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 چکيده
 نموده و در فايها اسازمان تیدر گردش فعال یمهم ارینقش بس ی،حسابدار یاطالعات یهاستمیامروزه سبا توجه به اينکه 

لذا اعتبار بخشی اين اطالعات میتواند بر قابلیت اتکاء آن  برعهده دارند تیاهم با یافهیکشورها، وظ یاقتصاد طیمح
و میتوانند با نقش مثبت خود در  ندينما یم فايشرکت ا یها تیدر فعال یمهم اریکارکنان نقش بسبیفزايد در همین راستا 

کیفیت  ریتاثقابلیت اتکاء اطالعات، منجر به بهبود فرآيندهای حسابداری شوند، بر همین اساس در اين پژوهش به بررسی 
کارمندان حسابداری بر حق الزحمه و محتوای گزارش حسابرسی در شرکتهای پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران 

بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از  1951-1951شرکت در دوره زمانی  111ين پژوهش تعداد پرداخته شد. در ا
مدل رگرسیون پانلی و لجستیك استفاده شده، يافته های پژوهش نشان می دهد که کیفیت کارمندان حسابداری بر حق 

ر )جهت اظهار نظر به سمت مقبول( دارد نهايتا الزحمه حسابرسی تاثیر منفی معنادار و بر نوع اظهار نظر تاثیر مثبت معنادا
 کیفیت کارمندان حسابداری بر تعداد بندهای شرط تاثیر معناداری ندارد.

 .کیفیت کارمندان حسابداری، حق الزحمه حسابرسی، محتوای گزارش حسابرسی کليدی: واژگان

 

 مقدمه
( به اين 1559) 1در تحقیقی لیبی و لوفت کیفیت حسابرسی می باشند به ، وابستهنظر حسابرسان و صالحیت فنی اظهار

نتیجه رسیدند که تجربه ناکافی حسابرسان در زمینه ترديد حرفه ای منجر به نقايص حسابرسی می شود. بیشتر تحقیقات 
یم گیری و به دنبال شناسايی ويژگی های مربوط به ترديد حسابرسی و کشف عوامل موثر بر سطح ترديد )که در تصم

(. شواهد زيادی وجود دارد که نشان میدهد شرايط 1005 ،1فعالیت حسابرسان آشکار شده است( می باشد )نلسون
اقتصادی مخرب در زمان ورود حسابرس به بازار کار، چگونگی اظهارنظر حرفه ای او را )در زمانی که به عنوان حسابرس 

 شرکت فعالیت می کند( تحت تاثیر قرار می دهد. 
 از کاری آنان و سابقه تحصیالت تعداد، نظیر کارکنان کیفیت ،9برونداد – فرآيند – درونداد نظريه اساس بر از سوی ديگر

 های مسئولیت انجام مطلوب تالش برای ضمن سازمان با کیفیت کارکنان طوريکه، است. به برخوردار بسزايی اهمیت

افزايش  باعث خود نوبه به اين که داخلی هستند، های کنترل رويه و ها سیاست تر مطلوب هرچه اجرای درصدد خود،
 کارکنان کیفیت افزايش که رود می انتظار (. بنابراين،1012 و همکاران، داخلی می گردد )لئو های کنترل اثربخشی
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 بهبود نتیجه، در و داخلی های کنترل فرايند اجرای و طراحی در انسانی سرمايه گذاری سرمايه افزايش موجب سازمان

نظارت  از که هايی شرکت در تأثیر اين که دارد وجود نیز امکان اين ديگر، سوی گردد. از کنترل های داخلی اثربخشی
و  بزعم مطالعات اخیر )دوئل که باشد. چرا نظارتی بستر چنین فاقد های شرکت از متفاوت برخوردارند، قوی خارجی

 از مانع و نموده فراهم را کارکنان مسائل نمايندگی برای کاهش الزم بستر تواند می ( نظارت خارجی1002 همکاران،

خود گردد. يکی از مسائلی که به طور بالقوه مورد توجه تمامی گروه  های انجام مسئولیت از کارکنان کردن خالی شانه
 های بخش ادامه د. درهای درگیر در شرکتها و ذينفعان می باشد؛ سطح حق الزحمه و محتوای گزارش حسابرسی می باش

 اند.  شده ارائه پژوهش گیری ها و نتیجه يافته روش شناسی، ها، فرضیه مطالعاتی، های پیشینه و نظری مبانی
 

 مبانی نظری و پيشينه پژوهش

 کارمندان حسابداری و حسابرسی
هر نوع تصمیم گیری تهیه و ارائه اطالعات حسابداری مالی، فراهم ساختن مبنايی جهت تصمیم گیری اقتصادی است 

قضاوت فرايندی است که در آن افراد درباره در همین راستا  .(1950 نیازمند اطالعات است )نهندی و تقی زاده خانقاه،
مورد تصمیم گیری فکر و اظهار نظر می کنند. تصمیم گیری های اشتباه، اغلب ناشی از  جنبه های مربوط به مسأله

 تصمیم گیری ها بايد اشتباهات در قضاوت ها شناسايی و حداقل شود برای بهبود بنابراين، اشتباه در قضاوتهاست.
حقیقت پاسخ تعداد زيادی از موضوعات و  در حسابرسی فعالیتی قضاوتی است. (1954 ی و همکاران،رودپشت یرهنما)

کلی  در يك نگاه بسیار حسابرسی ابهامات که زايیده ماهیت حسابرسی است تنها با اتکا به قضاوت حرفه ای مقدور است.
ب( ارزيابی شواهد گردآوری شده ، شامل دو عملکرد است که هر دو شديداً به شواهد وابسته اند: الف( گردآوری شواهد

کیفیت  و حسابرسی، قضاوت درباره کمیت لذا می توان چنین ابراز داشت که محوری ترين موضوع در (.1009، 1زهانگ)
کر است که قضاوت در حسابرسی منجر به گزارش حسابرسی می شود که محتوای آن الزم به ذ شواهد حسابرسی است

