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 چکیده

اين تحقيق با هدف بررسي رابطه تنوع جنسيتي مديران، حق الزحمه حسابرس و انتخاب حسابرس در نمونه اي از شرکت هاي 
( از 1831-1811هاي متغيرهاي مورد مطالعهه بهراي يهو دوره نهه سهاله        پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام شد. داده

ده و در برخي موارد از نرم افزار ره آورد نوين گردآوري شد. در راستاي دستيابي به هدف تحقيق صورت هاي مالي حسابرسي ش
و  Rسه فرضيه در دو مدل رگرسيوني آزمون شد. تحليل داده ها دراين تحقيق بها اسهتداده از روپ پانهل ديتها در نهرم افهزار       

STATA نج درصد نشان داد: بين وجود خانم در اعضاي هيات انجام پذيرفت. بر اساس تحليل آماري نتايج در سطح خطاي پ
بين وجود خانم در اعضاي هيهات مهديره و انتخهاب حسابرسهان      مديره و حق الزحمه حسابرسي رابطه معني داري وجود دارد.

. بين وجود خانم در اعضاي هيات مديره و وجود خانم در کميته حسابرسهي  نداردمتخصص در صنعت رابطه معني داري وجود 
 داري وجود ندارد. تداوت معني

 .حسابرس انتخاب، حسابرس الزحمه حق، مديران جنسيتي تنوعکلید واژه ها: 

 
 مقدمه
بررسهي   متخصهص  و هزينه حسابرسي و انتخاب حسابرس ها، رابطه بين تنوع جنسيتي در هيئت مديره شرکت تحقيقدر اين 

مهي باشهد اسهتداده     خانمه شرکتي که شامل يو يا چند مدير براي توصيف هيئت مدير "تنوع جنسيتي". از اصطالح شود مي
متوجه  7111تا  7111با استداده از نمونه اي از شرکت هاي اياالت متحده در طول سالهاي  (7112  1ا و همکارانلي .شود مي

يتهه حسابرسهي(   درصد  از اين شرکت ها داراي هيئت مديره  کم 81نيست و  خانمت مديره اي تنها متشکل از اهيچ هي شدند
درصهد داراي دو يها چنهد     38هستند،  خانم( که داراي عضو حسابرسي درصد هيئت مديره  کميته هاي 21هستند. از  آقاتماما 
که هيئت مديره هايي  کميته حسابرسي( از جنسيت هاي متدهاوت، تقاضهاي تهالپ     اين محققين دريافتندهستند.  خانممدير 
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زينه هاي حسابرسي باالتر( داشته و حسابرساني را استخدام مهي کننهد کهه داراي کيديهت     بيشتري از حسابرسان  و پرداخت ه
نشان مي دهد که  تحقيقبه چندين روپ به ادبيات حسابرسي کمو علمي مي کند: نخست، اين  تحقيقباالتري هستند. اين 

بهه   تحقيهق افزايش مهي دهنهد. دوم، ايهن     هيئت مديره اي با تنوع جنسيتي با استخدام حسابرساني با کيديت باالتر، نظارت را
کمو مي کند. ايهن   حسابرسي ادبيات در حال رشد در ارتباطات گسترده بين اداره هيئت مديره، گزارشگري مالي و فرايندهاي

ره مطالعه يکي از اولين مطالعات در اين زمينه است تا از شواهد بايگاني موجود براي نشان دادن تأثير تنوع جنسيتي هيئت مدي
دار تأثير  شرکت و سياست سرمايه گذاري به شکل معني داري بر ارزپ سهام هايطور برجسته، چونکه سياست  هب استداده کند.

بهراي  چنهين   ههم هاي کاربردي را براي سرمايه گذاران بهازار سههام و    مي تواند داللت حاصل از اين پژوهشمي گذارد، نتايج 
 داشته باشد. آنان برحسب نوع جنسيت انتخاب مديران ارشد

 مناصب مديريتي درسازمانها جامعه در قشر بکارگيري نيمي از و خانم ها حساسيت بر امور وجود نيز داللت براهميت موضوع و
 بهه نحهو   انگيزه فراوان جهت پيشهبرد امهور   تعهد کاري به هنگام انجام مسئوليت، .خدماتي است شرکتهاي عظيم توليدي و و

هاي  ويژگي ديگر درکميته هاي نظارت و بيشتر حضور  مديران آقا(، نسبت به همتايان خود يط کارمح حس رقابت در احسن،
همچنين  و دارد ها و سازمان ها هيئت مديره شرکت اثرات بسزايي درتصميم گيري هاي مالي در شخصيتي وکاري مديرخانم،

 .بهازدهي شهرکت و کهاهش ريسهو خواههد داشهت      باالرفتن  افزايش رضايتمندي سهامداران و شرکت، عملکرد موجب ارتقاء
عرصه هاي گوناگون درکشورهاي مختلف انجام  جامعه و مشارکت آنان در در هاي بسياري درخصوص نقش خانم ها پژوهش

 از مشارکت نمهوده و  امور بسياري از در توانند مي همانند همتايان آقاي خود است که،خانم ها آن حاکي از شده است. يافته ها
 توانهد  مهي  اقتصادي نيهز  امور سياسي بلکه در مسائل اجتماعي و در نه تنها بکارگيري خانم ها .باشند ي بااليي برخورداربازده

هاي پذيرفته شده  همچنين شرکت هاي توليدي وخدماتي و هيئت مديره شرکت در خانم ها حضور .اثرات بسزايي داشته باشد
بهه عنهوان    يها  راس سازمان به عنوان مديرعامل و مدير خانم در حضور .استبوده  در بورس طي تحقيقات به عمل آمده موثر

توجهه بهه ويژگهي     طرف مديرخانم با از نظارت بيشتر عملکرد با بهبود بر تواند هيئت مديره شرکت اثرات مثبتي مي عضوي از
هي و کهاهش ريسهو را در بهازار    افهزايش بهازد   افزايش کارايي شرکت، کيديت ارائه گزارشات مالي، ارتقا نيز و شخصيتي آنها

 گيري، روپ نمونه روپ و جامعه آماري و بسط ادبيات نظري مربوط به فرضيه ها، شرح ادامه در بنابراين .سرمايه داشته باشد
 . شود پرداخته مي پژوهش نتيجه گيري نهايت در و ها داده تحليل و تجزيه ها، ابزار داده گردآوري ابزار پژوهش،

 

 پیشینه تحقیقمباني نظری و 
براي بررسي اين مسئله ناشي از اختالفات اخير و سياست هاي توصيه شده در سراسر جهان است که بهراي   اين تحقيقانگيزه 

است که هيئت مديره  شدهتصويب  قانونينروژ  در کشور هيئت مديره طراحي شده است. در اروپا، خانم ها در افزايش مشارکت
وني تصويب کرده است که کميته نظارت بر هيات نماينهدگي  نداشته باشد؛ آلمان نيز قا خانمر درصد مدي 01شرکت بايد حداقل

باشد؛ اسپانيا و سوئد نيز مصوب کرده اند که هيئت مديره شهرکت هها بايهد بهه ترتيهب       خانمدرصد  81مي بايست متشکل از 
(. کميته هاي خبهره در بريتانيها و سهاير نقهاط     7111، 1باکر و وينيکومبباشد   خانمدرصد مدير  73درصد و  01حداقل شامل 

(. در اياالت متحده، 7118، 7تايسونشده اند تا وضعيت حکمراني شرکت را بهبود بخشند   خانمجهان، خواستار افزايش مديران 
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چنين در هيئت مديره شرکت صورت گرفته است. طرفداران  خانمدر دو دهه گذشته يو افزايش داوطلبانه در انتصاب مديران 
اقدامات قانوني به طور معمول ادعا مي کنند که هيئت مديره متنوع جنسيتي احتماال سهطح بهاالتري از نظهارت را بهر اسهاس      

 سخت تري دارند ارائه مي دهند. با اين حال، رابطه فرض شده بين حضهور   استانداردهاي اخالقي خانماعتقاد به اينکه مديران 
 الي نظارت، توجه اندکي از محققان حسابداري و مالي را به خود داشته است.هيئت مديره و سطح باخانم ها در 

( شواهدي از حضور بهتر در جلسات هيئت مديره را در صورت وجود هيئت مديره اي با تنوع جنسهيتي  7113  1آدامز و فريريرا
و  حسابرسي خود به کميته هاي آقايبيشتر از همتايان  خانمارائه مي دهند. به طور مشخص، آنها نشان مي دهند که مديران 

( نشان مي دهد کهه تنهوع جنسهيتي    7111  7سرينيدهي و همکارانکميته هاي ديگر که نقش نظارتي دارند خدمت مي کنند. 
د کهه تنهوع جنسهيتي هيئهت     ن( نيز نشان مي ده7111  8گال و همکارانهيئت مديره به کيديت باالتر درآمد منجر مي شود و 

د که هيئت مهديره اي بها تنهوع    ن( نشان مي ده7111  گال و همکارانط اطالعاتي غني تر منجر مي شود. مديره به يو محي
بر اسهاس شهواهد بهازار    اين يافته ها  در اين پژوهشجنسيتي، محيط اطالعات را از طريق نظارت دقيق تر بهبود مي بخشند. 

. مديران هيات مديره در تصميمات عملياتي و شود ررسي مييو نگاه جديد به مقوله تنوع جنسيتي در هيئت مديره بسرمايه با
گزارشگري مديران حداقل در دو حالت دخالت مي کنند: با مشاوره دادن به مديران و افزايش پاسخگويي آنها از طريق افزايش 

ت باعه  بهبهود   نظارت. توصيه هاي آنها، رهنمودهايي براي مديران در تصميم گيري هاي عملياتي آنها است. افهزايش نظهار  
 (.7112  ليا و همکاران، کارايي عمليات و کيديت گزارشگري مالي مي شود

کارسهلو و  مطالعات متعددي روابط بين هيئت مديره شرکت، حسابرسي و گزارشگري مالي را بررسي کرده اند. در همين راستا، 
ي حسابرسان نياز دارد تها از اعتبهار سهرمايه    ( نشان مي دهند که هيئت مديره قوي، به تالپ بيشتري از سو7117  0همکاران

( 7110 سهرينيدهي و همکهاران   از مسئوليت اجتناب ورزند و منافع سهامداران را تقويت کنهد. همچنهين،   خود محافظت  داري
در که حسابرسان با کيديت باال مي توانند کيديت گزارشگري مالي را بهبود بخشيده و به سههامداران اقليهت را    دهند نشان مي

شرکت هاي تحت کنترل خانواده اطمينان بخشند. اين مطالعات نشان مي دهد که يو ترکيب مناسب از هيئت مديره قهوي و  
 حسابرسان با کيديت باال يو ابزار موثر براي بهبود کيديت گزارشگري مالي است.

