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 چکیده

همچنین . باشد می حسابرسی الزحمه حق برو وجود کمیته حسابرسی  مدیریتی حد از بیش اعتماد تاثیر بررسی پژوهش این هدف

جامعه آماری تاثیر تعامل اعتماد بیش از حد مدیریتی و کمیته حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. 

پذیرفته شده در بورس  شرکت 78 در این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه شامل

 در. گرفتند قرار بررسی مورد و انتخاب سیستماتیک حذف از استفاده با که است 1838 تا 1877 زمانی زهبا طیاوراق بهادار تهران 

 رفتار  از عبارتند که مدیران گذاری سرمایه های تصمیم بر مبتنی معیار سه از استفاده با مدیریتی حد از بیش اعتماد پژوهش این

 فروش رشد و ها دارایی رشد و هرفیندال شاخص اساس بر گذاران سرمایه پرتفوی سازی متنوع اختیاری، تعهدی اقالم در مدیریت

درصد آزمون شده اند. نتایج  5فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه در سطح خطای . است شده سنجیده

بنابراین،  .یابد می کاهش حسابرسان الزحمه حق نمونه، های شرکت در مدیران حد از بیش اعتماد افزایش با کهپژوهش نشان داد 

بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و حق الزحمه حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. اما، رابطه بین کمیته حسابرسی و 

ق کمیته حسابرسی نمی تواند بر رابطه منفی بین اعتماد بیش از حد مدیران و ح حق الزحمه حسابرسی معنادار نیست و همچنین

 الزحمه حسابرسی تاثیری بگذارد.

 .یحسابرس کمیته ،یحسابرس الزحمه حق مدیران، حد از بیش اعتماد: اژگان کلیدیو 

 بیان مسئله و پیشینه پژوهش

 دچار گاهی ها شرکت .هستند نیز اشتباه تکرار و انجام مستعد حال عین در اما هستند، خالق و باک بی باال نفس به اعتماد با مدیران

 توانند می اشتباهات دائیچی؛ فوکوشیما ای هسته فاجعه مانند عظیمی خطای تا تولید هنگام کوچک خطاهای از شوند، می اشتباه

 متفاوتی های پاسخ منفی العمل عکس این به ها شرکت (.1337 ، 1لم) است بدیهی امری این و کنند بروز رحمانه بی بسیار و ناگهانی

 تولیدات فراخوان توسعه، و تحقیق در جایگزین های گذاری سرمایه یا تولید های فرآیند در ای ریشه بازنگری با آنها از بعضی. دهند می

 نهایی تصمیم .کنند می اعمال  جزئی بسیار تغییرات تنها ها شرکت از دیگر بعضی که حالی در گیرند، می پیش در را فروش کاهش و

 آن آیا که است این دهنده نشان و بود خواهد شرکت آن مدیر العمل عکس از بازتابی واقع در شرکت، واکنش چگونگی مورد در
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 انجام باید شدن بهتر برای آنچه و شرکت از انتقاد چگونگی خود، اشتباهات سختکوش، مدیران .نه یا شد خواهد تکرار دوباره اشتباه

 به که مدیرانی. دهند می ادامه خود راه به و پذیرند می ارزش با درسی عنوان  به را اشتباهات آنها. دهند می قرار ارزیابی مورد را دهند

 اشتباه آن و آوردند درمی کنترل تحت باید آنان که است چیزی آن  نتیجه اشتباه یک ندارند باور که آنهایی ندارند، توجهی بازخورد

 شرکت آن به که زمانی تا کنند می تکرار مدام را اشتباهات همان که هستند کسانی دانند، می تصادفی و خارجی های نیرو پیامد را

 به اینگونه تورش رفتاری که ممکن است مدیران به آن مبتال باشند، اعتماد بیش از حد مدیریتی گفته می شود .بزنند آسیب

 .(1872 طبری، علوی و یگانه حساس)

 

 

به گزارشگری مالی حسابرسان تاثیر بگذارد  ریسک ارزیابیمی تواند بر  باعث و اعتماد بیش از حد آنها مدیران خوشبینانه تعصبات

مدیران با اعتماد بیش از حد تمایل دارند جریان های نقدی آتی را بیش از اندازه برآورد و رویدادهای احتمالی را کمتر این دلیل که 

ن، همچنان پژوهش هایی در زمینه مدیرابا وجود افزایش ریسک تحریف ناشی از اعتماد بیش از حد (. 2002برآورد کنند )هیتن، 

ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیران و افزایش ریسک حسابرسی در شناسایی وجود اعتماد بیش از حد در بین مدیران و بررسی 

اعتماد بیش از حد مدیریتی باعث می شود مدیران به خدمات حسابرسی اهمیت کمتری داده و حق الزحمه حال انجام است. 

خدمات حسابرسی کمتری را تقاضا کنند تا به بازخوردهای اصالحی گزارش های مالی کمتر کمتری پرداخت کنند و همچنین 

 می باعث ریسک این و شده حسابرس کشف عدمریسک  از طرفی، اعتماد بیش از حد مدیران باعث افزایشواکنش نشان دهند. 