ريسك باالتر ارزيابی شده منجر به هزينه باالتر دارای بندهای شرط و نوع اظهار نظر حسابرسی می باشد. از طرفی 
می تواند به هی در حوزه کنترل های داخلی و عملیات حسابداری و گزارش دحسابرسی می شود. دوم، عملکرد ضعیف 

(. عملکرد ضعیف در حوزه های 1010، 1حسابرسان نشان دهد که فقدان مديريت و صداقت وجود دارد )چن و همکاران
، 9پرسش قابلیت اطمینان سیستم کنترل داخلی را مطرح می کند )داقیناندان و راماعملیات حسابداری و گزارش دهی 

(. اين قضیه می تواند باعث شود حسابرس ارزيابی 1001، 9ويلکینهوگان و ، 1001، 4؛ هويتاش و همکاران1000
نامطلوبی از توانايی شرکت برای تولید اطالعات مالی با کیفیت داشته باشد که هزينه های )حق الزحمه( حسابرسی را 

 (.1019، 0افزايش می دهد )دوگار و همکاران
. به ندينما یم فايشرکت ا یها تیدر فعال یمهم اریاز آن است که کارکنان نقش بس یحاک ریاخ یپژوهش ها جيتان

کارکنان و بازده بلند مدت سهام شرکت ها  تيرضا نی( به وجود رابطه مثبت ب1010) 2بولتون و همکارانعنوان مثال، 
 افتنديمنظر روابط شرکت و کارکنان در ازشرکت  هيساختار سرما یضمن بررس زی( ن1011) 1باء و همکاران .افتيدست 
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( با 1005) 1وو و لئو دارند. زین یکمتر یبده نهيبا کارکنان خود دارند، هز یکه رفتار منصفانه و عادالنه ا يیشرکتها
 ریکارکنان تأث تیفیکه ک افتنديدر ینیچی خصوصی و توسعه شرکتها قیتحق یها تیکارکنان پر فعال تیفیک ریتأث یبررس
 بیبرونداد اذعان داشت که ترک -نديفرا -درونداد هينظر یمعرف ضمن (1514) 1دارد. گالداشتین تهایفعال نيا بری مثبت
 شوند.ی گروه محسوب م یکننده اثربخش نییو تع یچهار مؤلفه اصل یموجود و ساختار سازمان منابع ، ساختار گروه،هگرو

 یبرخوردار م يیبسزا تیآنها از اهم یو سابقه کار التیتعداد، تحص ریکارکنان نظ تیفیبزعم مطالعات صورت گرفته ک
 یناکارآمد یاصل لياز دال یکي تیفینمودند که کمبود کارکنان با ک انی( ب1009) 9یو مك و یبه طور مثال، گ باشد.

 رچهه یخود، در صدد اجرا یها تیانجام بهتر مسئولی ضمن تالش برا تیفیچرا که، کارکنان با ک است. یکنترل داخل
ی داخل یکنترل ها یاثربخش شيبه نوبه خود باعث افزا نيهستند، که ا یکنترل داخل یهايه ها و رواستیمطلوب تر س
گذار ریتاث یکنترل داخل یبر اثربخش زین یکار یندهايفرا قيکارکنان از طر تیفیک ن،يگردد. عالوه بر ا یشرکت ها م

 (.1012، 4و و همکارانیاست )ل
شرکت داشته  یبا فرهنگ و روابط داخل زین یشتریب يیدارند: آشنا یاديز یسازمان که سابق شغل نانکه، کارک یبه طور

(. از آنجا که، 1515، 9گردد )زنگر و لورنس یآنها م نیارتباطات و تعامل ب نديفرا یمسئله باعث بهبود اثربخش نيکه ا
 یه از سابقه شغلاست. لذا کارکنان سازمان ک اربرخورد یکنترل داخل تیفیدر ک یاریبس تیارتباطات از اهم یاثربخش

به شرکت شوند.  یکنترل داخل تیفیک شيارتباطات باعث افزا یتوانند از طريق بهبود اثربخش یبرخوردار هستند، م يیباال
طور کلی با توجه به اينکه کنترل های داخلی منجر به انضباط مالی و بهبود وضعیت گزارشگری و حسابداری شرکت می 
شود لذا هزينه حسابرسی کمتری را به همراه دارد زيرا حسابرسان از ريسك کمتری در جهت انجام کار حسابرسی 

 هيبر اساس نظر ن،يبنابرابود محتوای گزارشی حسابرسی گردد. برخوردار می شوند که اين مهم نهايتا میتوان منجر به به
قابل مالحظه ای بر هزينه و محتوای گزارشی  ریکارکنان تأث تیفیرود که ک یبرونداد، انتظار م-ندآيفر -در ونداد

کنان با کار یدارا یکه شرکت ها افتندي( در1010) 0همکاران استدالل، گو و نيا هيشرکت داشته باشد. بر پاحسابرسی 
 و و همکارانیل مشابه، هزينه حسابرسی کمتر و بندهای شرط و اظهار نظر مطلوب تر برخوردارند. به طور از ت،یفیک

 نمودند.  ارائه روابط باال وجود مبنی بر شواهدی ( نیز1010) 2( و فرديناند و همکاران1012)
 نموده و در فايها اسازمان تیدر گردش فعال یمهم ارینقش بس یحسابدار یاطالعات یهاستمیامروزه سبا توجه به اينکه 

لذا اعتبار بخشی اين اطالعات میتواند بر قابلیت اتکاء آن  برعهده دارند تیاهم با یافهیکشورها، وظ یاقتصاد طیمح
ی و بهبود کارکنان منجر به افزايش کنترل داخل کیفیت ( انتظار میرود که1010بیفزايد. طبق تحقیق فرديناند و همکاران )

در روند فعالیت های مالی واحد اقتصادی گردد که اين مهم منجر به کاهش حق الزحمه و بهبود در محتوای گزارش 
حق الزحمه و محتوای گزارش با  کارکنان کیفیت بین رابطه که است آن بر سعی پژوهش در اين لذاحسابرسی می شود. 