مديره اي با تنوع جنسيتي، قوي تر  مطالعات پيشين در زمينه هاي جامعه شناسي، روانشناسي و مالي نشان مي دهد که هيئت
است زيرا هيئت مديره اي با تنوع جنسيتي در بح  مسائل دشوار و غيرمعمول بيشتر موفهق   آقااز هيئت مديره اي با جنسيت 

 (. استداده از حسابرسان با کيديت باال احتماال منجر به افزايش عليت و اطمينان از اطالعهات 7111، 3آدامز و همکارانهستند  
گزارپ شده مي شود. عالوه بر اين، حسابرسان با کيديت باال توجه بيشتري را به جزئيات و استقالل خود نشان مي دهند تا با 
مديران مقابله کنند و اطالعات نادرست را تصحيح کنند. در نتيجه، حسابرسان با کيديت باال کيديت درآمد را بهبود مي بخشد و 

ي سازد تا به بازار وارد شوند. اين مطالعات نشان مي دهد که به منظهور بهبهود کيديهت درآمهد،     اطالعات کسب و کار را قادر م
تقاضاي حسابرسي با کيديت باالتري  -آقاياننسبت به اعضاي هيئت مديره اي با جنسيت  -هيئت مديره اي با تنوع جنسيتي 

 يديت باالتري انتخاب مي کنند.از نظر تالپ هاي حسابرسي نياز مي باشد. آنها همچنين حسابرسان با ک
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هستند، هيئت مديره اي با تنوع  آقاکه در مقايسه با شرکت هايي که هيئت مديره آن ها تمام  نددريافت( 7112  ليا و همکاران
 1 کميتهه حسابرسهي(،    آقها درصد( هزينه حسابرسي باالتري را مي پردازند و در مقايسه با هيئت مهديره   1درصد   1جنسيتي 
نشهان مهي دههد کهه     اين محققين  درصد( احتمال بيشتري دارد که حسابرس متخصص را انتخاب کنند. يافته هاي 2 درصد 

( احتماال به کيديت حسابرسي باالتري نيهاز دارنهد.   خانم  اعضاي خانم( متشکل از مديران حسابرسي هيئت مديره  کميته هاي
نسهبتا پهاييني دارنهد  چهارک      خهانم چارک باال( با شرکت هايي که مدير   خانمنتايج ما نيز در مقايسه با شرکت هايي با مدير 

در تجزيه و تحليل تغييراتي که در آن ما به بررسي تاثير تغييرات  اين محققينپايين( همچنان صادق است. عالوه بر اين، نتايج 
حقيق درصدد پاسخگويي بهه ايهن   اين تدر هيئت مديره  کميته حسابرسي( مي پردازيم صادق مي باشد.  خانم هادر مشارکت 

سوال اساسي است آيا وجود خانم در اعضاي هيات مديره  کميته حسابرسي( بر حق الزحمه حسابرسهي و انتخهاب حسابرسهان    
 متخصص در صنعت تاثيرگذار است؟

. مهي شهود  تنوع در ميان اعضاي هيئت مديره به عنوان يکي از ويژگي هاي اصلي مديريت شرکت مشهاهده   در ادبيات موجود
يو مورد در مورد تنوع، انگيزه هاي بين مديران اجرايي و مديران مستقل است. تنوع در سن، جنس، قوميهت و تجربهه سهبب    

بر تنوع جنسيتي  اين تحقيقکاهش تدکر گروهي مي شود و ديدگاه هاي مختلدي را براي بح  و گدتگو ارائه مي دهد. تمرکز 
در  خهانم هها  و  آقايانمختلف  از جمله حسابرسي و پيش بيني( است که نشان مي دهد ناشي از تحقيقات قبلي در زمينه هاي 

 آقايهان در مقايسهه بها    خانم هامواجهه با شرايط مشابه، متداوت از يکديگر عمل مي کنند. تحقيقات پيشين نشان مي دهد که 
، 1کريشهنان و پارسهون  ع خهود دارنهد    نسبت به مشارکت در فرصت طلبي تمايل کمتري دارند و اهميت کمتري نسبت به مناف

، توانايي پيش بيني بيشتري دارند. آقاتحليل گر سهام در مقايسه با همتايان  خانم هانشان مي دهد که  (7111  7کامار(. 7111
بها اسهتداده از اسهتدالل ههاي توصهيدي نسهبت بهه         خانمد که حسابرسان ن( نشان مي ده7118  8تورنه و همکارانهمچنين، 
، مسائل اخالقي در حسابرسي را بيشتر رعايت مي کنند. اين مطالعات به طور کلي نشان مي دهد که يو هيئت آقاان حسابرس

 ، احتماال خواستار پاسخگويي بيشتري نسبت تقاضاي سود بلند مدت سرمايه گذاران هستند.خانممديره متشکل از مديران 
بيشتري دارند که نظرات مديران ديگر را مورد هجوم قرار دهند و از  احتمال خانمتحقيقات همچنين نشان مي دهد که مديران 

(. 7111، 0مکهايريني و همکهاران  بح  هاي سخت گيرانه دفاع کنند و به دنبال شواهد عيني براي توجيه موقعيت خود باشند  
ظهارت خهود، بيشهتر در ايهن     آنها همچنين احتماال نسبت به وضعيت اقليت ها حساس هستند و بنابراين با توجه به مسئوليت ن

نقش نظارت در کميته هاي حسابرسي و اداري  خانمراستا فعاليت مي کنند. اين ويژگي ها با يافته هايي مبني بر اينکه مديران 
 تحقيق( يو 7113  3پاست و بايرون(. عالوه بر اين، 7113، سرينيدهي و همکارانرا خود انتخاب مي کنند، همسو مي باشد  

بها   خهانم بر روي هيئت مديره و بر عملکرد مالي شرکت انجام دادند و نتيجه گرفته اند که هيئهت مهديره    خانم هار پيرامون اث
نظارت هيئت مديره ارتباط مثبتي دارد. در مجموع، اين مطالعات نشان مي دهد که تنوع جنسهيتي در هيئهت مهديره تقاضهاي     

 .بيشتري براي کيديت حسابرسي باالتر ايجاد مي کندفرآيند نظارتي را افزايش مي دهد و درنتيجه تقاضاي 
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(. تحقيقات اخير حسابداري پيامدهاي ترکيب 7112، 1الرکر و همکارانساختار هيئت مديره به ترکيب هيئت مديره اشاره دارد  
ديريت هيئت مديره را بررسي مي کند و نشان مي دهد که شرکت هايي با هيئت هاي مستقل و متخصص با افشاي بيشتر، مه 

(. هيئت مديره  کميته حسابرسي( متشکل 7110، 7بدراد و جوهانستوندرآمد پايين و ريسو حسابرسي کمتر مرتبط مي باشد  
 اعضاي کميته حسابرسي( مديران خود را به شدت تحت نظارت قرار مي دهند تا کيديت گزارشهگري مهالي    از مديران مستقل

يو هيئت مديره با تنوع  (. به همين ترتيب، شرکت هايي که داراي7112، مکارانالرکر و هشرکت هاي خود را بهبود بخشند  
(، بيشتر دست به افشاي عمومي  مي زنند و 7111، سرينيدهي و همکارانجنسيتي مي باشند، کيديت سود را بهبود مي بخشد  

(. اين مطالعات نشان 7111، رانگال و همکاجمع آوري اطالعات خصوصي توسط سرمايه گذاران پيچيده را تسهيل مي کنند  
مي دهد که ساختار هيئت مديره بر نتايج گزارشگري شرکت از طريق نظارت بهتر بر مديران تاثير مي گذارد. يو روپ قابهل  
قبول که در آن هيئت مديره مي تواند کيديت گزارشگري را بهبود بخشد، از طريق جذب و انجام مميزي هايي با کيديهت بهاال   

مديره، از طريق کميته حسابرسي خود، مسئول انتخاب حسابرسان و مذاکره پيرامون ميهزان و شهدت حسابرسهي    است. هيئت 
بنابراين، يو هيئت مديره که قصد بهبود وضعيت شرکت خود را دارد، احتماال يو حسابرس با کيديهت بهاال را انتخهاب     .است

هبود دقت و قابليت اطمينان صورتهاي مالي وارد قرارداد مي خوب به منظور ب حسابرسيمي کند و با حسابرس براي انجام يو 
 شود. 

 کارسلو و همکاران،مطالعات پيشين چندين ارتباط بين انگيزه هاي نظارت هيئت مديره و کيديت حسابرسي را مستند کرده اند  
مهديره تقاضها مهي کننهد      . نخست، مديران مستقل کيديت حسابرسي بيشتري را براي حداظت از اعتبار سرمايه هيئت،(7117

، 0ساهلمن(. دوم، مديران خواستار تالپ هاي حسابرسي بيشتري براي جلوگيري از مسئوليت قانوني هستند  1331، 8گيلسون 
(. سرانجام، آنها از طريق ارزيابي با کيديت باالتر از آنچه حسابرسان معموال موظف هستند، منافع سهامداران را افهزايش  1331

را انجام داده انهد و   3شرکت ثبت شده در فورچون 731( يو نظرسنجي از 7117  کارسلو و همکاراننوان مثال، مي دهد. به ع
نشان دادند که استقالل هيئت مديره شرکت با هزينه هاي حسابرسي رابطه مثبتي دارد. در مجمهوع، شهواهد موجهود، از ايهن     

 .ز حسابرسي براي بهبود عملکرد نظارت خود استداده مي کنداستدالل حمايت مي کند که هيئت مديره  کميته حسابرسي( ا
و  حسابرسيديدگاه تابع توليد حسابرسي بيانگر يو رابطه مندي بين کيديت گزارشگري قبل از ( معتقد است 1311  1وسيموني

بل از مميهزي،  تالپ حسابرسي است. اين استدالل پيشنهاد مي کند که هيئت مديره قوي با بهبود کيديت گزارشگري مالي ق
شواهد تجربي تا به امروز از ارتباط مندهي بهين هيئهت     .که بايد تقريبا برابر باشد، تقاضاي تالپ حسابرسي را کاهش مي دهد

اشاره مي کنند که دليل اين امر آن اسهت   (7111  2نيچل و ويلکنس .مديره قوي و تالپ هاي حسابرسي پشتيباني نمي کند
قاضاي ثابت را فرض مي کند که انگيزه مديران را براي حداظت از منافع شخصي خود ناديده مهي  که ديدگاه تابع توليد، يو ت

گيرند. اين استدالل نشان مي دهد که حتي اگر ريسو حسابرسي کاهش يابد، هيئهت مهديره ههاي قهوي خواسهتار تقاضهاي       
 حسابرسي بيشتري براي حداظت از منافع خود هستند. 
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ثربخشي هيئت مديره تمرکز دارد، نشان مي دهد که تنوع جنسيتي هيئت مديره با نظارت قهويتر  يو جريان ادبي که بر روي ا
(. يو مطالعه توسهط کندهرانس کانهادا نشهان     7118، 1روسنرهيئت مديره، سودآوري باالتر و مزيت رقابتي بيشتر ارتباط دارد  

رابطهه مثبهت را بهين     (، يهو 7118  ارتر و همکارانکدهنده يو ارتباط قوي بين هيئت مديره و اعتبارات اداري خوب است . 
پيدا کردند. آنها معتقدند که  1333شرکت در سال  232در هيئت مديره شرکت و ارزپ شرکت با استداده از داده هاي  خانم ها
بخش از  يو. با افزايش استقالل هيئت مديره  و حداظت از منافع سهامداران، ارزپ شرکت را افزايش مي دهند خانممديران 

درمورد مسائل اخالقي  آقاياننسبت به  خانم هاادبيات بر ويژگي هاي فردي تمرکز دارد و نشان مي دهد که در تصميم گيري، 
، تهديد بيشتري براي سرمايه خانم(. بنابراين، هيئت مديره متشکل از جنسيت 1331، 7برونس و مرچانتبيشتر حساس هستند  

، گيلسهون ، به مقدار بيشتري برآورد  مي کند  آقامسئوليت قانوني را در مقايسه با هيئت مديره هيئت مديره مي باشد  و ميزان 
(. يکي از داليل اين استدالل اين است که هيئت مديره هايي با تنهوع جنسهيتي، حسابرسهي بيشهتري را از حسابرسهان      1331

بيشهتر در معهرض    خهانم نشان مي دهد که مهديران  باکيديت تقاضا مي کنند. سومين جريان ادبيات در مديريت و روانشناسي 
(، که باع  مي شود آنها نظارت بيشتري براي حداظت از اعتبهار سهرمايه   7113، 8بروکس و زانوريسو و پيچيدگي هستند  
 در هيئت مديره خانم(. روي هم رفته، اين مطالعات نشان مي دهد که وجود مديران 1331،  گيلسونهيئت مديره داشته باشند  

 .و کميته حسابرسي احتمال افزايش نظارت بر هيئت مديره را افزايش مي دهند
، نظارت بر هيئت مديره را افزايش مي دهد. ما خانميافته هاي حاصل از مطالعات اين است که هيئت مديره متشکل از مديران 