 می افزایش حسابرس الزحمه حق نتیجه در صرف کرده و شواهد و مدارک آوری جمع برای بیشتری تالش و زمان حسابرس شود

 . یابد

 حتی و حسابرسی دامنه حسابرسی، حدودی تا توانند می مشتریان درآن که است متمایز محصول یک حسابرسی دیگر سوی از

 .کنند می مذاکره حسابرسی های برنامه مورد در حسابرسان با اغلب مدیران .کنند انتخاب را حسابرسی کیفیت ابعاد از برخی

 در حسابرسی الزحمه حق. است اهمیت حایز حسابرسی، کیفیت بر آن تأثیر نظر از حسابرسی الزحمه حق بر موثر عوامل مطالعه

 استفاده اعتماد کاهش موجب حسابرسی پایین کیفیت. است موثر مالی حسابرسی کار باکیفیت و مناسب اجرای و ریزی برنامه

 کاهش موجب بلکه شود، می حسابرسی اهداف به دستیابی از ناکامی به منجر تنها نه امر این و شود می مالی صورتهای کنندگان

 و سرمایه هزینه افزایش و بهادار اوراق بازار در سرمایه بهینه تخصیص از مانع و شد خواهد کالن ابعاد در حسابرسی فرایند اعتبار

 را خدمت این منافعتا  کند می کمک نیز صاحبکار به حسابرسی هزینه بر موثر عوامل تعیین (.1878رجبی،) شود می مالی تأمین

 تسهیل و تسریع موجب مساله، این از آگاهی است بدیهی. شود می متحمل چیزی چه خاطر به را هزینه این بداند و کند درک بهتر

 (. 1332 ، 1گیست) گرفت خواهد انجام باالتری کیفیت با حسابرسی صاحبکار، مشارکت دلیل به و شده حسابرسی کار

می تواند بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر داشته  کمیته حسابرسی به عنوان یک ساز و کار کنترلی و سیستم حاکمیت شرکتیوجود 

بر حق الزحمه پرداختی به حسابرسان تاثیر معناداری داشته نتایج پژوهش های پیشین نشان داده است که مدیران می توانند باشد. 

( در زمان مشکالت اقتصادی، حق الزحمه های بزرگ حسابرسی به دلیل نفوذ 2012دین )برای مثال طبق پژوهش یک و مالباشند. 
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، پژوهش های قبلی بیانگر منافع حضور کمیته مدیران برای اثرگذاری بر فرایند حسابرسی مدیران کاهش می یابد. با وجود توانایی

حضور کمیته قوی حسابرسی می تواند از طریق بکارگیری حسابرسان داخلی قوی، قوی حسابرسی هستند. به این ترتیب که 

مدیران  اعتماد بیش از حدزحمه حسابرسی و می تواند بر رابطه بین حق الارزیابی ریسک مشتری را به طور موثر کاهش دهد و 

( به این نتیجه رسیدند که شرکت های دارای کمیته حسابرسی قوی کمتر حسابرسان 2012دهالیوال و همکاران )تاثیرگذار باشد. 

ن و حق و وجود کمیته حسابرسی قوی می تواند بر رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیرا وابسته به مدیران را استخدام می کنند

، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیران شده گفته مطالب به توجه باالزحمه حسابرسی تاثیر بگذارد. 

همچنین بررسی تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر رابطه بین اعتماد بیش و وجود کمیته حسابرسی قوی بر حق الزحمه حسابرسی و 

 حسابرسی می باشد. از حد مدیران و حق الزحمه

در مورد عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی پژوهش هایی در داخل و خارج از کشور انجام شده که به مهمترین آنها اشاره می 

( عوامل موثر بر حق الزحمه های حسابرسی را در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 1873تنانی و نیکبخت ) شود.

تحلیل همبستگی از طریق روش تخمین داده پژوهش، آزمون کرده اند. روش آماری در این  1871تا  1872تهران طی سال های 

نشان داد متغیرهای حجم عملیات )اندازه( شرکت، پیچیدگی عملیات شرکت، نوع  هاآنهای تلفیقی )پانل( بوده است. یافته های 

موسسه حسابرسی و تورم ارتباط معنی داری با حق الزحمه حسابرسی دارند ولی متغیرهای ریسک حسابرسی و تحصیالت و تجربه 

رجبی پس از آن آماری بودند. معنادار اط مسئول تهیه کننده صورتهای مالی با متغیر وابسته )حق الزحمه حسابرسی( فاقد ارتب

( با ارائه مدلی بر عوامل اثر گذار بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی این موضوع را بررسی نموده است که آیا حرفه 1872)

قطه حسابرسی توانسته منافع خود را با ارائه خدمات حسابرسی تامین نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که حرفه در ایران از ن

از قدرت کافی برخوردار نبوده و نتوانسته است منابع اقتصادی مستقیم 1870تا1872نظر حق الزحمه حسابرسی برای دوره مالی 

خود را به طور کامل تامین نماید. بر اساس این نتایج، حق الزحمه های کسب شده به دالیل احتمالی همچنین کاهش حاشیه سود 

 ه ها با هزینه کمتر و عدول از استاندارد های حسابرسی کمتر از میزان مورد انتظار بوده است.و پژوه های حسابرسی، اجرای روی

 تیفینشان داد که ک پژوهش جیپرداخت. نتا یحق الزحمه حسابرس نییعوامل موثر بر تع ی(  به بررس1873) یمهرانهمچنین، 