 گیرد.  قرار بررسی مورد ،حسابرسی
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 پژوهشپيشينه 
فرديناند و  شده ارائه شواهدی بررسی مورد موضوع حوزه ی در شده انجام تجربی مطالعات ی پشتوانه به ادامه در

( در تحقیقی به بررسی رابطه بین کیفیت پرسنل حسابداری، ريسك حسابرسی و پاسخ حسابرسان 1010همکاران )
نتايج تحقیق آنها نشان می دهد حسابرسان هزينه های باالتری را دريافت می کنند و احتماالً تعديل حسابرسی پرداختند. 

را برای شرکت هايی که پرسنل حسابداری آنها سطح تحصیالت پايین تری دارند انجام می دهند. رابطه بین تحصیالت 
شرکتهايی که فعالیتهای پیچیده تری دارند، اين  پرسنل حسابداری و هزينه های حسابرسی معکوس است. همچنین در

گزارش داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و هزينه های "(، به بررسی 1011کاری و همکاران )رابطه قويتر است. 
پرداختند. اين مطالعه يك همبستگی مثبت بین گزارش داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت  "حسابرسی در چین

(CSR)1 رابطه بر خارجی نظارت تأثیر بررسی ( به1012همکاران ) و لئوحسابرسی در چین را در میابد.  و هزينه های 
پژوهش حاکی از آن است  پرداختند، يافته های چینی های شرکت داخلی اثربخشی کنترل های با کارکنان کیفیت بین

عالوه براين، آنها دريافتند که تأثیر که کیفیت کارکنان باعث بهبود اثربخشی کنترل های داخلی شرکت ها می گردد. 
مثبت کیفیت کارکنان بر اثربختی کنترل های داخلی در شرکتهای دارای نظارت خارجی قوی تر به مراتب بیشتر از ساير 

تأثیر کیفیت کارکنان بر پیامدهای گزارشگری مالی را مورد بررسی قرار دادند. ( 1012) 1شرکتها است. کال و همکاران
ين تحقیق برای سنجش کیفیت کارکنان از روش پیمايشی و ارسال پرسشنامه استفاده نمودند. نتايج تحقیق نشان آنها در ا

داد که کیفیت کارکنان شرکت موجب افزايش کیفیت اقالم تعهدی، کاهش نقاط ضعف کنترل های داخلی و کاهش 
ارتباط بین کیفیت کارکنان با نقاط ضعف ( طی پژوهشی 1010تجديد ارائه صورتهای مالی می گردد. گو و همکاران )

کنترل های داخلی و تجديد ارائه صورتهای مالی شرکتها را در بازار سرمايه چین بررسی نمودند. با بکار گیری مدل های 
رگرسیون نتايج پژوهش نشان داد که شرکت های دارای کارکنان با کیفیت، از نقاط ضعف کنترل های داخلی و تجديد 

 ی برخوردارند. ارائه کمتر
 رفتهيپذ یدر شرکت ها رانيسود مد ینیب شیپ یکارکنان با دفعات و خطا تیفیرابطه ک یبه بررس (1955) رمضانپور

از  یحاک رهیچند متغ ونیرگرس یاز مدل ها یریپژوهش با بهره گ یها افتهيشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. 
 یوجود دارد. اما رابطه معنادار یرابطه مثبت و معنادار رانيسود مد ینیب شیو دفعات پ نانکارک تیفیک نیآن است که ب

بررسی رابطه ( در تحقیقی به 1952سرتیبی و همکاران )نشد.  افتي رانيسود مد ینیب شیپ یکارکنان و خطا تیفیک نیب
 نتايجپرداختند  اوراق بهادار تهرانشده در بورس  بین حاکمیت شرکتی با هزينه های حسابرسی در شرکت های پذيرفته

نشان داد که، در سطح معنی داری متغیر مستقل؛ میزان حاکمیت شرکتی )مالکیت مديريتی، مالکیت نهادی،  تحقیق آنها
استقالل هیات مديره، اقتدار سهامداران شناور آزاد و حسابرس داخلی(، بیانگر عدم وجود رابطه بین مالکیت مديريتی، 

 ی، استقالل هیات مديره، اقتدار سهامداران شناور آزاد و حسابرس داخلی با هزينه حسابرسی درسطح اطمینانمالکیت نهاد
بررسی تاثیر ( در تحقیقی به 1950واعظی و حاجی ها ) .است. بنابراين تمام فرضیه های تحقیق رد میشوددرصد  59

ت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران سرمايه گذاری تحقیق و توسعه بر روی حق الزحمه حسابرسی در شرک
. نتايج حاصله نشان داد هزينه های تحقیق و توسعه سرمايه گذاری شده تاثیر معناداری بر حق الزحمه حسابرسی پرداختند

( در تحقیقی به 1959. برادران حسن زاده و همکاران )شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند
 داد، نشان حسابرسان پرداختند. نتايج پژوهش آنها محتوای گزارش بر حاکمیت شرکتی سازوکارهای برخی ثیربررسی تأ

با  است. همچنین بیشتر گتر، بزر حسابرس و زياد نهادی مالکان درصد با شرکتهای در گزارش مقبول دريافت احتمال

                                                           
1
 Corporate social responsibility  

2
 Call and Et al 
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 مرجع و مالکان نهادی .يابد می کاهش مقبول گزارش دريافت احتمال مديره، هیئت رئیس از مديرعامل تفکیك وظايف

 شده است.  ارنظر اظه بند از قبل بندهای تعداد کاهش موجب نیز حسابرسی

 

 سوال و فرضيه های پژوهش
 فرضیات تحقیق به شرح زير می باشد:

 : کیفیت کارمندان حسابداری بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر منفی دارد. 1فرضیه 
 : کیفیت کارمندان حسابداری بر محتوای گزارش حسابرسی تاثیر دارد. 1فرضیه 
 : کیفیت کارمندان حسابداری بر نوع اظهار نظر حسابرسی تاثیر دارد. 1-1فرضیه 
 : کیفیت کارمندان حسابداری بر تعداد بندهای شرط تاثیر دارد. 1-1فرضیه 