تر و جذب حسابرسان با کيديت بهاالتر  استدالل مي کنيم که اين افزايش نظارت، به تقاضاي بيشتر براي داشتن حسابرسي باال
تهالپ  "بهراي   شهاخص از حهق الزحمهه حسابرسهي بهه عنهوان يهو        در اين تحقيق منجر مي شود. مطابق با ادبيات فعلي، 

براي حسهابرس بها کيديهت بهاالتر      شاخصبر اساس رهبري بازار صنعت به عنوان  "صنعتتخصص در سطح "و  "حسابرسي
 اعضاي کميته حسابرسي( با  خانمشرکت هايي با مدير  انتظار مي رود (. بر اين اساس، 7111، 0نلي و همکارا  شوداستداده مي

اين عبارت منتج به بيان  هزينه هاي حسابرسي باالتري ارتباط دارند و به احتمال زياد حسابرسان متخصص را انتخاب مي کنند
 دو فرضيه زير مي شود:

 مديره و حق الزحمه حسابرسي رابطه معني داري وجود دارد. : بين وجود خانم در اعضاي هيات1 فرضيه
 : بين وجود خانم در اعضاي هيات مديره و انتخاب حسابرسان متخصص در صنعت رابطه معني داري وجود دارد.7 فرضيه
 : بين وجود خانم در اعضاي هيات مديره و وجود خانم در کميته حسابرسي تداوت معني داري وجود دارد.8فرضيه 

 

 پیشینه تحقیق
بر کيديت  خانم و اعضاي کميته حسابرسي خانمآيا حضور مديران ( به تحقيقي با اين عنوان پرداختند که 7112ليا و همکاران  

بها اسهتداده از مشهاهدات    در اين تحقيهق   ؟حسابرسي از نظر تالپ هاي حسابرسي و انتخاب حسابرس تاثير مي گذارد يا خير
، پس از کنترل عوامل دروني و ديگر ويژگي ههاي  7111-7111الت متحده، با توجه به سال هاي نمونه اي از شرکت هاي ايا

که شرکت هايي با هيئت مديره هايي  کميته حسابرسهي( از جنسهيت ههاي    نمودند هيئت مديره، شرکت ها و صنعت مشاهده 
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 1 کميتهه حسابرسهي(،    آقها با هيئت مديره  درصد( هزينه حسابرسي باالتري را مي پردازند و در مقايسه 1درصد   1متداوت ، 
درصد( احتمال بيشتري دارد که حسابرس متخصص را انتخاب کنند. يافته هانشان مي دهد که هيئت مديره  کميتهه   2درصد  

 احتماال به کيديت حسابرسي باالتري نياز دارند. خانم( متشکل از مديران حسابرسي هاي
مت حسابرسي تابعي از ريسو حسابرسي و کسب و کار مشتري است. تحقيقهات موجهود   معتقدند که قي( 7111  1کالکارو خان

بخشهد، سهودآوري را    دهند که تخصص عملکردي مديران عامل در امور مالي کيديت گزارشگري مالي را بهبهود مهي   نشان مي
مهديران عامهل داراي   دهنهد در زمانيکهه    اين عوامهل نشهان مهي    .دهد دهد و احتمال شکست شرکت را کاهش مي افزايش مي

تهر   ههاي پهايين   الزحمه ي حق يابد، که اين امر احتمال مطالبه تخصص در امور مالي باشند ريسو تعامل حسابرسان کاهش مي
که آيا تجربه کاري مديران عامل در مشاغل مهرتبط بها    شدبرد. در اين مطالعه بررسي  توسط حسابرسان اين شرکت را باال مي

هاي اياالت متحهده   گذارد يا نه. با استداده از پانل شرکت ي حسابرسي تاثير مي الزحمه امور مالي، بر حقحسابداري و مرتبط با 
تري  هاي حسابرسي پايين الزحمه هاي داراي مدير عامل با تخصص مالي، حق که شرکت دريافتند، 7118و  7110هاي  بين سال

هاي خاص مهدير   ل اثر ثابت شرکت و مشخصاتي که ساير ويژگيکنند. نتايج براي مشخصات مختلف، از جمله مد پرداخت مي
مزايا  حاصلهاي  کنند، قوي هستند. در نتيجه يافته هاي حسابرسي را تعيين مي ( و کميتهCFOعامل و خاص مدير امور مالي  

يي در جهو  ي عملکردي مديران ارشد و ايجاد ارزپ توسهط ايهن سهابقه بهراي يهو شهرکت از طريهق صهرفه         و معايب سابقه
 کند. اضافه مي ادبيات نظريهاي حسابرسي را به  الزحمه حق

نقد مازاد و رفتار نگهداشت به بررسي ريسو کسب و کار حسابرس با تجزيه و تحليل رابطه بين (7113  7گليسون و همکاران
ههاي   مازاد و هزينهه  شواهدي از يو رابطه مثبت بين وجوه نقد اين تحقيق. تجزيه و تحليل پرداختندقيمت گذاري حسابرس 

ههاي   بهراي شهرکت   درصد 3حسابرسي ارائه داد. افزايش هزينه کل حسابرسي به دليل افزايش نگهداشت وجه نقد مازاد حدود 
کهه قهدرت    ندهاي واقع در چارک پايين مي باشد. همچنين دريافت نگهدارنده وجه نقد مازاد واقع در چارک باال بيشتر از شرکت

و نگهداشهت وجهه نقهد مهازاد،      هاي حسابرسي را کاهش مهي دههد   اط مثبت بين پول نقد مازاد و هزينهحقوق سهامداران ارتب
ههاي سهرمايه گهذاري محهور  نسهبت بهه        هايي اختصاص مي دهد که از استراتژي هاي حسابرسي کمتري را به شرکت هزينه

 هايي که تمايل به نگهداري پول نقد خود دارند( تبعيت مي کنند.  آن
( در تحقيقي تحت عنوان رابطه کيديت افشاي اختياري و بهاي خهدمات حسابرسهي را بررسهي    7110  8ن و همکارانخاني زال

نمودند و دريافتند که بين کيديت افشاء اطالعات اختياري توسط مديران و بهاي خدمات حسهابرس مسهتقل رابطهه معنهاداري     
 وجود ندارد.

ين سهام بيش ارزيابي شده و هزينه ي حسابرسي در ايهاالت متحهده امريکها    ( به بررسي رابطه ي ب7118و همکاران   0حبيب
پرداختند. در اين مقاله از سه عامل جايگزين براي بيش ارزشيابي استداده شهده اسهت. ايهن عوامهل عبارتنهد از: معيهار بهيش        

مت به ارزپ دفتري با تأخير؛ و معيار ارزشيابي مبتني بر نسبت قيمت به درآمد با تأخير؛ معيار بيش ارزشيابي مبتني بر نسبت قي
جايگزين بيش ارزشيابي بر مبناي بازده غير طبيعي با تأخير. يافته ها نشان مي دهند که حسابرسان از صاحبکاراني که به خاطر 
بيش ارزشيابي سهام آن ها را با ريسو حسابرسي مضاعدي مواجه مي کنند، حق الزحمه ي حسابرسي بيشهتري مطالبهه مهي    
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و اين که اين رابطه طي دوران بحران مالي جهاني و پس از آن تغيير نکرده و در شرکت هايي چشمگيرتر اسهت کهه در    کنند
هاي مالي نقش مهمي  ها بيان نمودند که حسابرسان در اعتباربخشي صورت حساب معرض مديريت تهاجمي عوايد هستند. آن

حسابرسان هنگام تعيين هزينه هاي حسابرسي، اين ريسو را به طهور   کنند، درک اين مسئله حائز اهميت است که آيا ايدا مي
 مؤثر و بجا قيمت گذاري مي کنند يا خير.

ي مهورد  هزينه ي حسابرسي پرداختند. نمونهه ي سودعملياتي، عملکرد شرکت و  به بررسي رابطه (7117  1همکاران و موتينهو
بهراي بررسهي    مي باشد. آن هها  7111 تا 7111بين سال هاي بررسي اين پژوهش متشکل از شرکت هاي غيرمالي آمريکايي

 اندازه، از اين پژوهش عبارتند بررسي در مدل اثرات ثابت استداده کردند. همچنين متغيرهاي کنترل مورد از روابط بين متغيرها
يرکنتهرل اسهتداده   متغ متغيرهاي حاکميت شهرکتي جههت   از به عالوه آن ها توسعه. هزينه هاي تحقيق و فروپ و اهرم، رشد

 .هزينه هاي حسابرسي دارد ي معناداري باعملياتي شرکت رابطه بيانگراين امراست که سود نتايج پژوهش آنها کردند.
نتايج  دادند. بررسي قرار برحق الزحمه حسابرسي مورد گردپ حسابرسان را اخراج و اثر مطالعه اي در (7111  7لونت گريدين و

ي نرمهال  سهبت بهه هزينهه   ن ي حسابرسي شهرکتها  هزينه از اخراج حسابرس، بعد امراست که قبل و اين بيانگر پژوهش آن ها
شهرکت   و حال اخهراج از کهار   ي حسابرسي توسط شرکت دري کاهش هزينهاين امر نشاندهنده حسابرسي کاهش يافته است.

دست  از را صاحبکار مزبور تا اهش مي دهندک را حق العمل خود واقع اين شرکتها در است. حسابرسي مزبور درحال گرفتن کار
باال  را حسابرس هزينه ي خود گردپ حسابرسان، از بعد قبل و موارد برخي از اين امراست که در ندهند. همچني نتايج بيانگر

اي چهه بهر   و دست مي دهد را از چه براي موسسه اي که کار ريسو باالي حسابرسي، ناشي از لونت اين را گريدين و برد. مي
 .مي دانند به دست مي آورد را موسسه اي که کار

اسهاس نتهايج    درکشور بنگالدپ بررسي کهرده اسهت. بهر    ( قيمت گذاري خدمات حسابرسي و نوع حسابرسي را7111  8کريم
 مي باشند. نوع حسابرسي بر قيمت گذاري خدمات حسابرسي مؤثر تحقيق، اندازه شرکت، ريسو حسابرسي و

ههاي آمريکهايي بهين     شرکت حق الزحمه حسابرسي در ( در تحقيقي به بررسي حاکميت شرکتي و7113  0همکاران گريدين و
هزينهه انجهام    شهرکت،  نظام حاکميهت شهرکتي بهتهردر    پرداختند. نتايج حاکي ازآن است که وجود 7113 تا 7111سال هاي 

بهه   نظام حاکميت شهرکتي بهتهر   ددهدکه ايجا اين رابطه ازاين جهت روي مي دارند، آنان اعتقاد کاهش مي دهد. حسابرسي را
مي سازد قيمهت ريسهو    قادر اين موضوع حسابرسان را و انجامد کنترل هاي داخلي قويتر مي هاي مالي و صورت کيديت بهتر

 کاهش دهند. حسابرسي ودرنتيجه حق الزحمه حسابرسي را
 بر مالکيت کنترل که کردند انبي و بررسي را الزحمه حسابرسي حق و مالکيت مشخصات بين رابطه 3(7112همکاران   و مايترا

باشهند.   مهي  حسابرسي الزحمه حق جهت در مهمي عوامل مديريت مالکيت و مالکان بزرگ و دارد تاثير حسابرسي الزحمه حق
حسابرسهي   کيديهت  براي تري بيش تقاضاي است ممکن مديران باشد، باال خود شرکت از همچنين، هنگامي که منافع مالکيت

 سههامداران  مالکيت بين مثبت معنادار رابطه که کنند مي بيان همچنين باشند، داشته بازار هنجاري ايرفتاره به واکنش جهت

 حسابرسهي  الزحمهه  حق و موظف مديران توسط سهام رابطه مالکيت اين بر دارد. عالوه وجود حسابرسي الزحمه حق و نهادي

                                                           
1
 Moutinho et al. 

2
 Griffin & Lont 

3
 Karim 

4
 Griffin et al. 

5
 Mitra et al 
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 و شهرکت  ههاي  فعاليهت  بر و شرکت هاي گيري تصميم و شرکت عمليات درگير فعاالنه عمده که باشد. سهامداران مي مندي
 مهي  حسابرسي حق الزحمه کاهش نتيجه در و حسابرسي رسيدگي هاي حجم کاهش باع  داشته، نظارت داخلي کنترل هاي

 ديگر بر وي هاي کنترل کمبود جبران منظور به فعاليت حسابرسان افزايش براي تاثير اين از است ممکن ديگر طرف از شوند.