شرکت و  هاییصاحبکار، مبلغ ترازنامه، جمع دارا ندیراف یصرف شده برا یبودجه زمان ،یشهرت صاحبکار، تخصص صنعت ،یحسابرس

شرکت صاحبکار،  سکیر یاز طرف .دارد یمثبت و معنادار ریصاحبکار تاث زا یافتیبر حق الزحمه در یموسسات حسابرس یسابقه 

هر  یدگیمورد رس یبورس یو تعداد شرکت ها یدرآمد موسسه حسابرس ،یتعداد کارکنان شرکت، تعداد پرسنل موسسه حسابرس

 ندارد. یحسابرس یبر حق الزحمه  یریتاث یموسسه حسابرس

 پژوهش، از هدف. پرداختند حسابرسی الزحمه حق بر شرکتها آزاد نقد جریان نقش بررسی به( 1830) حضرتی داروغه و موسوی

 با که آنها بررسی نتایج. دارد وجود داری معنی رابطه حسابرسی الزحمه حق و آزاد نقد جریان بین آیا که بود موضوع این تعیین

 زمانی دوره طی شرکت – سال 800 تعداد بین در گرفت انجام پیرسون همبستگی ضریب و چندمتغیره رگرسیون آماری روش

 این در همچنین. هستند بیشتری حسابرسی الزحمه حق دارای باال آزاد نقد جریان با های شرکت که داد نشان 1878 الی 1872

قیطاسی و  .کند می پیدا داری معنی ارتباط آماری لحاظ از حسابرسی الزحمه حق با تقسیمی سود و بدهی میزان شرکتها،

بررسی کردند. این مطالعه به بررسی تأثیر دوره تصدی را ( تأثیر دوره تصدی حسابرسی بر عدم اطمینان اطالعاتی 1832)همکاران 

بینی اطمینان اطالعاتی با معیارهای پراکندگی پیشپردازد. ویژگی عدمتجاری میاطمینان اطالعاتی واحد حسابرسی بر ویژگی عدم

های پژوهش با استفاده از شود. فرضیهگیری میبینی سودهر سهم و تغییرپذیری بازده سهام اندازهسود هر سهم، خطای پیش



 

 

. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای غیرمالی رفتگهای تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد آزمون قرار رگرسیون داده

شرکت عضو نمونه آماری  51باشد. نتایج حاصل از بررسی می 1877-1872حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 

هر  بینی سودهر سهم و خطای پیش بینی سوددهد که بین دوره تصدی حسابرسی با متغیرهای پراکندگی پیشنشان می پژوهش

 رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد، اما متغیر تغییرپذیری بازده سهام با دوره تصدی حسابرسی رابطه معناداری ندارد.سهم 

و جامع  نیاز اول یکی ،یدر بازار حسابرس یریرقابت پذ یبررس ی( در تالش برا1370) کیمونیسادر بین پژوهش های خارجی، 

از  یمقطع یریبا استفاده از نمونه گ یانجام داد. و یحسابرس یبر حق الزحمه ها رگذاریمطالعات را راجع به عوامل تاث نیتر

( نسبت 2،  ) انی( احتمال وقوع ز1برازش نمود: ) ریز یحیضتو هایریرا با متغ یحسابرس یعام، حق الزحمه ها یسهام یشرکتها

نمونه خود به دو دسته صاحبکاران بزرگ و  می)ارائه خدمت( حسابرس و پس از تسه  دی( تابع تول8شده  و ) یابیارز انیز میتسه

آن زمان هفت موسسه   در یاست. در واقع ، از هشت موسسه بزرگ حسابرس یرقابت یکه بازار حسابرس دیرس جهینت نیکوچک به ا

تفاوت در حق الزحمه  نیکرد که ا شنهادیپ کیمونیکردند. سا یم افتیرا نسبت به همکاران کوچکتر خود در یحق الزحمه کمتر

 بزرگ است. یشرکت ها یموجود برا یاز صرفه اقتصاد یناش

نشان داد که  جیپرداخت. نتا یحق الزحمه حسابرس یرو لگرانیو تحل رانیمد تیمالک نیرابطه ب ی( به بررس2011) 1ویورگیگ

که  یدارد.  به طور یرابطه منف یبا حق الزحمه حسابرس یو هم از لحاظ اقتصاد یهم از لحاظ آمار لگران،یو تحل رانیمد تیمالک

 یشود. در شرکت ها یم   یدرصد کاهش در حق الزحمه حسابرس 2منجر به  رانیمد تیدر مالک شیدرصد افزا 1 نیانگیبه طور م

% 1.2 یحق الزحمه حسابرس ران،یمد تیلکدر ما شیدرصد افزا کی(، رانیمد تیدرصد مالک 5)کمتر از  نییپا رانیمد تیبا مالک

 جینتا نی. اابدی یکاهش م ی%   حق الزحمه حسابرس3.8 لگرانیتحل تیدر مالک شیدرصد افزا کی. به طور مشابه، ابدی یکاهش م

 کهپرداخت موضوع  نیا ی( به بررس2018) 2ونگسویما باشد. یم  یحق الزحمه حسابرس  یرو یشرکت تیحاکم رینشان دهنده تاث