 

 روش تحقيق
لحاظ هدف کاربردی می باشد. همچنین از آنجا که اين نوشتار به توصیف  اين پژوهش از لحاظ روش همبستگی و از

آنچه که هست يا توصیف شرايط موجود بدون دخل و تصرف )و نه به الزام و توصیه خاص( و با توجه به آن که 
ود. قضاوتهای ارزشی در اين پژوهش کم رنگ است، پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار می ر

به عالوه با توجه به اينکه از اطالعات تاريخی در آزمون فرضیات آن استفاده خواهد شد در گروه تحقیقات شبه آزمايشی 
( 5)نسخه  Eviews( و 11)نسخه  SPSSالزم به ذکر است که برای تحلیل آماری نیز از نرم افزار  طبقه بندی می گردد.

 استفاده شده است.

 

 مدل ها و نحوه اندازه گيری متغيرها 
با توجه به اينکه اين تحقیق به بررسی تاثیر کیفیت کارمندان حسابداری بر حق الزحمه و محتوای گزارش حسابرسی می 
پردازد لذا نحوه اندازه گیری متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی به شرح زير می باشد که در مدل های آماری بر اساس 

 ( قابل رويت می باشد:1010يناند و همکاران )تحقیق فرد
 :1مدل آزمون فرضیه 

FEE it = β0 + β1 APQ it  +  β2 SIZE it + β3 ROS it+ β4 LEV it + β5 BODS it + β6 BODI it + β7 

DUALITY it + β8 BIG4it + eit 

 : 1-1مدل آزمون فرضیه 
MAO it = β0 + β1 APQ it  +  β2 SIZE it + β3 ROS it+ β4 LEV it + β5 BODS it + β6 BODI it + β7 

DUALITY it + β8 BIG4it + eit 

 : 1-1مدل آزمون فرضیه 
NBEFORE it = β0 + β1 APQ it  +  β2 SIZE it + β3 ROS it+ β4 LEV it + β5 BODS it + β6 BODI it + β7 

DUALITY it + β8 BIG4it + eit 

 

 متغير مستقل
 لئو پژوهش با مطابق آن گیری اندازه برای که است( APQ) کیفیت کارمندان حسابداری شرکت پژوهش، مستقل متغیر

 آنجا از. است شده استفاده شرکت کارکنان تعداد و تحصیالت سطح کاری، سابقه شامل معیار سه از( 1012)همکاران  و
 اندازه در اتکا غیرقابل نتايج حصول و ابهام بروز باعث است ممکن مجزا، طور به فوق معیارهای از يك هر بکارگیری که
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 ابتدا منظور بدين. شوند می ترکیب يکديگر با ترکیبی شاخص يك در مذکور معیارهای لذا شود، کارکنان کیفیت گیری
 کاری سابقه اگر که، طوری به. شوند می استاندارد يك يا صفر اعداد به صورت محاسبه، از پس معیارها اين از يك هر

 که صورتی در صفر، عدد صورت اين غیر در و يك عدد آن به باشد نمونه های شرکت میانگین از باالتر شرکت کارکنان
 يك عدد آن به باشد نمونه شرکتهای میانگین از بیشتر شرکت باالتر و کارشناسی تحصیلی مدرک دارای کارکنان نسبت

 يك عدد آن به باشد نمونه های شرکت میانگین از بیشتر کارکنان شرکت تعداد چنانچه و صفر عدد صورت اين غیر در و
 سال، هر در شرکت هر برای فوق مقادير جمع حاصل نهايت در. شود می داده صفر اختصاص عدد صورت اين غیر در و

 .(1012 همکاران، و لئو) بود خواهد شرکت آن کارکنان کیفیت بیانگر شاخص

 

 وابستهمتغيرهای 
که اندازه گیری آن به شرح زير می باشد  متغیرهای وابسته در اين پژوهش حق الزحمه و محتوای گزارش حسابرسی می

 باشد:

لگاريتم حق الزحمه موسسه حسابرسی استفاده می  از گیری اين متغیر برای اندازهحق الزحمه حسابرسی: 

 (.1010فرديناند و همکاران،شود)

 اندازه گیری اين متغیر از نوع اظهار نظر حسابرس استفاده می شود، به طوری که اگر اظهار نظر براینوع اظهار نظر: 

می شود )برادران  لحاظ )صفر( 0عدد  صورت غیر اين در )يك( و 1 عدد باشد(، مقبول نوع حسابرس تعديل نشود )از
 (. 1959حسن زاده و همکاران،

برای اندازه گیری اين متغیر، از تعداد بندهای قید شده قبل از اظهار نظر استفاده می شود )همان  تعداد بندهای شرط:

 منبع(. 

 

 متغيرهای کنترلی
 متغیرهای کنترلی و نحوه اندازه گیری اين متغیرها به شرح زير می باشد: 

  تفاده می شود.برای اندازه گیری اين متغیر از لگاريتم طبیعی کل دارايی ها اساندازه شرکت: 

برای اندازه گیری اين متغیر از تفاوت فروش سال جاری و سال گذشته تقسیم بر  فروش سال گذشته بازده فروش: 

  استفاده می شود.

 برای اندازه گیری اين متغیر از تقسیم کل بدهی بر کل دارايی استفاده می شود. اهرم مالی: 

 برای اندازه گیری اين متغیر از لگاريتم طبیعی تعداد مديران هیئت مديره استفاده می شود. اندازه هيات مدیره: 

و قائمی و  (1010) گیری اين متغیر مشابه پژوهشهای ديمیتروپولوس و آستريو برای اندازه استقالل هيأت مدیره:

 . يره استفاده شده استمد نسبت تعداد مديران غیر موظف به تعداد کل اعضای هیأت از (1911) شهرياری

( اگر وظیفه مدير 1911) قائمی و شهرياری گیری اين متغیر مشابه پژوهش برای اندازهدوگانگی وظيفه مدیر عامل: 

)صفر(  0)يك( در غیر اينصورت از متغیر مجازی  1عامل و رئیس هیات مديره با مدير عامل باشد از متغیر مجازی 
 استفاده می شود. 