 کنند. استداده داخلي يماتتصم
و انتخهاب   يبر حق الزحمهه حسابرسه   ياسيارتباطات س ريتاث به پژوهشي با عنوان بررسي (1832  ياندراب يزارع پور و فرهاد
و انتخاب حسابرس مستقل  يبر حق الزحمه حسابرس ياسيارتباطات س ريتاث يپژوهش به بررس نياپرداختند.  حسابرس مستقل

. باشهد  ي( مه يداديه  پس رو يعلّ قاتياز نوع تحق يشناس بوده و از بعد روپ يحاضر از لحاظ هدف، کاربرد . پژوهشپردازد يم
حهذف   يريه گ و با استداده از روپ نمونهه  باشد يم رشده در بورس اوراق بهادا رفتهيپذ يها شرکت هيپژوهش، کل يجامعه آمار

و  قيه مهورد تحق  1831تها   1813 يها سال نيب يزمان ي ورهشرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در د 113 و،يستماتيس
 ونيرگرسه  ازاول  ي هيآزمون فرض يبوده و برا يا اطالعات، کتابخانه يآور قرار گرفتند. روپ مورد استداده جهت جمع يبررس

ژوهش نشهان  په  جياسهتداده شهده اسهت. نتها     ويلجست ونيدوم از رگرس ي هيفرض يو برا ييتابلو يها داده يچندگانه با الگو
بر انتخاب  ياسيارتباطات س ريتاث نيمعکوس و معنادار دارد. همچن ريتاث يبر حق الزحمه حسابرس ياسيکه ارتباطات س دهد يم

 حسابرس مستقل معکوس و معنادار است.
به نقش توجه  باپرداخت.  و انتخاب حسابرس مشهور يشرکت تي،حاکم يخانوادگ تيمالک( به پژوهشي با عنوان 1833ي  مراد
 يهها  و انتخهاب مؤسسهه   يحسابرسه  تيه ديک نيبه  نيگزيجها  ايمکمل   ي رابطه ويحسابرس مستقل، ممکن است که  ينظر

پهژوهش   نيهدف ا نيوجود داشته باشد؛ بنابرا يداخل يشرکت تيحاکم يها سميمکان يها يژگياز و يمشهور و برخ يحسابرس
 يها و انتخاب حسابرس مشهور در شرکت يداخل يشرکت تيحاکم يها يژگيو ازي برخ ،يخانوادگ تيمالک نيب ي رابطه يبررس
 83تعداد  1830 يال 1831 يزمان ي در دوره يبورس يها شرکت ي هيکل يدر بورس اوراق بهادار است. پس از بررس شده رفتهيپذ

 نيبهه همه   ع،يناها بهه صه   ن شرکتيا ويمشخص شد و پس از تدک يعنوان خانوادگ به شده فيشرکت با توجه به شاخص تعر
قرار داده شد.  يخانوادگ ريساده انتخاب و در گروه غ يتصادف يريگ به روپ نمونه يگريد يها شرکت ع،يتعداد و از همان صنا

-معتمد بورس ب يحسابرس يها مؤسسه يبند رتبه برمبناي -شده است: الف سنجش مشهور بودن دو مبنا در نظر گرفته يبرا
( و يبنهد  و حالهت رتبهه   ويه  هرکدام دو حالت، حالت صهدر و   يحسابرس يها مؤسسه تيديکنترل ک ازيامت يبند رتبه برمبناي
هها و آزمهون    داده ليه وتحل هيه تجز ي. بهرا رنهد يگ ياول قرارم ي که در طبقه شوند يمشهور محسوب م يحسابرس يها مؤسسه

 يهها  هيحاصهل از آزمهون فرضه    جياست و نتها شده  ( استدادهيپنل  يبيترک هاي با داده ويلجست ونيرگرس ياز الگو ها هيفرض
بها انتخهاب حسهابرس     يخهانوادگ  تيه مالک نيمعتمد بورس نشان داد که ب يحسابرس يها مؤسسه يبند رتبه يپژوهش بر مبنا

 ي درصهد رابطهه   31 نهان يمستقل با انتخاب حسابرس مشهور  حالهت دوم( در سهطح اطم   رانيمشهور  حالت اول( و نسبت مد
 يدار يمعنه  ي با انتخاب حسابرس رابطه رهيمد ئتيه ي و اندازه رعامليمد ينقش دوگانگ نيوجود دارد اما ب يو مند يدار يمعن

 نشد. دييتأ ها هياز فرض کدام چيه يحسابرس يها مؤسسه تيديکنترل ک ازيامت يبند رتبه يبر مبنا نيچن مشاهده نشد. هم
ساختارمالي برحق الزحمهه حسابرسهي دربهين     ثير ساختارمالکيت و( به پژوهشي با عنوان بررسي تا1830درخشي و همکاران  

شرکت براي دوره  37 اعمال شرايط پژوهش تعداد به اين منظوربا .شرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران پرداختند
تحليل داده ها از  روپ تجزيه و وقوع و روپ پژوهش ازنوع علي پس از .به عنوان نمونه انتخاب شده اند 1837تا 1811زماني

 تمرکهز  در پژوهش حاضر متغيرهاي مالکيت سرمايه گهذاران نههادي، سههام شهناورآزاد،     نوع همبستگي و رگرسيون مي باشد.
نسهبت بهدهي بلندمهدت     متغيرهاي نسبت بدهي بردارايي، مالکيت دولتي به عنوان شاخصه اي ساختارمالکيت و نيز مالکيت و

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد چهارم(                                             9318 ، زمستان91 ، شماره2دوره   

 

11 
 

کهه   نتايج پژوهش نشان مي دهد .ه به عنوان شاخصهاي ساختارمالي بکارگرفته شده اندنرخ هزينه سرماي بردارايي غيرجاري و
 .مندي برآن دارد مالکيت دولتي برحق الزحمه حسابرسي تاثير مثبت ومالکيت سرمايه گذاران نهادي تاثير مالکيت و تمرکز

. انهد  پرداختهه  ي حسابرسهي حهق الزحمهه  بررسي تأثير کيديت حسابرسهي بهر   (، به پژوهشي با عنوان 1838واعظ و همکاران  
ي حسابرسهي، تخصهص حسهابرس در صهنعت و تهداوم انتخهاب       ي موسسهمعيارهاي کيديت حسابرسي در اين پژوهش اندازه

ي شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران براي دوره 27هاي مربوط به حسابرس در نظر گرفته شده است. به همين منظور داده
ها از تکنيو رگرسيون چند متغيهره بهه   . براي آزمون فرضيهه استمورد بررسي قرار گرفت 1831تا  1811 هايزماني بين سال

ي ي حسابرسهي رابطهه  بين تخصص موسسات حسابرسي وحهق الزحمهه  ها نشان داد هاي تابلويي استداده شد. يافتهروپ داده
ي ي موسسهت که عوامل تداوم انتخاب حسابرس و اندازهن نتايج اين پژوهش مبين اين اسهمچني. دارد مندي ومعناداري وجود

 ي حسابرسي دارند.با حق الزحمهمعناداري ي مثبت و حسابرسي رابطه
 ويژگهي  تهأثير ، تأثير ويژگي هاي حسابرس بر تجديد ارائه صورت هاي مالي ،( در پژوهشي با عنوان1837  عبدلي و همکاران

 مهالي  صهورتهاي  ارقهام  ارائه   برتجديد اظهارنظرحسابرس نوع و چرخش برسي،حسا هاي اندازةمؤسسه شامل حسابرس، هاي
 ههاي  وفرضهيه  انتخهاب  شهرکت  181، امهر  ايهن  برايرا مورد بررسي قرار دادند. بهادار اوراق دربورس شده پذيرفته شرکتهاي
 چهرخش  بهين  کهه  دههد  مهي  نشان پژوهش نتايج ت.قرارگرف موردآزمون مربعات حداقل رگرسيون ازتحليل بااستداده پژوهش
 .وجوددارداداري معن و مندي اي رابطه مالي درصورتهاي شده تجديدارائه ارقام ميانگين با حسابرسي مؤسس  اندازة و حسابرس
 تعهداد  افهزايش  و يابد مي کاهش شود، مي ارائه تجديد مالي درصورتهاي که اقالمي ميزان وتغييرحسابرس، باچرخش بنابراين
 نهوع  هرچنهد  د.شهو  مهي  مهالي  درصهورتهاي  شهده  تجديدارائهه  اقهالم  کهاهش  موجهب  حسابرسي س مؤس شرکاي و کارکنان

 .ندارند معناداري اي رابطه مالي، اي درصورته شده تجديدارائه ارقام ميانگين و اظهارنظرحسابرس
حهق   پرداختنهد.  حسابرسي و حق الزحمه حسابرسي بين کيديت گزارپبه پژوهشي با عنوان رابطه  (،1831  پهلوان و حضرتي

دربهاره آن بهه    کنهد و بايهد   الزحمه حسابرسي از موضوعات مهمي است که ذهن صاحبکار و حسابرس را به خود مشغول مهي 
تهوان بهه کيديهت     مهي  تواند بر حق الزحمه حسابرسي مؤثر باشد. از جمله اين عوامهل  روشني مذاکره کرد. عوامل مختلدي مي

حسابرسهي و حهق    که آيا بين کيديهت گهزارپ  اشاره شده در تحقيق آنها اين است  گزارپ حسابرسي اشاره کرد. سؤال اصلي
شرکت عضهو بهورس    30از  براي اين منظور، داده هاي مورد نياز تحقيقکه وجود دارد؟ معناداري الزحمه حسابرسي رابطه اي 

ي مورد استداده جهت آزمون فرضيه آمار جمع آوري گرديده است. روشهاي 1811تا  1817اوراق بهادار تهران، در دوره زماني 
بندهاي مشهروط در   ،به بررسي رابطه بين مديريت سود که بودهفرضيه  0تحقيق شامل بوده است و ها، رگرسيون چندمتغيره 

کهه   داده. نتهايج نشهان   پرداخته اسهت الزحمه حسابرسي،  نوع حسابرس و ترکيب هيأت مديره باميزان حق ،گزارپ حسابرسي
 الزحمه حسابرسي دارد. با حقمعناداري ده رابطه مستقيم و چهار عامل ذکرش

( در تحقيقي به بررسي نقش جريان نقد آزاد شرکت ها بر حق الزحمه حسابرسهي پرداختنهد.   1831موسوي و داروغه حضرتي  
ود دارد. نتهايج  هدف از پژوهش، تعيين اين موضوع بود که آيا بين جريان نقد آزاد و حق الزحمه حسابرسي رابطه معناداري وج

شرکت طي دوره  –سال  811بررسي آن ها که با روپ آماري رگرسيون چندمتغيره و ضريب همبستگي پيرسون در بين تعداد 
هاي با جريهان نقهد آزاد بهاال داراي حهق الزحمهه حسابرسهي        انجام گرفته، نشان داده است که شرکت 1812الي  1817زماني 

ها، ميزان بدهي و سود تقسيمي با حهق الزحمهه حسابرسهي از لحهاظ آمهاري ارتبهاط        تبيشتري هستند. همچنين در اين شرک
 کند. معناداري پيدا مي
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اثهر اقهالم    ،يالزحمه حسابرسه  شرکت و حق ياطالعات حسابدار انيرابطه م يبررس ،(، در پژوهشي تحت عنوان1813  لوايي
براي اين منظور ارتباط بين هدهت متغيهر حسهابداري شهامل      نمود. بررسيرا  حسابداري  اقالم مالي( بر حق الزحمه حسابرسي