 یاقالم تعهد تیفیحسابرس و ک یحق الزحمه  نیب یرابطه ا ،حسابرسان یو دوره تصد یبا در نظر گرفتن قانون سابنز اکسل ایآ

 نیچن کهی. در حالابدی یم شیافزا یاقالم تعهد تیفیک ،یحسابرس یحق الزحمه ها شیاز آن بود که با افزا یحاک جیوجود دارد. نتا

 یحسابرسان طوالن یکه دوره تصد یبار نشان داد زمان نیاول یپژوهش برا نیوجود نداشت. ا یاکسل نزیقبل از قانون ساب یرابطه ا

( به بررسی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیران و حق 2015) 8همکاران و در نهایت دوالمان و .ابدی یرابطه کاهش م نیباشد ا

عامل اعتماد 8با استفاده از  2010تا 2000 شرکت در طی دوره 8111شاملآن ها از یک نمونه  الزحمه حسابرسی پرداخته اند.

نتایج آنها نشان داد بین اعتماد بیش از حد مدیران و حق الزحمه حسابرسی رابطه  بیش از حد مدیران را اندازه گیری کرده اند.

 منفی و معناداری وجود دارد. 

 

 پژوهشهای فرضیه چارچوب مفهومی و 

 )دوئلمذن،  گذذارد  می ریسک پذیری تأثیر بر که است مدیران شخصیتی ویژگیهای مهمترین از یکی حد مدیراناطمینان بیش از 

 چذرا  باشد؛ اثرگذار حسابرسان مالی ریسک گزارشگری ارزیابی بر می تواند مدیران اطمینان بیش از حد(. 2015، 2سان و هارویتز
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 و زننذد  می تخمین واقعیت از بیشتر شرکت نقدی جریان های بر را مطلوب تأثیر رویدادهای و احتمال اطمینان، بیش مدیران که

پذژوهش   (. نتذایج 2005، 2تیت و مالمندیر و 1،2002)هیتون کنند می ارزیابی واقعیت از کمتر را منفی رویدادهای و تأثیر احتمال

 و اند کرده تأیید را مدیران بیش از حداطمینان  و مالی های تحریف صورت خطر افزایش بین مستقیم ارتباط سویی از قبلی، های

 ریسذک  افذزایش  بذا  مذدیران  اطمینان بذیش از حذد   تبیین کنندة ویژگی های دهند نشان ندارند که زیادی شواهد دیگر سویی از

 در عامذل ریسذکی   را آن که داشت انتظار می توان شوند، آگاه مدیران شخصیتی ویژگی از حسابرسان اگر ارتباط دارد. حسابرسی

 الزحمة حق کشف، عدم خطر کاهش بیشتر برای تالش های دلیل به و دهند قرار توجه کانون در و بدانند حسابرسی برنامه ریزی

 ممکذن  دیگذر،  سذوی  از کذرد.  محسوب مالی گزارشگری ریسک پیامد اثر و توان می را پیامد این رو این از کنند. مطالبه بیشتری

 نفذس  بذه  اعتمذاد  دلیذل  به و نشوند قائل ارزش حسابرسی خدمات برای مدیران سایر اندازة به با اعتماد بیش از حد مدیران است

 راهی پی در یا حسابرسی باشند، حق الزحمة کردن کم برای راهی دنبال به دارند، شرکتشان مالی گزارشگری فرایند از کاذبی که

 و دهنذد  کذاهش  را مالی گزارشگری احتمالی اصالحاتو  پاسخگویی به نیاز طریق این از و برآیند حسابرسی خدمات کاهش برای

 و حد از بیش نفس به اعتماد پیامد و اثر را پیامد این می توان بنابراین، کنند. فراهم برای خود بیشتری سود مدیریت فرصت های

 و حد از بیش نفس اعتمادبهاثر  مالی، گزارشگری ریسک اثر اگر رو، این (. از2015سان،  و هارویتز )دوئلمن، کرد خودبینی معرفی

 مثبذت  ای رابطه حسابرسی الزحمة حق و مدیریت اطمینانی بین بیش داشت انتظار توان می دهد، قرار الشعاع تحت را خودبینی

قذرار   الشذعاع  تحذت  را مذالی  گزارشذگری  ریسک پیامد و اثر خودبینی، و حد از بیش نفس به اثر اعتماد اگر برعکس، و شود برقرار

همچنین، وجود یذک   برقرار شود. منفی رابطة حسابرسی حق الزحمة و اعتماد بیش از حد مدیران بین داشت انتظار توانمی  دهد،

کمیته حسابرسی قوی به عنوان یک سیستم حاکمیت شرکتی و مکانیزم نظارتی ممکن است بر رابطذه بذین اعتمذاد بذیش از حذد      

 : باشد می زیر شرحهای پژوهش به  فرضیه شده، ارائه نظری مبانی به توجه بامدیران و حق الزحمه حسابرسی تاثیر بگذارد. 