شرکت مورد بررسی به وسیله موسسات  -اگر سال گیری اين متغیر برای اندازه: سابرسیاندازه موسسه ح

)صفر(  0)يك( در غیر اينصورت از متغیر مجازی  1( حسابرسی شده باشد از متغیر مجازی 1حسابرسی رتبه الف )رتبه 
 استفاده می شود. 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            )جلد دوم1041، بهار 55، شماره 5دوره 
 

09 
 

 جامعه و نمونه آماری
شرکتهايی  شامل آماری نمونه و تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته شرکتهای کلیه پژوهش، اين آماری جامعه
 باشند: زير ويژگی های تمام دارای که میشود

 .باشد هرسال ماه اسفند پايان به منتهی ها شرکت مالی سال. برای رعايت قابلیت مقايسه پذيری آنها، 1
 .باشند نداده تغییر را خود مالی دوره و نداشته فعالیت توقف هیچگونه پژوهش، زمانی قلمرو طی. 1
 .باشد دسترس در پژوهش برای شرکتها نیاز مورد اطالعات ی کلیه .9
 .نباشندها( و لیزينگ هلدينگهای گری مالی، شرکت، واسطهگذاری سرمايه هایشرکتمالی ) بانکها و موسسات جزء. 4
 ادامه داشته باشند.  1951در بورس پذيرفته شده و تا سال  1951. قبل از سال 9

 شرکت در نمونه آماری اين پژوهش قرار گرفته است.  111با اعمال شرايط فوق تعداد 

 

 پژوهش یافته های

 آمار توصيفی متغيرهای پژوهش
 ست. ( ارائه شده ا1نتايج تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول شماره )

 تحقيقآمار توصيفی متغيرهای  :(1جدول )

 کشیدگی چولگی انحراف معیار هتکمی بیشینه میانه میانگین متغیر

 419/1 000/1 000/9 000/0 129/0 019/0- 151/1 (APQ) کیفیت کارمندان حسابداری

 200/0 004/0 950/10 059/4 111/0 295/0 141/1 (FEE) حق الزحمه حسابرسی

 904/1 000/1 000/11 000/0 091/1 024/0 900/1 (NBEFORE) شرط تعداد بندهای

تعداد بندهای بعد از اظهار نظر 
(NAFTER) 

129/1 000/1 000/11 000/9 499/1 914/0 010/1 

 101/14 544/19 145/15 100/10 411/1 021/0 904/1 (SIZE) اندازه شرکت

 109/0 149/0 551/1 019/0- 419/0 910/1 110/14 (ROS)بازده فروش 

 011/0 012/0 194/1 051/0 149/0 949/1 290/1 (LEV)اهرم مالی 

 011/1 005/1 549/1 910/1 094/0 109/1 925/5 (BODS)اندازه هیات مديره 

 091/0 000/0 000/1 000/0 151/0 412/0- 124/9 (BODI)استقالل هیات مديره 

 
 تحقيقمتغيرهای  فراوانی آمار توصيفی :(2) جدول

 میانگین متغیر

 (MAO)نوع اظهار نظر 
 494دوگانگی وظیفه مدير عامل: سال شرکت های فاقد 
 951دوگانگی وظیفه مدير عامل: سال شرکت های دارای 

 (DUALITY)دوگانگی وظیفه مدير عامل 
 014: سال شرکت های با گزارش حسابرسی غیر مقبول

  101: سال شرکت های با گزارش حسابرسی مقبول

 (BIG4) اندازه موسسه حسابرسی
 191: سال شرکت های فاقد موسسه حسابرسی بزرگ
 911: سال شرکت های دارای موسسه حسابرسی بزرگ

 111برابر با مشاهده  110 اساس داده های ترکیبی متوازن، برشرکت -تعداد مشاهدات سال( 1( و )1جدول )به  با توجه
را به شاخص های مرکزی، پراکندگی  توصیفی، می توان شاخص های باال آمارهبه  بوده است. با توجهسال  2شرکت در 

 و ساير شاخص ها تقسیم نمود، که شاخص های مرکزی عبارت از شاخص میانگین و میانه، شاخص های پراکندگی
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به طور  ها عبارت از شاخص بیشینه، کمینه، چولگی و کشیدگی می باشد. عبارت از شاخص انحراف معیار و ساير شاخص
درصد می باشد لذا می توان گفت که شرکتهای جامعه  1/01متغیر اهرم مالی نشان می دهد که میانگین نمونه  خالصه

آماری برای تامین ساختار سرمايه خود بیشتر از بدهی استفاده می کنند لذا از لحاظ تامین اعتبار در جايگاه خوبی برخوردار 
 و راست به که اين موضوع حاکی از وجود چوله خی از متغیرها نیز میتوان گفتچولگی منفی بر در مورد ضريبهستند. 