ها، حقوق صاحبان سهام، حسابهاي دريافتني، حسابهاي پرداختني، تسهيالت پرداختني، موجودي مواد و کهاال و   مجموع دارايي
شهرکت   173هاي شرکت، با حق الزحمه حسابرسي بررسي شد. نمونه مورد آزمون در اين پهژوهش شهامل    نسبت بازده دارايي
الزحمهه حسابرسهي و متغيرههاي مجمهوع      بود. نتايج حاصل از بررسي نشان داد که بين حهق  1811تا  1813براي دوره زماني 

 .ها، حسابهاي دريافتني، تسهيالت پرداختني و موجودي مواد و کاال رابطه معنادار وجود دارد دارايي
قيمت گذاري خدمات حسابرسي  بين هزينه هاي نمايندگي وبه پژوهشي تحت عنوان بررسي رابطه  (1812محمدي   رجبي و

استداده  اين تحقيق که با پرداختند. نتايج حاصل از 1810بورس اوراق بهادارطي سال مستقل برروي شرکتهاي پذيرفته شده در
اولهين   سههم  متغيرهاي متوسط جمع دارايي ها و درآمدهاي عملياتي، درصد ازروپ آماري رگرسيون انجام شده بود، نشان داد

هزينه  ولي سايرعوامل مرتبط با نوع حسابرس باحق الزحمه حسابرسي ارتباط معناداري دارند، عمده، پايان سال مالي و سهامدار
به جمع دارايي ها، نسبت کل بدهي هها بهه مجمهوع دارايهي      موجودي ها ازجمله نسبت حسابهاي دريافتني و هاي نمايندگي،

 فاقد ارتباط آماري معناداري باحق الزحمه حسابرسي هستند. جمع داراييهاماليات به  بهره و ها،نسبت سود قبل ازکسر
 بر حق الزحمهه ي حسابرسهي پرداختنهد.    صاحبکار ( به بررسي تأثير ويژگي هاي موسسه حسابرسي و1811زارعي   سجادي و

و  هها  طريهق فرضهيه   از ه وداده هاي الزم گردآوري شهد  استداده از پرسشنامه، با نوع توصيدي کاربردي بوده و اين پژوهش از
کيديهت   که تخصص صنعتي موسسهه حسابرسهي،   دهد نتايج پژوهش نشان مي روپ هاي آماري موردآزمون قرارگرفته است.

ي حسابرسهي   گزارپ حسابرسي در تعيين حهق الزحمهه   تنگناهاي فرآيند و ميزان دعاوي حقوقي صاحبکار گزارپ حسابرسي،
ي حسابرسي، استقالل حسابرسهان موسسهه حسابرسهي    ده است که شهرت موسسههمچنين نتايج پژوهش نشان دا .موثراست

 .باشد نمي تعيين حق الزحمه ي حسابرسي موثر در وشهرت صاحبکار
( رابطه بين منابع صرف شده براي حسابرسي داخلي و مخارج حسابرسي مستقل را بررسي 1817حساس يگانه و علوي طبري  

يين کننده حق الزحمه حسابرسي مستقل و داخلهي، شناسهايي تهأثير وجهود حسابرسهي      کردند. هدف آن ها شناسايي عوامل تع
داخلي در کاهش حق الزحمه حسابرسي بنگاه اقتصادي و بررسي اثربخشي افزايش سطوح مديريتي که حسابرسان داخلهي بهه   

شين حسابرسهان مسهتقل مهي    آن گزارپ مي کنند در کيديت کار حسابرسان داخلي و در نهايت مديد بودن آنان به عنوان جان
باشند. نتايج تحقيق نشان داد حق الزحمه حسابرسي مستقل با پيچيدگي بنگاه اقتصادي مرتبط است، افزايش منابع صرف شده 
براي بخش حسابرسي داخلي بنگاه موجب کاهش حق الزحمه حسابرسهي مسهتقل مهي شهود و ايهن کهاهش در بنگهاه ههاي         

 اخلي به سطوحي باالتر از معاون مالي و اداري گزارپ ارائه مي کنند.  اقتصادي بيشتر است که حسابرسان د

 

 روش شناسي تحقیق
 توصيدي حسابداري به شمار مي رود. هاي در زمره تحقيق و پژوهش حاضراز لحاظ روپ همبستگي و از لحاظ هدف کاربردي

آزمايشي طبقه بندي  در گروه تحقيقات شبه شدهه به عالوه با توجه به اينکه از اطالعات تاريخي در آزمون فرضيات آن استداد
سيستم استدالل آن اسهتقرايي و بهه لحهاظ نهوع      همچنين تحقيق حاضر به لحاظ معرفت شناسي از نوع تجربه گرا، مي گردد.

جههت جمهع آوري اطالعهات     .باشهد  مهي ي دبا استداده از اطالعات تاريخي به صورت پس رويدا کتابخانه اي -مطالعه ميداني
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 1هاي بورسي از اطالعات سايت مديريت پژوهش، توسعه و مطالعهات اسهالمي سهازمان بهورس اوراق بههادار      بط با شرکتمرت
، مرکهز  7هاي مرتبط با بازار سرمايه نظير سايت سازمان بورس اوراق بهادار، کدال استداده خواهد شد. در اين بين از ساير سايت
ي بهوده  نهوع همبسهتگ   ايهن تحقيهق از   .شهود  ره آورد نوين نيز استداده ميالعاتي پردازپ اطالعات مالي ايران و نرم افزار اط

 ايهن تحقيهق از   در. انجهام شهده اسهت    هها  صورت تحليل تجمعي داده به تعداد، نوع و نظر آمده از تدس وباتوجه به اطالعات به
ازطريق   رويدادي  پس رويکرد داده ازاست با تجربي و طرح تحقيق آن ازنوع شبه. استداده شده است ها اطالعات تاريخي شرکت

بهه بررسهي موضهوع     وقهوع رويهدادها   که محقق پهس از  شود رويدادي زماني استداده مي روپ پس از. است( اطالعات گذشته
 باشهد. نهوع همبسهتگي مهي    توصيدي از روپ تحقيق، .ندارد امکان دستکاري متغيرهاي مستقل وجود افزون براين، پردازد، مي

 روپ رگرسيون چندگانه استداده شده است.  از هاي تحقيق نيز ضيهبراي آزمون فر
 مدل آزمون فرضيه هاي تحقيق:

 ( به شرح زير مي باشند:7112مدل هاي تحقيق جهت آزمون فرضيه ها برگرفته از پژوهش ليا و همکاران،  

 :1مدل 
LAFit= β0+ β1GDit + β2CEOpower it + β3Segnumit + β4Foreing + β5Lossit + β6Roait + β7Recint it + β8Invintit + 

β9Size + β10Levit + β11Age it + β12DirTenureit + β13LaudTen + β14IND+ εit 

 :7مدل 
Specialist it= β0+ β1GD it + β2CEOpower it + β3Segnum it + β4Foreing + β 5Loss it + β 6Roa it + β7Recint 

it + β8Invint it + β9Size + β10Lev it + β11Age it + β12DirTenure it + β13LaudTen + β14IND+ εit 

 

 نحوه محاسبه و گردآوری داده ها در مدل
 متغير وابسته:
ي حسابرسي  ي حسابرسي است که در اين پژوهش از لگاريتم طبيعي هزينه (: نماد حق الزحمهLAFي حسابرسي   حق الزحمه

 لي استداده مي شود:هاي ما مندرج در پيوست صورت
ي حسابرسي ي حسابرسي( لگاريتم طبيعي  = حق الزحمه  هزينه  

ي تخصهص حسهابرس در صهنعت بههره     برايشاخصپژوهش از سهم بازار به عنوان  نيا(: در Specialistحسابرس متخصص  
سهم بازار حسابرسان نيز به شرح زيهر محاسهبه   . دهد يمحسابرسان نشان  ريساصنعت را نسبت به  تياولورايز، شود يمگرفته 

 مي شود:

(
  

(  )
)  (

 

 
)  (

  

(   )
) 

تقسيم بر مجموع ص در يو صنعت خا مجموعه دارايي هاي تمام صاحبکاران يو موسسه حسابرسي خاصکه در رابطه فوق 
 موسساتي در اين تحقيق به عنوان متخصص (1311  با پيروي از پالم رزمي شود. صاحبکاران در اين صنعت، کل  دارايي هاي

عبهارت يهو بهر روي تعهداد      ( بهيش از ي عبارت سمت راست معادلهصنعت در نظر گرفته مي شوند که سهم بازار آنها  يعندر 
ي عبارت سمت چپ معادله( باشد. ايهن متغيهر يهو متغيهر     يعن  شرکت هاي موجود در يو صنعت ضرب بر يو تقسيم بر دو

ر انتخاب حسابرس در سال جارييو حسابرس متخصص در صنعت باشد مقدار آن يو و در غير ايهن صهورت   مجازي است اگ
 مقدار آن صدر در نظر گرفته مي شود.

                                                           
1
 http://www.seo.ir/ 

2
 http://www.codal.ir/ 
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 متغير مستقل:
در  i(: يو متغير مجازي است اگر در بين اعضاي هيات مديره  اعضاي کميتهه حسابرسهي( شهرکت    GDجنسيت در مديران  

 باشد مقدار آن يو و در غير اينصورت مقدار آن صدر در نظرگرفته مي شود.خانم وجود داشته  tسال 

 متغيرهاي کنترلي:
CEOpower قدرت مديريت که در اين جا از شاخص دوگانگي مديرعامل استداده شده است بدين صورت که اگر مديرعامل :

غير اين صورت مقدار آن صهدر در نظهر    هم داراي سمت مدير عاملي و هم سمت رئيس هيات مديره باشد مقدار آن يو و در
 گرفته مي شود.

Segnumتعداد واحدهاي تابعه شرکت : 
Foreingخارجي( به کل فروپ شرکت : نسبت فروپ صادراتي  

Loss يو متغير مجازي است اگر شرکت :i  در سالt  باشد مقدار آن يو و در غير اينصورت مقدار زيان خالص گزارپ کرده
 مي شود. آن صدر در نظرگرفته

ROAنسبت سود قبل از بهره و ماليات به ارزپ دفتري دارايي ها : 
Recintنسبت حساب هاي دريافتني به ارزپ دفتري دارايي ها : 

Sizeدارايي هاکل ارزپ دفتري : اندازه شرکت عبارت است از لگاريتم طبيعي. 
Invintنسبت موجودي کاالي پايان دوره به ارزپ دفتري دارايي ها : 
LEV:     اهرم مالي شرکت که از طريق تقسيم کل ارزپ دفتري بدهي ها به کل ارزپ دفتري دارايي ههاي شهرکت محاسهبه

 شده است.
Age سن شرکت که تداوت سال تاسيس و سال :t 

DirTenure يو متغير مجازي است اگر مدير عامل شرکت :i  در سالt  باشد مقدار آن يو و در غيهر اينصهورت   تغيير کرده
 ن صدر در نظرگرفته مي شود.مقدار آ

LaudTenدوره تصدي حسابرس طرف قرار داد شرکت : 
Industry  صنعت يو متغير مجازي جهت کنترل صنايع انتخابي از بورس اوراق بهادار مي باشد. در خصوص همگن نمهودن :

هاي صنعت موجود در بورس بهر   صنايع انتخابي از بورس اوراق بهادار به جهت محاسبه دقيق تر و قابل اتکا تر ضرايب، گروه
 گروه قرار داده شدند. ( در هدت زير1831اساس تحقيق رهنماي رودپشتي و همکاران  

 

 جامعه و نمونه آماری
باشهند. شهرکت ههاي     مهي  بهادار تهران اوراق در بورس  شده پذيرفته هاي توليدي کليه شرکت تحقيق شامل آماري اين جامعه