 بین اعتماد بیش از حد مدیران و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.فرضیه اول: 

 بین وجود کمیته حسابرسی قوی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.فرضیه دوم: 

 کمیته حسابرسی قوی بر رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیران و حق الزحمه حسابرسی تاثیر معناداری دارد.وجود فرضیه سوم: 

 روش پژوهش

 کاربردی هدف حیث از قرارگیرد، استفاده مورد مالی های گیری تصمیم فرآیند در تواند می آن نتایج که جهت آن از پژوهش این

 یذا  دو بذین  ارتبذاط  ارزیابی دنبال به محقق ها، پژوهش نوع این در که است همبستگی – توصیفی ماهیت نظر از همچنین،. است

 شذده اسذت.   اسذتفاده  متغیذره  چند رگرسیون مدل از ها، فرضیه آزمون و ها داده تحلیل و تجزیه منظور به. باشد می متغیر چند

روش، در ابتذدا بذا اسذتفاده از منذابع      نی. در ااستشده استفاده  یاز روش کتابخانه ا پژوهش ازیاطالعات مورد ن یجهت گردآور

و  پذژوهش  اتیذ فصذل ادب  نیو تذدو  یمطالعذات مقذدمات   نترنذت؛ ینامه ها، مقذاالت و ا  انیکه شامل کتب، مجالت، پا یکتابخانه ا

 ینترنتذ یا تیسذازمان بذورس اوراق بهذادار، سذا     یاطالعات یبا استفاده از بانک ها ادامهدر  گرفته وپژوهش انجام  یچارچوب نظر

 داده هذای  تحلیذل  بذرای  .شذده اسذت   یگذردآور  اتیآزمذون فرضذ   یبرا ازیمورد ن یداده هاتدبیرپرداز  سازمان بورس و نرم افزار

                                                             
1
 Heaton 

2
 Malmendier, U. & Tate, G 



 

 

 رگرسذیون  مدلفرضیه ها از  داری معنی آزمون جهت لیمر، هاسمن و -اف هایآزمون ازاز نرم افزار آماری ایویوز و  شده گرداوری

 . شده است استفاده

 جامعه و نمونه آماری

بذه   1838تا پایذان سذال    1877های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ، شرکتاین پژوهشی آماری جامعه

. در این شده استی آماری، از روش حذفی سیستماتیک استفاده مدت شش سال بوده است.  در پژوهش حاضر، برای تعیین نمونه

 :یابددست  پژوهشی مطلوب ا و شرایط زیر توسط پژوهشگر اعمال شده است تا به نمونههروش، محدودیت

اسفند ماه نیست  80یا  23ها هایی که پایان سال مالی آنها و متغیرها، شرکتبه منظور قابلیت مقایسه داشتن داده -

 اند. حذف شده

های ها از سایر واحدماهیت متفاوت فعالیت آن های سرمایه گذاری مالی به دلیلها و موسسات مالی و شرکتبانک  -

 اند.  تجاری حذف شده

 اند حذف شدند. ی متغیرها را نداشتههای الزم برای محاسبهی دادههایی که در طذول دوره مورد بذررسی همهشرکت  -

زمانی تحقیق تغییر سال ی ، در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و در طی دوره1877ها باید قبل از سال شرکت  -

 های مورد بررسی، برابر باشد. ی آماری در سالمالی نذداده باشند. دلیل این امر آن است که تعذداد نمونذه

شرکت  78های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهذران و اعمال شرایذط و محدودیت های فوق تعداد با بررسی شرکت

 اند. انتخاب شده پژوهشهای ها و آزمون فرضیهورد مدلشرکت( جهت برآ -سال 522)معادل 

 

 متغیرهای پژوهش

 متغیر وابسته پژوهش

متغیر وابسته این پژوهش حق الزحمه حسذابرس مذی باشذد. حذق الزحمذه حسذابرس از        (:Max Feesحق الزحمه حسابرس)

 (.2012همکاران، دوئلمن و ) لگاریتم طبیعی حق الزحمه پرداختی به حسابرس محاسبه می شود

 مستقل  پژوهشهای متغیر 

متغیر مستقل این پژوهش اعتماد بیش از حد مدیران می باشد. اعتمذاد بذیش از حذد     (:Overconاعتماد بیش از حد مدیران)

 ( از طریق رابطه های زیر بدست می آید:2012) مدیران به پیروی از پژوهش دوئلمن و همکاران

 ، مدل تعدیل شده (1335دیگران ) بر اساس مطالعات انجام شده توسط دچاو و تعهدی اختیاری:رفتار مدیریت در اقالم . 1

حاضر از مدل مذکور برای محاسبه اقالم تعهدی  پژوهشاین اساس در  بر .تقویترین مدل برای اندازه گیری مدیریت سود اسجونز 

 م تعهدی به شرح زیر محاسبه می گردد:در مدل تعدیل شده جونز ابتدا کل اقال اختیاری استفاده شده است.