 از که دارد مطلب از اين حکايت کشیدگی، ضرايب بودن مثبت همچنین کوچکتر است، مقادير به اين متغیرها تمايل

 شده است. متمرکز میانگین ها حول داده و بلندتر بوده نرمال توزيع

 

 وابسته پژوهش متغيرتوزیع يته آزمون نرمال
 گردد و که در انجام اين تحقیق به منظور تخمین پارامترهای مدل از روش حداقل مربعات معمولی استفاده می از آنجايی

است نرمال بودن توزيع  الزم باشد لذا نرمال توزيع دارای پژوهش وابسته متغیر که است استوار فرض اين بر روش اين
  آزمون قرار گیرد.مورد ی وابسته متغیرها

 نتایج بررسی نرمال بودن توزیع متغير وابسته :(3) جدول

 متغیر

 )نرمالیته( KSنتايج آزمون 

 میانگین
انحراف 

 معیار
 k-zآماره  کمینه بیشینه

سطح 
 معناداری

 200/0 111/0 950/10 059/4 111/1 021/0 (FEE) حق الزحمه حسابرسی

 904/1 091/1 000/11 000/0 591/0 051/0 (NBEFORE) تعداد بندهای شرط

تعداد بندهای بعد از اظهار نظر 
(NAFTER) 

129/1 499/1 000/11 000/9 201/0 111/0 

 با توجه به مجازی بودن متغیر بديهی است که اين متغیر نرمال نیست.  (MAO)نوع اظهار نظر 

)حق الزحمه،  وابستههای برای متغیر KSآزمون  Zآزمون نرمالیته، سطح معنی داری آماره  بعد از( 9جدول ) با توجه به
مبنی  H0 افزايش يافته بنابراين فرضیه 09/0به باالتر از  تعداد بندهای شرط و تعداد بندهای بعد از اظهار نظر حسابرسی(

 .باشد می نرمال توزيع مذکور دارای متغیرهای وابسته که است آن گويای و شود بر نرمال بودن توزيع داده ها پذيرفته می
اما با توجه به اينکه متغیر وابسته نوع اظهار نظر حسابرس )يکی ديگر از متغیرهای وابسته( که با متغیر مجازی صفر و 

 ( سنجیده می شوند کیفی بوده، لذا بديهی است که اين متغیر نرمال نیست بر همین اساس برای آزمون1و  0يك )
 فرضیه اول از رگرسیون غیر خطی مانند رگرسیون لجستیك استفاده می شود. 

 

  های مدل های پژوهشآزمون 

 نتایج آزمون فرضيه اصلی اول 
 کیفیت کارمندان حسابداری بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر منفی دارد.  :1فرضیه 

 پژوهشبرای فرضيه اصلی اول مدل  نتایج برآورد :(0) جدول

 VIF آماره  سطح معنی داری tآماره  ضريب رگرسیون متغیرنماد و نام 

 009/0- 991/1- 000/0 140/1 (APQ) کیفیت کارمندان حسابداری

 410/0 121/10 000/0 101/1 (SIZE) اندازه شرکت

 041/0- 115/1- 010/0 005/1 (ROS)بازده فروش 
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 104/0 524/1 009/0 000/1 (LEV)اهرم مالی 

 049/0 029/0 595/0 049/1 (BODS)اندازه هیات مديره 

 020/0 590/0 991/0 050/1 (BODI)استقالل هیات مديره 

دوگانگی وظیفه مدير عامل 
(DUALITY) 

019/0 922/0 200/0 019/1 

 021/0 110/1 009/0 005/1 (BIG4) اندازه موسسه حسابرسی

 - 011/0 459/0 412/0 مقدار ثابت

 Fآماره 
 )سطح معنی داری(

101/29 
(000/0) 

 آماره دوربین
 واتسون

051/1 

 290/0 )ضريب تعیین(
 آماره جارکو برا

 )سطح معنی داری(
141/10 

(015/0) 

 Godfrey 425/1 Prob. 109/0آماره 

 ARCH 000/1 Prob. 000/0 آماره 

 H-hausman 111/92 Prob. 000/0آمـاره 

 F-limer 221/99 Prob.  000/0   آماره

 از سطح کمتر F-limerآماره سطح معنی داری  است، شده ارائه (4) جدول درکه اول  فرضیه آزمون ايجـنتبر اساس 
، بنابراين روش داده های پانل نسبت به روش داده های پولد ارجحیت دارد. همچنین بوده درصد( 9) خطای مورد پذيرش
روش  ،درصد( بوده 9از سطح خطای مورد پذيرش ) کمتر H-hausmanآماره  سطح معنی داریبا توجه به اينکه 

 معنی سطحبه رگرسیون با اثرات ثابت نسبت به روش رگرسیون با اثرات تصادفی ارجحیت دارد. در مرحله بعد با توجه 
، لذا رگرسیون دارای ناهمسانی واريانس می باشد بنابراين پس از رفع مشکل بوده 000/0، که ARCHآمـاره داری 

سطح معنی داری نیز مورد آزمون واقع شد لذا  Godfreyناهمسانی واريانس به روش حداقل مجذورات تعديل شده، آماره 
که رگرسیون دارای اين موضوع بیانگر اين است  ،بوده درصد( 9) مورد پذيرش خطای از سطح بیشتر Godfreyآماره 

 درصد( 9)دارای سطح معناداری زير  F(000/0) آماره مشکل خود همبستگی سريالی نمی باشد. در ادامه با توجه به اينکه 
حق درصد از تغییرات متغیر  29مدل نیز گويای آن است که  ضريب تعیینمی باشد، بنابراين رگرسیون قدرت تبیین دارد. 

شود. همچنین در بررسی مفروضات رگرسیون کالسیك  رهای وارد شده در مدل تبیین می، توسط متغیالزحمه حسابرسی
 نرمال توزيع از% 59 اطمینان سطح در مدل برآورد از حاصل یها باقیمانده که استجارکوبرا گويای آن  آزمونج ينتا

(. همچنین با توجه به 015/0) است 09/0 از بزرگتر آزمون اين به مربوطسطح معنی داری  که بطوری باشند می برخوردار
( لذا می توان گفت در مدل، مشکل خود 051/1است ) 9/1و  9/1اين که مقدار آماره دوربین واتسون مدل مابین 

)متغیر مستقل( همبستگی باقیمانده ها وجود ندارد. در نهايت با توجه به سطح معناداری متغیر کیفیت کارمندان حسابداری 
کیفیت کارمندان حسابداری بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر منفی معناداری دارد بنابراين ( لذا 000/0است ) 09/0که زير 

فرضیه اول تحقیق تايید می گردد. اما از متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، اهرم مالی و اندازه موسسه حسابرسی بر حق 
در نهايت با آزمون همخطی میان متغیرهای د. الزحمه حسابرسی تاثیر مثبت معنادار و بازده فروش تاثیر منفی و معنادار دار

کوچکتر بوده و بیانگر اين است که میان  9)عامل تورم واريانس( برای تمامی متغیرها از  VIFتحقیق نیز مقدار آماره 
 متغیرهای پژوهش مشکل همخطی شديد وجود ندارد. 