اوراق بهادار تهران که داراي شرايط ذيل باشند به عنوان نمونه آماري در اين تحقيهق شهناخته   توليدي مورد مطالعه در بورس 
 شوند:  مي

 ها نباشد.  ها، بيمه و صندوقگذاري، بانو هاي مالي، سرمايه جزء شرکت 
 نباشد.و نقل، بازرگاني، خدماتي و غيره هاي غيرتوليدي  حمل جزء شرکت ) 
 به بورس ورود پيدا ننموده باشد.1831الي 1811هش ي پژو هاي مورد مطالعه طي سال ، 
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 هاي مالي در دسترس باشد.  هاي همراه صورت خصوص يادداشت  اطالعات مالي موردنياز، به 

 ها از تابلوي بورس خارج نشده باشد. نماد معامله آن در دوره پژوهش از 

 .تغيير سال مالي يا تغيير فعاليت نداشته باشند 

 آماری و اعمال شرایط جهت انتخاب نمونهی   جامعه های شرکتتعداد  :(9)جدول 

 

 افته های تحقیقی
 گرديده است. ( ارائه7آمار توصيدي متغيرهاي مورد مطالعه در تحقيق در جدول  : آمار توصيدي

 
ها  ي موجود در اطالعات گردآوري شده از سطح شرکت ي بيشترين و کمترين داده دهنده ميزان حداقل و حداکثر متغيرها نشان

اي تعيين انحراف از قرينگي ضريب چولگي است.  مندي بودن گيري پارامتره هاي توصيدي شاخص اندازه باشد. در آماره مي
، متغير مجازي تخصص حسابرس با نماد -111/1( به ميزان LogFeeي حسابرسي با نماد   چولگي در متغير حق الزحمه

 شرح
هاي حذف شده در  شرکت

 مجموع دوره ها
 ها تعداد کل شرکت

 311  ي آماري جامعه

  (111  واسطه گري مالي

  (1  يا تغيير فعاليت تغيير سال مالي

  (32  ها سالبرخي فاقد اطالعات در 

  (71  ده باشند ي پژوهش از بورس خارج ش طي دوره

  (11  ي پژوهش به بورس ورود پيدا نموده اند  طي دوره

  (21  شرکت هايي غيرتوليدي که در صنايع انتخابي قرار نمي گرفتند

 118  ي نهايي تعداد شرکت هاي نمونه

 : آمار توصيدي متغيرهاي مورد مطالعه(7 جدول 

 نام  نماد مقياس ميانگين ميانه کمترين بيشترين  انحراف چولگي کشيدگي

 حسابرس الزحمه حق LAF لگاريتم 713/1 833/1 211/7 211/3 122/1 -111/1 211/1
 ستخصص حسابر Specialist مجازي 178/1 1 1 1 010/1 -311/1 -201/1

 مديره درهيات مون  جنسيت GD مجازي 132/1 1 1 1 731/1 211/7 813/3
 قدرت مديريت CEOpower مجازي 133/1 1 1 1 833/1 313/1 722/1
 واحدهاي تابعه شرکت Segnum تعداد 121/1 1 1 13 180/0 082/2 827/23
 فروپ صادراتي Foreing نسبت 187/1 1 1 182/1 721/1 073/1 373/131

 زيانده بودن Loss مجازي 111/1 1 1 1 878/1 811/7 311/8

 بازده دارايي ها Roa نسبت 187/1 113/1 -118/1 118/1 110/1 073/1 121/2

 حساب هاي دريافتني Recint نسبت 782/1 711/1 111/1 171/1 128/1 221/1 173/1

 الموجودي کا Invint نسبت 703/1 770/1 173/1 281/1 172/1 113/1 112/1

 اندازه شرکت Size لگاريتم 111/10 111/18 118/11 820/13 033/1 113/1 827/1

 اهرم مالي Lev نسبت 111/1 112/1 131/1 117/0 737/1 123/8 111/71

 سن شرکت Age سال 321/8 111/8 132/7 113/0 811/1 -213/1 -730/1

 رعاملتغيير مدي DirTenure مجازي 731/1 1 1 1 030/1 370/1 -101/1

 دوره تصدي حسابرس LaudTen سال 811/7 7 1 1 020/1 111/1 130/7

 منبع: محاسبات پژوهش گر
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 Specialist و متغيرسن شرکت با نماد  -311/1( به ميزان ،Age زيع توآن است که   ي نشان دهنده -213/1(  به ميزان
مندي(دارد. مثبت بودن چولگي در ساير متغيرهاي پژوهش نشان چولگي کوچکتر  نامتقارن با کشيدگي به سمت مقادير 

مثبت(دارد. شاخص سنجش پراکندگي چولگي   تر توزيع نامتقارن با کشيدگي به سمت مقادير بزرگآن است که   ي دهنده
. مندي بودنضريبکشيدگي در برخي از متغيرهاي پژوهش همچون متغير جامعه نسبت به توزيع نرمال، ضريب کشيدگي نام دارد

( به Specialist، متغير مجازي تخصص حسابرس با نماد  -101/1( به ميزان DirTenureمجازي تغيير مديرعامل با نماد  
وهش توزيع جامعه از حاکي از آن است که متغيرهاي پژ -730/1(  به ميزان Age، و متغير سن شرکت با نماد  -201/1ميزان 

باشد. مثبت بودن ضريب کشيدگي در ساير متغيرهاي  تر است درنتيجه پراکندگي آن ازتوزيع نرمال بيشتر مي توزيع نرمال کوتاه
پژوهش حاکي از آن است که متغيرهاي پژوهش توزيع جامعه از توزيع نرمال بلندتراست درنتيجه پراکندگي آن ازتوزيع نرمال 

مي فارابي در مربوط داده هاي گردآوري شده از شرکت پتروشي 117/0بيشترين مقدار متغير اهرم مالي به ميزان باشد.  کمتر مي
مربوط مربوط داده هاي گردآوري شده از شرکت  -118/1کمترين متغير بازده دارايي ها به ميزان مي باشد.  1831سال 

 مي باشد. 1831پتروشيمي فارابي در سال 
 

 آمار استنباطي
 هاي پژوهش پرداخته خواهد شد. ها در مدل ر اين بخش به بررسي آزمون هاي تشخيصي در تعيين نوع دادهد

 هاي پژوهش ها در مدل هاي تشخيصي در تعيين نوع داده آزمون
 رهاياز متغي زيادي تعداد ي وسيله به مشاهدات آن اساس بر که شود مي گدتههايي   داده از مجموعه يو به  1ترکيبي هاي داده

 گرفته قرار بررسي مورد (T) مشخص زماني  ي دوره يو طول در،  شوند مي انتخاب تصادفي صورت به اغلب که (N) مقطعي

 کهه  دليهل  ايهن  بهنامند.  مي زماني سري - مقطعي هاي داده يا ترکيبي هاي داده را آماري ي دادهN×T  صورت اين در .باشند

 توضهيح  ههاي  مهدل  کهارگيري  بهه  است، مقطعي هاي داده و زماني سري هاي داده ي نبهج دو هر برگيرنده در ترکيبي هاي داده

 و مقطعهي  ههاي  داده در شهده  استداده هاي مدل از تر پيچيده کند، توصيف را متغيرها آن هاي ويژگي که مناسبي آماري دهنده
 اسهتداده  زيادي کاربرديهاي  پژوهش در زماني سري و مقطعي هاي داده ترکيب روپ از اخير هاي سال در. است زماني سري

 .است شده
 

 تلفیقي یا تابلویي های لیمر در تعیین داده F  آزمون
کهه بهه ايهن     برازپ شهود  هاي تابلويي  پانل ديتا( ياداده 7 تلديقي مدل داده هايالزم است مشخص شودکه مدل به  ابتدا در

کند که تداوتي ميان ضرايب برآورد شده بهراي تهو    بيان ميآزمون  (H0شود. فرضيه صدر   ليمر استداده مي Fمنظورازآزمون 
ههاي تهابلويي  پانهل     استداده ازداده مدل با بدين معناکه لزومي به برآورد. ندارد ضريب برآورده شده جمعي وجود تو مقاطع و

 محاسبه شده باF  ، آمارهFثابت ارجح است. پس ازانجام آزمون  هاي تلديقي به مدل آثار مدل داده نيست، به عبارت ديگر ديتا(
 فرضهيه صهدر   باشهد 13/1مقهدار  از محاسبه شده کمترF شود. درصورتيکه مقدار احتمال آماره مقايسه ميF بحراني آماره  مقدار

                                                           
1
 Panel Data 

2
 Ordinary Least Squares (OLS) 
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ليمر را نشان  Fي آزمون نتيجه 8جدول  شود. برآورد  پانل ديتا( هاي تابلويي الزم است مدل به روپ داده و شود پذيرفته نمي
 دهد. مي
 

 لیمر انجام شده برای انتخاب روش حداقل مربعات معمولي یا پانل دیتا Fی آزمون  نتیجه: (3)جدول 
 نتيجه احتمال آماره آزمون (H0ي صدر فرضيه مدل

 ي صدررد فرضيه 111/1 181/2 ليمر F ارجحيت روپ حداقل مربعات معمولي 1

 منبع: محاسبات پژوهش گر

 
تهوان دريافهت مقهدار احتمهال      مي Rمورد متغير وابسته مدل اول پژوهش در نرم افزار  از آزمون ليمر در 8نتايج جدول  باتوجه

 روپ و شهده ن ارجحيت روپ حداقل مربعات معمهولي تاييهد   يعنيH0  ي است فرضيه 13/1حاصل از آزمون در مدل کمتر از 
 .شود مي پذيرفته  پنل ديتا( تابلويي هاي داده
 

 های تلفیقي یا تابلویي در مدل دوم هآزمون هریس وتیزاوالیس در تعیین داد
که مدل ها به روپ  الزم است مشخص شود در مدل دوم با توجه به دوحالتي بودن متغير وابسته  رگرسيون لجستيو( درابتدا

آزمهون ههريس    از برازپ شهودکه بهه ايهن منظهور     هاي تابلويي  پانل ديتا( ياداده 1هاي تلديقي يا حداقل مربعات معمولي داده
کند که تداوتي ميان ضرايب برآورد شده  آزمون بيان مي (H0شود. فرضيه صدر   استداده ميSTATA در نرم افزار  7اواليسوتيز

ههاي   داده اسهتداده از  مهدل بها   که لزومي به بهرآورد  بدين معنا .ندارد ضريب برآورده شده جمعي وجود براي تو تو مقاطع و
 س ازثابت ارجح است. پ هاي تلديقي يا حداقل مربعات معمولي به مدل آثار هنيست، به عبارت ديگرمدل داد تابلويي  پانل ديتا(

شود. درصورتيکه مقهدار احتمهال آمهاره     بحراني آماره مقايسه مي مقدار ، آماره محاسبه شده باتيزاواليس انجام آزمون هريس و
  پانل ديتها(  هاي تابلويي پ دادهالزم است مدل به رو و شود پذيرفته نمي فرضيه صدر، باشد 13/1 مقدار از محاسبه شده کمتر

 دهد. تيزاواليس را نشان مي نتيجه آزمون هريس و 0جدول  شود. برآورد
 

 : آزمون هریس وتیزاوالیس برای انتخاب روش حداقل مربعات معمولي یا پانل دیتا(4)جدول 
 نتيجه احتمال آماره آزمون (H0  فرضيه صدر مدل

 رد فرضيه صدر 111/1 011/1 س وتيزاواليسهري ارجحيت روپ حداقل مربعات معمولي 7

 منبع: محاسبات پژوهش گر

کهه  H0  يهبا توجه به مقدار احتمال حاصل از آزمون فرضه  توان دريافت مي هريس وتيزاواليساز آزمون  0 باتوجه نتايج جدول
در مدل دوم  ي  پنل ديتا(تابلوي هاي داده روپ و شده رد ارجحيت روپ حداقل مربعات معمولي يعنيشده است  13/1کمتر از 
 .شود مي پذيرفته