 

 

        

 tدر سال   i شرکت اقالم تعهدیکل :  

itE  : سود قبل از اقالم غیر مترقبه برای شرکتi  در سال t  

  tدر سال    iجریان های نقدی حاصل از عملیات برای شرکت :  

321پس از محاسبه کل اقالم تعهدی ، پارامترهای  ,,   آورد بربه منظور تعیین اقالم تعهدی غیراختیاری،  از طریق فرمول زیر

 می شوند:

 

 که در آن:

itTA کل اقالم تعهدی شرکت:i    در سالt  

1, tiA ارزش دفتری کل دارایی های شرکت:i  در پایان سالt-1 

itREV تغییر در درآمد فروش شرکت :i   بین سالt وt-1 

itPPEاموال ، ماشن آالت و تجهیزات ناخالص شرکت:  i   در سالt 

it اثرات نامشخص عوامل تصادفی: 

321 ,,  پارامترهای برآورد شده ی شرکت :i   

سازی سهام می باشد که به صورت زیر شاخص هرفیندال نشان دهنده تنوع  DI کهمتنوع سازی پرتفوی سرمایه گذاران : .2

 است:

 

 

                           

 

Xi  مقدار فروش صنعت و یا داراییI   ام وX  متغیر مربوط به فروش کل و یا دارایی کل صنعت می

 می باشد. ام iشاخص فروش یا دارایی بنگاهنسبت  Si (.1888باشند)خداد کاشی،

itTA

itOCF

ititit OCFETA 
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( استفاده می شود: سرمایه 2007و  2005مالندی یر و تاته )مدل برای محاسبه این معیار از  سرمایه گذاری بیش از حد:.3

 مدل طبق وصنعت-سال مبنای ش بر فر رشد و دارایی ها رشد رگرسیونی مدل باقیمانده های از دارایی ها در حد از بیش گذاری

 :می شود محاسبه ذیل

                    

 :داریم فوق مدل در که 

 i شرکت برای t مالی ره د پایان در فروش : رشد    

 ؛i شرکت برای t مالی ره د پایان در دارایی ها : رشد    

 از بیش سرمایه گذاری باقیمانده ها بیانگر این مثبت مقدار که i شرکت برای t مالی وره د پایان در رگرسیونی : باقیمانده های   

 )اعتماد دارایی ها در حد از کمتر سرمایه گذاری بیانگر این باقیمانده ها منفی مقدار مدیریتی( حد از بیش )اعتماد دارایی ها در حد

 (.2012دوئلمن و همکاران، است) مدیریتی( حد از کمتر

 پژوهش تعدیل گرمتغیر 

 اعضای کمیته حسابرس از مجموع تعداد نفرات کمیته حسابرس بدست می آید.(: Strong AC) کمیته حسابرسی

 مدل پژوهش

 ( مدل زیر استخراج می شود:2015دوئلمن و همکاران ) برای آزمون فرضیه به تبعیت  از پژوهش 

Max Feesit=β0+β1Overconit+β2Strong ACit+β3Overcon*Strong ACit+εit 

 که در معادالت رگرسیونی فوق این متغیرها عبارتند از:

Max Fees  : .حق الزحمه حسابرس 

Overcon  :.اعتماد بیش از حد مدیران 

Strong AC : کمیته حسابرس. تعداد 

Strong AC* Overco  کمیته حسابرس. اعتماد بیش از حد مدیران و تعداد: اثر ضربی 

 تجزیه و تحلیل داده ها

 شده است.یافته های پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی ارائه 



 

 

 آمار توصیفی

های توصیفی هر متغیر به صورت مجزا محاسبه  های مورد استفاده در پژوهش، پارامتر و محاسبه متغیر ها دادهپس از جمع آوری 

ی مرکزی نظیر میانگین، میانه، کمینه و بیشینه و همچنین اطالعات ها شاخصشامل اطالعات مربوط به  پارامترهاشده است. این 

های مورد  ( آمار توصیفی متغیر1و کشیدگی است. جدول شماره ) ی پراکندگی همچون انحراف معیار، چولگیها شاخصمربوط به 

 .دهد یمساله نشان  1شرکت عضو نمونه آماری در بورس برای دوره  78بررسی را برای 

 

 

 

 

 

 (: آمار توصیفی متغیرهای مدل پژوهش1جدول )

 MAXFEES OVERCON STRONGAC نماد

 کمیته حسابرس اعتماد بیش از حد مدیران حق الزحمه حسابرس متغیر

 1.123581  0.051724  2.202410  میانگین 

 1.098612  0.000000  1.865614  میانه 

 1.791759  1.000000  8.611776  بیشینه 

 0.000000  0.000000  1.061385  کمینه 

 0.373916  0.221682  1.258614  انحراف معیار

 1.197578- 4.048195  3.505193  چولگی 

 4.625152  17.38788  14.21340  کشیدگی 

 های پژوهش منبع: یافته

دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است.  شود که نشان ها محسوب می ترین آن شده میانگین مهم های مرکزی بیان از بین شاخص

باشد  می 202/2حسابرس برابر با  ها است. برای مثال میانگین حق الزحمه میانگین شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده

های مرکزی  اند. میانه یکی دیگر از شاخص یافته های مربوط به این متغیر در حول این نقطه تمرکز دهد بیشتر داده که نشان می

 03/1کمیته حسابرس برابر با شود میانه متغیر  ( مشاهده می1گونه که در جدول ) دهد. همان است که وضعیت جامعه را نشان می

 باشد.  های این متغیر کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار می دهد نیمی از داده است که نشان می

 آمار استنباطی

لیمر استفاده شده است که در ادامه  Fهای تلفیقی یا تابلویی از آزمون  برای برآورد مدل پژوهش به منظور انتخاب بین روش داده

 می شود. به شرح آن پرداخته

 لیمر Fآزمون 



 

 

( برای هر یک از 2لیمر در جدول ) Fها انجام گیرد. نتایج آزمون  های آماری الزم برای تبیین نوع داده ابتدا الزم است آزمون