 

 

 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            )جلد دوم1041، بهار 55، شماره 5دوره 
 

01 
 

 نتایج آزمون فرضيه اصلی دوم
. بر همین "فیت کارمندان حسابداری بر محتوای گزارش حسابرسی تاثیر داردکی"در فرضیه اصلی دوم مطرح شده بود 

 اساس فرضیات فرعی زير مطرح شده است که جداگانه هر فرضیه آزمون می شود.

 

 نتایج آزمون فرضيه فرعی اول
 کیفیت کارمندان حسابداری بر نوع اظهار نظر حسابرسی تاثیر دارد.  :1-1فرضیه 

لوجیت باينری زير استفاده شده  –برای آزمون فرضیه فرعی اول در نمونه تحقیق از مدل رگرسیونی حداکثر درستنمايی 
 است. 

 پژوهشبرای فرضيه فرعی اول مدل  نتایج برآورد :(5) جدول

 VIF آماره  .Z Probآماره  (Coefficient) ضريب نام متغیر

 119/0 010/1 049/0 140/1 (APQ) کیفیت کارمندان حسابداری

 120/0- 411/4- 000/0 101/1 (SIZE) اندازه شرکت

 199/0- 219/0 499/0 005/1 (ROS)بازده فروش 

 049/1- 144/9- 001/0 000/1 (LEV)اهرم مالی 

 942/2 109/1 012/0 049/1 (BODS)اندازه هیات مديره 

 904/0 915/1 119/0 050/1 (BODI)استقالل هیات مديره 

 199/0 500/0 904/0 019/1 (DUALITY)دوگانگی وظیفه مدير عامل 

 012/0 995/0 915/0 005/1 (BIG4) اندازه موسسه حسابرسی

 - 109/0 -912/1 -909/2 مقدار ثابت

 (LR Testآزمون حداکثر درست نمايی )

 (.Probسطح معنی داری )
194/40 

(000/0) 

 HLآماره 

 (.Probسطح معنی داری )
549/11 

(109/0) 

 (Andrews Statisticآماره اندروز )

 (.Probسطح معنی داری )
119/11 

(101/0) 

 McFadden R-SQ 440/0 مك فادن  ضريب تعیین 

( کمتر 000/0) LRارائه شده است، سطح معنی داری آماره  (9) در جدول، که اولفرعی ی به نتايج آزمون فرضیه با توجه
نتايج آزمون نیکويی برازش )آزمون است. ی دار درصد( بوده و کل مدل رگرسیونی معن 9از سطح خطای مورد پذيرش )

با و اندروز( نیز نشان می دهد که الگوی رگرسیونی مزبور نسبتا از برازش مطلوبی برخوردار است. همچنین  HLهای 
)متغیر مستقل کیفیت  1ب يبرای ضر ،مورد پذيرش از سطح خطای Zآماره  (.Prob)سطح احتمال  بودنه پايین توجه ب

منفی کیفیت کارمندان حسابداری بر نوع اظهار نظر حسابرسی تاثیر که  می دهد نتايج آزمون نشانکارمندان حسابداری( 
دارد بنابراين فرضیه فرعی اول تايید می گردد. همچنین از متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و اهرم مالی بر و معناداری 

در رسی تاثیر منفی و اندازه هیات مديره بر نوع اظهار نظر حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری دارد. نوع اظهار نظر حساب
 9)عامل تورم واريانس( برای تمامی متغیرها از  VIFنهايت با آزمون همخطی میان متغیرهای تحقیق نیز مقدار آماره 

 کوچکتر بوده و بیانگر اين است که میان متغیرهای پژوهش مشکل همخطی شديد وجود ندارد. 
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 نتایج آزمون فرضيه فرعی دوم
 تاثیر دارد.  تعداد بندهای شرطکیفیت کارمندان حسابداری بر  :1-1فرضیه 

 پژوهشبرای فرضيه فرعی دوم مدل  نتایج برآورد :(6) جدول

 VIF آماره  سطح معنی داری tآماره  ضريب رگرسیون متغیرنماد و نام 

 کیفیت کارمندان حسابداری
(APQ) 

191/0- 145/1- 199/0 140/1 

 109/0- 509/0- 900/0 101/1 (SIZE) اندازه شرکت

 414/0- 109/4- 000/0 005/1 (ROS)بازده فروش 

 119/1 292/9 000/0 000/1 (LEV)اهرم مالی 

 999/4- 219/1- 019/0 049/1 (BODS)اندازه هیات مديره 

استقالل هیات مديره 
(BODI) 

410/0- 110/1- 102/0 050/1 

دوگانگی وظیفه مدير عامل 
(DUALITY) 

101/0 514/0 919/0 019/1 

 اندازه موسسه حسابرسی

(BIG4) 
141/0- 109/1- 115/0 005/1 

 - 094/0 110/1 090/5 مقدار ثابت

 Fآماره 
 )سطح معنی داری(

901/14          
000/0 

 آماره دوربین
 واتسون

119/1 

 911/0 )ضريب تعیین(
 آماره جارکو برا

 )سطح معنی داری(
014/2 

(141/0) 

 Godfrey 540/1 Prob. 101/0آماره 

 ARCH 119/9 Prob. 000/0 آماره 

 H-hausman 119/90 Prob. 000/0آمـاره 

 F-limer 011/19 Prob.  000/0   آماره

می باشد، بنابراين رگرسیون قدرت تبیین  درصد( 9)دارای سطح معناداری زير  F(000/0) آماره  (0) جدولبه با توجه 
درصد از تغییرات متغیر تعداد بندهای شرط، توسط متغیرهای وارد  1/91مدل نیز گويای آن است که  ضريب تعییندارد. 