 
 
 

                                                           
1
 Ordinary Least Squares (OLS) 

2
 Harris-Tzavalis 
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 تصریح هاسمن در مدل ها  آزمون
توسط هاسمن ارائه شد، بر پايه وجود يا عدم وجود ارتبهاط بهين خطهاي رگرسهيون      1321که در سال  1آزمون تصريح هاسمن

آثار تصادفي و اگهر ايهن ارتبهاط    برآورد شده و متغيرهاي مستقل شکل گرفته است. اگر چنين ارتباطي وجود داشته باشد، مدل 
خواههد بهود    k-1وجود نداشته باشد، مدل آثار ثابت کاربرد خواهد داشت. آماره اين آزمون داراي توزيع کاي دو با درجه آزادي 

 k-1 برابر با ضرايبX      ها است(. اگر مقدار آماره کاي دو محاسبه شده از مقدار بحراني کاي دو جهدول بيشهتر باشهد و يها بهه
شود. يعني مهدل آثهار    رد مي   درصد( باشد، در اين صورت فرضيه  3تر از آلدا تعيين شده    مقدار اين آزمون کم - pرتيعبا

( نمايش داده شده است. اين جدول به طهور  3نتايج حاصل از آزمون هاسمن در جدول   ثابت بر مدل آثار تصادفي برتري دارد.
 ن فرضيه هاي پژوهش مي باشد. خالصه حاوي اطالعات مدل ها جهت آزمو

 
 آثار ثابت مدل مقابلآزمون هاسمن انجام شده برای تعیین مدل آثار تصادفي در  (:5جدول )

 نوع آزمون نتيجه احتمال    آماره نام آزمون (H0  ي صدر فرضيه مدل

 آثار ثابت ي صدر فرضيه رد 111/1 111/711 هاسمن استداده از روپ آثار تصادفي 1

 آثار ثابت ي صدر رد فرضيه 111/1 121/33 هاسمن استداده از روپ آثار تصادفي 7

 منبع: محاسبات پژوهش گر

 
ه با توجه بهه  کتوان دريافت  حاصل از آزمون هاسمن قبل از آزمون مدل ها در فرضيه هاي پژوهش مي 3نتايج جدول  باتوجه
ي  اسهت فرضهيه   13/1از  ل از آزمون که در مدل ها پهژوهش کمتهر  و مقدار احتمال حاص آزمون از آمده دست به ي آمارهمقدار

شرکت هاي  -مدل آثار ثابت در سال روپبه عبارتي  وارجحيت مدل آثار ثابت مورد قبول واقع شده  يعنيصدر آزمون رد شده 
 .شود مي پذيرفتهمورد بررسي در مدل ها مورد بررسي 

 

 اول پژوهش  بررسي فروض کالسیک در مدل
هها از   فروض مطرح شده در فصل قبل، فروض نرمال بودن خطاها، عدم وجهود خودهمبسهتگي و همسهاني واريهانس    از ميان 

شهود   هاي مختلدي براي رگرسيون برآورد شده مي اي برخوردار است. نقض فروض فوق الذکر موجب ايجاد مشکل اهميت ويژه
نامناسب سازد. چنانچه حتي يکي از اين فروض برقرار نباشد، تواند نتايج به دست آمده از برآورد رگرسيون را مخدوپ و  که مي

 (.1811،و ميکائيلي شهر آشوب  بايد برآورد مدل با استداده از روپ تعميم يافته انجام شود
 

 اول  ها در مدل مانده آزمون نرمال بودن باقي
ت که در صورت عدم برقراري ايهن  يکي از مدروضات مدل رگرسيون خطي، فرضيه نرمال بودن توزيع خطاها است. بديهي اس

طراحهي   7برا -جارکو ازآزمون جمله خطا بودن نرمال منظورآزمون بهتوان از رگرسيون کالسيو استداده کرد.  پيش فرض نمي
مبنهي بهر نرمهال بهودن      H0درصد باشد، فرضيه  3 ازبيشتر آماره اگراحتمال. شود مي استداده (1311  8شده توسط جارکو و برا

 ارائه شده است.  1ها در جدول  مانده ها پذيرفته مي شود. نتايج بررسي  آزمون نرمال بودن باقيتوزيع خطا

                                                           
1
 Hausman Test 

2 
Jarque-Bera 

3
 Bera and Jarque 
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 آزمون جارکو برا انجام شده برای تعیین نرمال بودن بافي مانده ها (:6)جدول 

 نتيجه احتمال آماره آزمون ي صدرفرضيه مدل

 ي صدرد فرضيهر 111/1 3/1011 برا -جارکو نرمال بودن توزيع خطاها 1

 منبع: محاسبات پژوهش گر

 
هها بها توجهه بهه مقهدار       مانده توان دريافت که فرض نرمال بودن باقي به شرح جدول فوق مي1با بررسي نتايج آزمون جارکوبرا 

باشهند و   ي آن است کهه داراي خاصهيت نرمهال نمهي     دهنده ( در مدل نشان13/1احتمال در سطح خطاي پنج درصد   کمتر از 
 هاي تعميم يافته جهت برازپ مدل بهينه بهره گرفت.  ايستي از روپب
 

 اول  در مدل ی عدم وجود خودهمبستگي سریالي خطاها بررسي فرضیه
مقدار آزمون - pکند که مشکل خود همبستگي سريالي وجود ندارد با توجه به بيان مي 7گادفري -ي صدر آزمون بروپ فرضيه

 پذيريم و در نتيجه رگرسيون مشکل خود همبستگي سريالي ندارد.ي صدر را مي ضيهاگر از پنج درصد بيشتر شود فر
 

 گادفری به منظور تشخیص خودهمبستگي سریالي بین خطا -بروش   نتایج آزمون (:7)جدول 
 نتيجه احتمال آماره آزمون فرضيه صدر مدل

 ي صدر رد فرضيه 111/1 21/733 گادفري -بروپ خودهمبستگي بين خطا عدم وجود 1

 منبع: محاسبات پژوهش گر

ي صدر اين آزمون رد شهده و در نتيجهه    گادفري در سطح خطاي پنج درصد فرضيه -با توجه به نتايج حاصل از آزمون بروپ 
هاي تعميم يافته بهره  مشکل خود همبستگي سريالي بين خطاها در رگرسيون مدل اول پژوهش وجود دارد. لذا بايستي از روپ

 گرفت.
 

 اول  ی همساني واریانس خطاهادر مدل ررسي فرضیهب 
مقدار آزمون اگر از - pکند که مشکل ناهمساني واريانس وجود ندارد با توجه به بيان مي 8پاگان -ي صدر آزمون بروپ فرضيه

 پذيريم و در نتيجه رگرسيون مشکل ناهمساني واريانس وجود ندارد.ي صدر را مي پنج درصد بيشتر شود فرضيه
 

 پاگان به منظور تشخیص همساني واریانس بین خطا -بروش   نتایج آزمون (:8)دول ج
 نتيجه احتمال آماره آزمون ي صدر فرضيه مدل

 ي صدر رد فرضيه 111/1 33/837 پاگان -بروپ همساني واريانس بين خطا 1

 منبع: محاسبات پژوهش گر

ي صدر اين آزمون رد شده و در نتيجهه در   خطاي پنج درصد فرضيه پاگان در سطح -با توجه به نتايج حاصل از آزمون بروپ 
 رگرسيون مشکل ناهمساني واريانس وجود دارد. لذا بايستي از روپ هاي تعميم يافته بهره گرفت.

                                                           
1
 Jarque Bera 

2
 Breusch-Godfrey 

3
 Breusch-Pagan 
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 اول پژوهش  بررسي مدل
شود. پس از  ه ميهمان گونه که در فصل سوم تشريح شد به منظور آزمون فرضيه هاي پژوهش از مدل هاي رگرسيوني استداد

برآورد  3شود. جدول شماره  هاي انجام شده، مدل هاي رگرسيوني مورد نظر برآورد مي تاييد مدل آثار ثابت با توجه به آزمون
کند که: بين وجود خانم در اعضاي هيات مديره و حق  ي اول پژوهش بيان مي رگرسيون مدل فوق را ارائه نموده است.  فرضيه

در متغير وجود خانم β1 بطه معني داري وجود دارد. جهت آزمون فرضيه اول تحقيق از معني داري ضريب الزحمه حسابرسي را
 در سطح خطاي پنج درصدبهره گرفته شده است.  (،GDدر اعضاي هيات مديره با نماد  

 
 برآورد مدل رگرسیوني اول با استفاده از روش پانل آثار ثابت با رویکرد تعمیم یافته (:1) جدول

LAFit= β0+ β 1GDit + β2CEOpower it + β3Segnumit + β4Foreing + β5Lossit + β6Roait + β7Recint it + 

β8Invintit + β9Size + β10Levit + β11Age it + β12DirTenureit + β13LaudTen + β14INDUSTRY+ εit 
 مقدار -t pي آماره انحراف معيار ضريب نماد متغير

C 377/8- 228/1 121/3- 111/1 

GD 111/1 118/1 178/7 110/1 

CEOpower 177/1 103/1 030/1 103/1 

Segnum 118/1- 112/1 378/1- 111/1 

Foreing 171/1 111/1 313/1 118/1 

Loss 120/1 118/1 113/1 708/1 

Roa 711/1- 121/1 711/1- 710/1 

Recint 311/1 130/1 831/8 111/1 

Invint 810/1 718/1 030/1 111/1 

Size 017/1 188/1 122/17 111/1 

Lev 787/1- 111/1 183/7- 187/1 

Age 138/1 131/1 327/1 111/1 

DirTenure 111/1 172/1 870/1 203/1 

LaudTen 123/1 117/1 118/1 111/1 

INDUSTRY2 808/1- 780/1 011/1- 100/1 

INDUSTRY3 127/1 710/1 108/1 833/1 

INDUSTRY4 321/1 112/1 101/8 117/1 

INDUSTRY5 311/1- 713/1 272/7- 111/1 

INDUSTRY6 101/1 711/1 111/1 310/1 

INDUSTRY7 111/1- 771/1 381/8- 111/1 

 منبع: محاسبات پژوهش گر

 
ون حاوي تخمين مدل رگرسيوني اول تحقيق مي باشد. همان گونه که در فصل سوم تشريح شد به منظور آزم 3جدول شماره 

شود. اين مدل رگرسيوني در باالي جدول ارائه شده است. پس از تاييد  ( استداده مي1فرضيه اول پژوهش از مدل رگرسيوني  
با توجه شود.  هاي انجام شده، مدل رگرسيوني مورد نظر با رويکرد تعميم يافته برآورد مي مدل پانل اثار ثابت با توجه به آزمون

اساس شواهد گردآور ي شده از سطح بازار سرمايه در نمونه مورد مطالعه جهت آزمون فرضيه  تحقيق بر اولبه تخمين مدل 
از سمت راست ستون اول  در اين جدول در سطح خطاي پنج درصد استداده مي شود.β1 تحقيق از معني داري ضريب  اول

ون سوم انحراف معيار، ستون چهارم آماري (  تخمين زده شده هستند. ستβنماد متغيرها، ستون دوم ضرايب يا همان بتاهاي  
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مقدار يا به عبارتي مقدار احتمال هر ضريب مي باشد. با توجه به سطح معني داري  -p( و در نهاي ستون آخر tتي استيودنت  
( مي توان در خصوص معني دار بودن هر يو از ضرايب تخمين زده شده اظهارنظر نمود. در صورت سطح خطاي پنج درصد 

دار بودن هر يو از ضرايب با توجه به عالمت ضريب مي توان به نوع رابطه متغير مربوطه با متغير وابسته دست يافت  معني
 Cعالمت مثبت در ضرايب نشان دهنده رابطه مستقيم و عالمت مندي در ضرايب نشان دهنده رابطه معکوس مي باشد. نماد 

باشد. بر اساس تخمين مدل فوق نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول تحقيق در ابتداي جدول در حقيقت مقدار ثابت معادله مي 
 در ادامه تشريح شده است.