ها تلفیقی یا تابلویی است. مقدار احتمال  کارگیری داده های پژوهش نشان داده شده است، برای تخمین مدل، روش به مدل

 05/0کمتر از  یو حق الزحمه حسابرس یراناز حد مد یشرابطه اعتماد ب یبررسمربوط به این آماره برای مدل پژوهش یعنی 

  .شود ها برای مدل پژوهش رد می مون مبنی بر تلفیقی بودن دادهاست، بنابراین فرض صفر آز

 لیمر F(: نتایج آزمون 2جدول )

 نتیجه احتمال آماره آماره نوع آزمون

F روش تابلویی 0000/0 52.81 لیمر 

 های پژوهش منبع: یافته

 آزمون هاسمن
( 8های تابلویی انجام گیرد. همان طور که در جدول ) لیمر، الزم است آزمون هاسمن برای تعیین نوع داده Fبا توجه به آزمون 

ها، تابلویی با اثرات تصادفی هستند. مقدار  دهد که داده شود نتیجه آزمون هاسمن برای مدل پژوهش نشان می مشاهده می

متغیرهای مورد نظر بر اساس رویکرد ، مدل پژوهش بر روی یندرصد کمتر است، بنابرا 5احتمال مربوط به این آماره از 

 .شود های تابلویی با اثرات ثابت تخمین زده می داده

 

 

 (: نتایج آزمون هاسمن3جدول )

 نتیجه احتمال آماره آماره نوع آزمون

 روش تابلویی با اثرات ثابت 0.0000 173.18 هاسمن

 های پژوهش منبع: یافته

 پژوهشنتایج تخمین مدل 

ها و اطمینان از صحت الگوی برازش شده، نتایج نهایی  کارگیری داده های آماری الزم، به منظور تعیین به پس از انجام آزمون

لیمر و آزمون هاسمن، مدل پژوهش بر اساس  Fگردد. بر اساس نتایج آزمون  پژوهش در ادامه ارائه می  حاصل از تخمین مدل

 Fمقدار ( ارائه شده است. 2)حاصل از تخمین این مدل در جدول  اثرات ثابت تخمین زده شد. نتایجهای تابلویی با  رویکرد داده

 در گفت توان می است، که 01/0آماره کمتر از  است، برای این مدل احتمال مدل دهندگی توضیح توان که نشان از رگرسیون

 مؤید ( نیز8/1واتسون ) دوربین آماره مالحظه مقدار همچنین است. اعتبار دارای و بوده معنادار مدل درصد این 33اطمینان  سطح

 .قرار دارد 8و  1فاصله  در مقدار این ندارد، زیرا وجود خودهمبستگی اخالل اجزاء بین که است مطلب این

 پژوهش (: نتایج مربوط به تخمین مدل4جدول )
Max Fees i,t = β0 + β1 Overcon i,t + β2 Strong AC i,t + β3 Overcon * Strong ACi,t + εi,t 



 

 

 های پژوهش منبع: یافته

 

 آزمون فرضیه های پژوهشنتایج 

انتظار می رفت بین اعتماد بیش از حد مدیران و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود داشته طبق فرضیه اول پژوهش 

 (  برای متغیر اعتماد بیش از حد مدیران در0.0222) p_Valueدهد، مقدار  ( نشان می2-2گونه که نتایج جدول ) همانباشد. 

نشان می دهد. از این را  05/0درصد کمتر از سطح معناداری  35با احتمال  را شده در بورس اوراق بهادار تهران یرفتهپذ یشرکتها

توان نتیجه گرفت که بین اعتماد بیش از حد مدیران و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. از  رد شده و می H0رو 

(  حاکی از ارتباط معکوس و منفی بین اعتماد بیش از حد مدیران بر -0.128135)طرفی ضریب متغیر اعتماد بیش از حد مدیران 

 پرداخت کمتری حسابرسی حق الزحمةبا اعتماد بیش از حد  مدیران گرفت توان نتیجه می حق الزحمه حسابرس می باشد. بنابراین

 می شود. تأیید پژوهشاول  رو فرضیة این از .کنند می

حق الزحمه حسابرسی وجود داشته رابطه معناداری بین وجود کمیته حسابرسی قوی و انتظار می رفت طبق فرضیه دوم پژوهش 

است و نشان می دهد رابطه معناداری بین  0.05برای این متغیر بیشتر از  p-valueمقدار ( 2-2باشد. اما طبق نتایج جدول )

ن، فرضیه دوم پژوهش تایید نمی شود. همچنین، طبق فرضیه وجود کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی وجود ندارد. بنابرای

سوم، انتظار می رفت وجود کمیته حسابرسی بر رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیران و حق الزحمه حسابرسی تاثیر داشته باشد. 

دهد وجود کمیته  بوده و نشان می 0.05برای این متغیر تعدیل گر بیشتر از  p-value( مقدار 2-2اما طبق نتایج جدول )

حسابرسی نمی تواند اثر تعدیل کننده بر رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیران و حق الزحمه حسابرسی در میان شرکت های 

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد. بنابراین، فرضیه سوم پژوهش نیز تایید نمی شود.
 