 که استجارکوبرا گويای آن  آزمونج ينتاشود. همچنین در بررسی مفروضات رگرسیون کالسیك  شده در مدل تبیین می

سطح معنی  که بطوری باشند می برخوردار نرمال توزيع از% 59 اطمینان سطح در مدل برآورد از حاصل یها باقیمانده
(. همچنین با توجه به اين که مقدار آماره دوربین واتسون مدل 141/0است ) 09/0 از بزرگتر آزمون اين به مربوطداری 
( لذا می توان گفت در مدل، مشکل خود همبستگی باقیمانده ها وجود ندارد. در نهايت با 119/1است ) 9/1و  9/1مابین 

کیفیت لذا  (199/0است ) 09/0)متغیر مستقل( که باالی توجه به سطح معناداری متغیر کیفیت کارمندان حسابداری 
تاثیر معناداری ندارد بنابراين فرضیه فرعی دوم تايید نمی گردد. اما از  تعداد بندهای شرطکارمندان حسابداری بر 

در نهايت با دارد. تعداد بندهای شرط متغیرهای کنترلی بازده فروش تاثیر منفی و اهرم مالی تاثیر مثبت و معنادار بر 
کوچکتر بوده  9)عامل تورم واريانس( برای تمامی متغیرها از  VIFق نیز مقدار آماره آزمون همخطی میان متغیرهای تحقی

 و بیانگر اين است که میان متغیرهای پژوهش مشکل همخطی شديد وجود ندارد. 

 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            )جلد دوم1041، بهار 55، شماره 5دوره 
 

20 
 

 نتيجه گيری و پيشنهادات 
 نموده و در فايها اسازمان تیدر گردش فعال یمهم ارینقش بس ی،حسابدار یاطالعات یهاستمیامروزه سبا توجه به اينکه 

لذا اعتبار بخشی اين اطالعات میتواند بر قابلیت اتکاء آن  برعهده دارند تیاهم با یافهیکشورها، وظ یاقتصاد طیمح
و میتوانند با نقش مثبت خود در  ندينما یم فايشرکت ا یها تیدر فعال یمهم اریکارکنان نقش بسبیفزايد در همین راستا 

کیفیت  ریتاثقابلیت اتکاء اطالعات، منجر به بهبود فرآيندهای حسابداری شوند. بر همین اساس در اين تحقیق به بررسی 
پرداخته شده  در شرکتهای بورس اوارق بهادار تهرانکارمندان حسابداری بر حق الزحمه و محتوای گزارش حسابرسی 

حقیق نشان می دهد کیفیت کارمندان حسابداری بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر منفی معنادار و بر نوع است. يافته های ت
اظهار نظر تاثیر مثبت معنادار )جهت اظهار نظر به سمت مقبول( دارد نهايتا کیفیت کارمندان حسابداری بر تعداد بندهای 

 با کیفیت یپرسنل حسابدار از که يیشرکت هاان گفت شرط تاثیر معناداری ندارد. در مورد تحلیل حاصل نتايج می تو
مطلوب تر  رچهه یخود، در صدد اجرا یها تیانجام بهتر مسئولی ضمن تالش برابرخوردار هستند به اين علت که  باال
شرکت ها ی داخل یکنترل ها یاثربخش شيبه نوبه خود باعث افزا مهم نيهستند، ا یکنترل داخل یهايه ها و رواستیس
و نهايتا حسابرسان را برای اخذ حق الزحمه کمتر متقاعد می کند. همچنین با توجه به اينکه کیفت کارمندان  رددگ یم

ر واحد اقتصادی، بیشتر نمود پیدا می کند منجر به تعديل کمتر در گزارش های ت دهیچیپ یتهایفعالحسابداری در 
ندان حسابداری قابل مالحظه ای برخوردار هستند از حسابرسی می شود بر همین اساس شرکتهايی که از کیفیت کارم

تعداد بندهای شرط کمتر و اظهار نظر مطلوب تر )به سمت اظهار نظر مقبول( برخوردار هستند. به طور کلی در شرکتهای 
مذکور، انضباط مالی و بهبود وضعیت گزارشگری و حسابداری، بیشتر رويت می گردد و ريسك کمتری در جهت انجام 

 حسابرسی به حسابرس منتقل می گردد که نهايتا میتوان منجر به بهبود محتوای گزارشی حسابرسی گردد.کار 

 

  پيشنهادات

با توجه به نتايج، همواره استفاده کنندگان صورت های مالی هنگام تجزيه تحلیل به متغیرهايی مانند کیفت کارمندان 
به کاهش در هزينه حسابرسی و بهبود در محتوای گزارش حسابرسی حسابداری توجه داشته باشند زيرا اين متغیر، منجر 

می شود. همچنین با توجه به اينکه هدف مديران اين است که اعتماد مالکان شرکت را فراهم کنند پس بايستی اين نکته 
ت باال باشند. همچنین را در نظر بگیرند که برای افزايش منافع ذی نفعان، به دنبال استفاده از کارمندان حسابداری با کیفی

مديران و صاحبکاران غیرمسوول و غیر ات به وسیله حسابرسان، منجر به معرفی گزارش با توجه به اينکه تعديل در
لذا بايستی سازمان بورس اوراق بهادار برای مشخص شدن ارزش واقعی شرکتها، شفاف  می شودپاسخگو به بازار سرمايه 

کردشان، قوانین و مقرراتی را اتخاذ کنند که تا حد امکان شرکتها از کارمندان با سازی اطالعاتشان و درک بهتر عمل
مديران اقتصادى، تحلیلگران مالى،  حاضر نیز براى کیفیت در حوزه گزارشگری و حسابداری استفاده نمايند. نتايج تحقیق

دان حسابداری بر حق الزحمه و زيرا تاثیر کیفیت کارمن است؛ دانشجويان نیز حاوى اطالعات مفیدی و پژوهشگران
 محتوای گزارش حسابرسی از اهمیت باال برخوردار است. 
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