 

 ی اول پژوهش آزمون فرضیه
( رگرسيوني مورد نظر با رويکرد تعميم يافته 1هاي انجام شده، مدل   پس از تأييد مدل پانل با اثرات ثابت با توجه به آزمون

ورد رگرسيون مدل فوق را ارائه نموده است. نتايج در سطح خطاي پنج درصد نشان داد بين برآ 3 ي برآورد شد. جدول شماره
ي  رابطه (p=110/1  13/1( با توجه به سطح معني داري کمتر از 111/1وجود خانم در اعضاي هيات مديره با ضريب  

درصد مورد تأييد واقع  33صدر با اطمينان  ي داري لذا فرضيهداري با حق الزحمه حسابرسي وجود دارد. با توجه به معني معني
 ي  اول پژوهش مورد پذيرپ واقع مي شود. گردد و فرضيه مي
 

 دوم پژوهش  بررسي مدل
شود. پس از  ( استداده مي7همان گونه که در فصل سوم تشريح شد به منظور آزمون فرضيه دوم پژوهش از مدل رگرسيوني  

 11 شود. جدول شماره هاي انجام شده، مدل رگرسيوني لجستيو مورد نظر برآورد مي تاييد مدل آثار ثابت با توجه به آزمون
کند که: بين وجود خانم در اعضاي هيات مديره  ي دوم پژوهش بيان مي برآورد رگرسيون مدل فوق را ارائه نموده است. فرضيه

 دوم تحقيق از معني داري ضريب  و انتخاب حسابرسان متخصص در صنعت رابطه معني داري وجود دارد.جهت آزمون فرضيه

β1  در متغير بين وجود خانم در اعضاي هيات مديره با نمادGD .در سطح خطاي پنج درصدبهره گرفته شده است،) 
 

برآورد مدل رگرسیوني دوم با استفاده از روش پانل لجستیک با آثار ثابت: (91)جدول   

Specialist it= β0+ β 1GD it + β2CEOpower it + β 3Segnum it + β4Foreing + β 5Loss it + β 6Roa it + β 7Recint 

it + β 8Invint it + β9Size + β 10Lev it + β 11Age it + β 12DirTenure it + β13LaudTen + β 14INDUSTRY+ εit 
متغير نماد معيار انحراف ضريب  ي آماره  Z p مقدار -  

C 333/8-  713/8  701/1-  718/1  

GD 821/1-  812/1  311/1-  883/1  

CEOpower 113/1  737/1  811/1  233/1  

Segnum 711/1-  108/1  011/1-  111/1  

Foreing 131/1-  117/1  771/1-  771/1  

Loss 111/1-  811/1  781/1-  113/1  

Roa 227/1-  321/1  111/1-  071/1  

Recint 301/1-  317/1  321/1-  880/1  

Invint 103/1-  831/1  221/1-  001/1  

Size 130/1  811/1  171/8  111/1  

Lev 771/1-  231/1  181/1-  110/1  
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Age 711/3-  278/1  801/3-  111/1  

DirTenure 120/1  131/1  831/1  131/1  

LaudTen 121/1  133/1  121/1  117/1  

INDUSTRY2 171/1-  102/1  121/1-  710/1  

INDUSTRY3 871/1-  130/1  111/1-  111/1  

INDUSTRY4 311/8-  118/1  181/0-  111/1  

INDUSTRY5 117/8-  313/1  881/8-  111/1  

INDUSTRY6 007/1-  371/1  011/1-  181/1  

INDUSTRY7 117/1-  131/1  311/3-  111/1  

گر پژوهش محاسبات: منبع  

 

 ی دوم پژوهش آزمون فرضیه
جدول  سيوني مورد نظر برآورد شد.هاي انجام شده، مدل دوم رگر پس از تأييد مدل پانل لجستيو آثار ثابت با توجه به آزمون

برآورد رگرسيون مدل فوق را ارائه نموده است.نتايج در سطح خطاي پنج درصهد نشهان داد بهين وجهود خهانم در       11ي  شماره
داري بها   ي معنهي  رابطهه  (p=883/1  13/1( با توجه به سهطح معنهي داري بيشهتر از    -821/1اعضاي هيات مديره با ضريب  

درصد مورد تأييهد   33ي صدر با اطمينان  داري لذا فرضيهتخصص در صنعت وجود ندارد. با توجه به معنيانتخاب حسابرسان م
 ي دوم پژوهش مورد پذيرپ واقع نمي شود. گردد و فرضيه واقع نمي

 

 ی سوم پژوهش آزمون فرضیه
.  ويتنهي( اسهتداده مهي شهود    -آزمون يو  منهمان گونه که در فصل سوم تشريح شد به منظور آزمون فرضيه سوم پژوهش از 

کند که:  بين وجود خانم در اعضاي هيات مديره و وجود خهانم در کميتهه حسابرسهي تدهاوت      ي سوم پژوهش بيان مي فرضيه
هر گاه دو نمونه مستقل از جامعه اي مدروض باشند و متغيرهاي آن ها بصورت ترتيبهي باشهند از آزمهون يهو     داري دارد.  معني
استيودنت با دو نمونه مستقل است و معهادل ناپهارامتري آن محسهوب مهي      t مي شود. اين آزمون مشابه ويتني( استداده- من
استيودنت، در اين آزمون فرض توزيع نرمال وجود ندارد. دو نمونه مستقل از جامعه ههايي بها    t بر خالف آزمون پارامتري.شود

، بهراي دو نمونهه مسهتقل در حالهت     t ين آزمون همانند آزمون. ادتوزيع مشابه و احتماالً متداوت از حي  ميانه انتخاب مي شو
ناپارامتري است. چگونگي انجام آزمون به اين شکل است که ابتدا مقادير موجود بصورت يکجا و بدون توجه به جامعه اي کهه  

ي دهيم. سپس مجموع رتبه مقادير به آن تعلق دارند رتبه بندي مي کنيم. يعني نمونه ها را روي هم ريخته و به آن ها رتبه م
هاي اختصاص يافته به هر يو از دو جامعه  گروه( را بطور جداگانه به دست مي آوريم. اگر تعلق داشتن به هر يو از دو گروه 
تأثيري بر مجموع رتبه ها نداشته باشد، انتظار مي رود که مجموع رتبه ها در هر دو جامعه يکسان باشد. اگر چنين باشد، آنگاه 

 .وان نتيجه گرفت که ميانه صدت مورد نظر در هر دو جامعه يکسان هستندمي ت
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 در بررسي فرضیه سوم ویتني-منآزمون (: 99)جدول 

 VAR00002 
Mann-Whitney U 13.000 

Wilcoxon W 41.000 
Z -1.474 

Asymp. Sig. (2-tailed) .140 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .165a 

Exact Sig. (2-tailed) .154 
Exact Sig. (1-tailed) .077 

Point Probability .010 

 
را نشان مي دههد   18وينتني مقدار -آماره آزمون من تحليل صورت گرفتهآماره هاي آزمون را نشان مي دهد. در  فوقجدول 

محاسبه  1.101عدد  Sig. مقدار تحليلن توجه نمود. در اي Sig. که براي درک معني داري با غير معني داري آن بايد به مقدار
تداوت معني داري بين وجود خانم در اعضاي هيات مديره و بزرگتر است، فرض صدر مبني بر  1.13شده است که چون از عدد 

بين وجود خانم در اعضاي هيات مديره و وجهود  مي شود(. به عبارت ديگر نرد مي گردد  تاييد  وجود خانم در کميته حسابرسي
 م در کميته حسابرسي تداوت معني داري وجود ندارد.خان

 

 نتایج تحقیق و پیشنهادات 
رابطه معني داري هيات مديره و حق الزحمه حسابرسي کند که: بين وجود خانم در اعضاي  ي اول پژوهش بيان مي فرضيه

( رگرسيوني مورد نظر با رويکرد 1دل  هاي انجام شده، م پس از تأييد مدل پانل با اثرات ثابت با توجه به آزمون وجود دارد.
تعميم يافته برآورد شد. نتايج در سطح خطاي پنج درصد نشان داد بين وجود خانم در اعضاي هيات مديره با توجه به سطح 

داري لذا داري با حق الزحمه حسابرسي وجود دارد. با توجه به معني ي معني رابطه (p=110/1  13/1معني داري کمتر از 
نتايج حاصل  اول پژوهش مورد پذيرپ واقع مي شود. ي گردد و فرضيه رد تأييد واقع ميدرصد مو 33ي صدر با اطمينان  فرضيه

کند که: بين وجود خانم در  ي دوم پژوهش بيان مي همخواني داشت. فرضيه (7111از اين فرضيه با نتايج ليا و همکاران  
پس از تأييد مدل پانل لجستيو  صنعت رابطه معني داري وجود دارد. اعضاي هيات مديره و انتخاب حسابرسان متخصص در

نتايج در سطح خطاي پنج درصد نشان  هاي انجام شده، مدل دوم رگرسيوني مورد نظر برآورد شد. آثار ثابت با توجه به آزمون
داري با  ي معني رابطه (p=883/1  13/1داد بين وجود خانم در اعضاي هيات مديره با توجه به سطح معني داري بيشتر از 

درصد مورد تأييد  33ي صدر با اطمينان  داري لذا فرضيهانتخاب حسابرسان متخصص در صنعت وجود ندارد. با توجه به معني
 (7111نتايج حاصل از اين فرضيه با نتايج ليا و همکاران   ي دوم پژوهش مورد پذيرپ واقع نمي شود. گردد و فرضيه واقع نمي

 ت.همخواني نداش
 با توجه به نتايج حاصل از فرضيه ها پيشنهادات کاربردي زير ارائه مي شود:

سازمان بورس اوراق بهادار تهران به ايجاد سازوکار و قوانيني بر جايگاه زنان در بين اعضاي هيات مديره شرکت هاي فعال در 
و درنتيجهه  داده اي فرآينهد نظهارتي را افهزايش    در هيئت مهديره تقاضه   تنوع جنسيتيبازار سرمايه تاکيد نمايند. نقش زنان در 

 .تقاضاي بيشتري براي کيديت حسابرسي باالتر ايجاد مي کند
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با توجه به نقش تاثيرگذار وجود زنان در بين اعضاي هيات مديره بر ميزان حق الزحمه حسابرسي پيشنهاد مي شود حسابرسان 
ايهن اسهت کهه هيئهت مهديره       هيافته هاي حاصهل از مطالعه   نمايند. در زمان برآوردهاي خود به ترکيب هيات مديره نيز توجه

که اين افزايش نظارت، بهه تقاضهاي بيشهتر    شد ، نظارت بر هيئت مديره را افزايش مي دهد. استدالل خانممتشکل از مديران 
 براي داشتن حسابرسي باالتر و جذب حسابرسان با کيديت باالتر منجر مي شود.

 با محدوديت هاي زير مواجه بوده است: اين تحقيق در مسير انجام

( بهره گرفته شده است. با وجود جنبه 1311  پالمرزدر اين تحقيق جهت سنجش متغير تخصص حسابرس از روپ سهم بازار 
اهميت تخصص حسابرسان در بازار سرمايه و تحقيقات حال حاضر هنوز در بين تحقيقات داخلي يهو روپ منطبهق بها بهازار     

 جهت سنجش تخصص حسابرسان وجود ندارد. حسابرسي موجود

 جهت تحقيق هاي آتي پيشنهادهايي به شرح زير به محققان ارائه مي گردد:
بررسي تأثير سطح سواد مالي اعضاي هيات مديره به تدکيو جنسيت بر ميزان حق الزحمه حسابرسان طرف قهرارداد شهرکت   

 ها.

 حسابرسان طرف قرارداد شرکت ها. بررسي تاثير جنسيت اعضاي هيات مديره بر دوره تصدي
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