 و محدودیتهای پژوهش نتیجه گیری

ضریب برآورد  نماد متغیر نام متغیر

 شده

خطای 

 استاندارد

 t p_Valueآماره 

 عرض از مبدأ
C 2.275584 0.067919 33.50424 0.0000 

 اعتماد بیش از حد مدیران

Overcon -0.147695 0.072550 -2.035779 0.0424 

 کمیته حسابرسی

Strong AC -0.067550 0.059376 -1.137664 0.2559 

اثر تعاملی اعتماد بیش از حد مدیران و کمیته 

 حسابرسی

Overcon * Strong AC 0.055193 0.044772 1.232754 0.2183 

معناداری آماره   F :18/70 آماره

F 

32/0 ضریب تعیین 0000/0  

   78 تعداد مشاهدات 8/1 آزمون دوربین واتسون



 

 

شده در بورس  یرفتهپذ یشرکتها در بین اعتماد بیش از حد مدیران و حق الزحمه حسابرسی  پژوهش رابطهاول فرضیه در 

اعتماد بیش از حد مدیران و حق الزحمه بین . بر اساس نتایج به دست آمده گرفتمورد بررسی قرار  اوراق بهادار تهران

برای فرضیه پژوهش پذیرفته شد. نتیجه این پژوهش اول یجه، فرضیه معناداری وجود دارد و در نتمنفی و حسابرسی رابطه 

( 1832( همخوانی دارد. همچنین نتیجه این پژوهش با پژوهش حساس یگانه )2015) و همکارندوئلمن با پژوهش اول 

اثر تعاملی  اما فرضیه دوم و سوم پژوهش که تاثیر مستقیم وجود کمیته حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی ومطابقت دارد. 

کمیته حسابرسی و اعتماد بیش از حد مدیران بر حق الزحمه حسابرسی را می سنجید تایید نشد. بنابراین، طبق نتایج 

پژوهش بین وجود کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

جود کمیته حسابرسی نمی تواند بر رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیران و حق رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، و

 ( همخوانی دارد. 2015با نتایج پژوهش دوئلمن و همکاران )الزحمه حسابرسی تاثیر بگذارد. این نتایج 

 کندی با مورد نظر هدف به رسیدن شود می باعث که است همراه هایی محدودیت با هدف، به رسیدن در راه نهادن گام

 در نیست. مستثنی امر این از پژوهش، مسئله حل هدف به نیل جهت در فرآیندی به عنوان نیز همراه شود. پژوهش حاضر

 قابل ذکراست: زیر شرح به حاضر پژوهش های راستا، محدودیت این

این پژوهش بوده است. در این پژوهش به  انجامسنجش متغیر اعتماد بیش از حد مدیران یکی از دشوارترین مراحل  (1

( از سه معیار رفتار مدیریت در اقالم تعهدی اختیاری، تنوع سازی 2015) دوئلمن و همکارن پیروی و تبعیت از پژوهش

با  اعتماد بیش از حد مدیران شده است.  قدر مسلم اندازه گیری گیری پرتفوی سهامداران و رشد فروش و دارایی اندازه

 شود.  حاصل فعلی نتایج از متفاوتی نتایجر و مکانیسم دیگری شاید نتایج پژوهش را تغییر دهد و هر معیا

شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و کلیه شرکت ها را  های پذیرفته های شرکت نتایج پژوهش حاضر با استفاده از داده (2

شده در بورس اوراق بهادار  های پذیرفته پژوهش به کلیه شرکتلذا در تعمیم نتایج حاصل از . مورد بررسی قرار نداده است

 تهران، باید احتیاط الزم به عمل آید.

 باشد، اما بهی متغیرهای پژوهش بسیار مؤثر میهای مالی، بر محاسبهشرایط تورمی کشور و عدم تعدیل اقالم صورت (8

 از شده استخراج های دادهاست؛ به عبارتی  علت عدم انجام این کار در ایران، اثر تورم در پژوهش حاضر نادیده گرفته شده

 نتایج است ممکن مذکور، اطالعات تعدیل صورت است. در نگردیده تعدیل تورم بابت از ها، شرکت مالی های صورت

 شود. حاصل فعلی نتایج از متفاوتی

های نیمه تجربی مبنی بر عدم کنترل برخی عوامل مؤثر بر های این پژوهش، ویژگی خاص پژوهش محدودیتاز دیگر  (2

نتایج پژوهش از جمله تأثیر متغیرهایی چون عوامل اقتصادی، شرایط سیاسی، وضعیت اقتصاد جهانی و . .. است که خارج 

  از دسترس محقق بوده و ممکن است بر نتایج پژوهش اثرگذار باشد.

 

 های آینده پژوهش ی برایپیشنهادهای

 گردد: می ارائه آتی بدین شرح های پژوهش انجام پیشنهادهایی جهت بخش، این در



 

 

 تخصص حسابرسانتخاب و بررسی اعتماد بیش از حد میران بر  (1

 بررسی اعتماد بیش از حد مدیران بر تاخیر گزارش حسابرسی (2

 دیگر معیارهای خارج از این پژوهش بر حق الزحمه حسابرسسنجش عملکرد اعتماد بیش از حد مدیران با  (8

 سنجش عملکرد اعتماد بیش از حد مدیران با دیگر معیارهای خارج از این پژوهش بر کمیته حسابرسی (2
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