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 نقش کارایی ترکیب هیئت مدیره در تعیین حق الزحمه حسابرسی و تصمیمات ساختار سرمایه

  2حمید رزمی،  1بهنام جعفرپور

 کارشناس ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی اسوه معاصر-1

 دکتری حسابداری -2

 چکیده 

 فعالیت هر ملزومات مهمترين از يکی نیست. پوشیده کسی هیچ بر امروز تجارت دنیای در سرمايه محوری نقش    

 ابزارهای از گیریبهره و مالی تامین مختلف راههای شناسايی است. قطعا نیاز مورد مالی منابع کردن اقتصادی فراهم

 سرمايه ساختار نمود. تصمیمات خواهد ياری بیشتر منابع کسب و تر صحیح تصمیمات اتخاذ در را مديريتمالی  مناسب

که در اين میان حق الزحمه حسابرسی و کارايی  .می باشد    سرمايه هزينه مديريت جهت در مديران ابزارهای موثر از يکی

کلی پژوهش حاضر بررسی نقش کارايی ترکیب هیئت مديره  تاثیر نخواهد بود. لذا هدفترکیب هیات مديره نیز بر آن بی

 مورد تحقیق . روشباشدمی در بورس اوراق بهادار تهران در تعیین حق الزحمه حسابرسی و تصمیمات ساختار سرمايه

است. جامعه آماری اين پژوهش شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از  پیمايشی -توصیفی استفاده،

بین متغیرهای تحقیق ضريب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار همبستگی  برای بررسیباشد. می 1398تا  1393سال 

نتايج آزمون  گیری شده است.بهره رگرسیون به روش داده های ترکیبیتحقیق از  گرفت و در نهايت برای آزمون فرضیه

حضور يکی از اعضای غیرموظف در  مديره و همچنین هیأت غیرموظف اعضای درصدفرضیه حاکی از آن است که 

 هیأت ترکیب در غیرموظف عضو سه حداقل حضوردر تعیین حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارند. ولی  رياست هیأت مديره

 اعضای از يکی مديره، حضور هیأت غیرموظف اعضای درصددر تعیین حق الزحمه حسابرسی تاثیر ندارد. از طرفی  مديره

تصمیمات در تعیین  مديره هیأت ترکیب در غیرموظف عضو سه حداقل مديره و حضور هیأت رياست در غیرموظف

 تاثیر دارند. ساختار سرمايه

 حمه حسابرسی، تصمیمات ساختار سرمايهترکیب هیئت مديره، حق الزواژگان كلیدي: 
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 مقدمه 

حق الزحمه حسابرس بر اساس بهای تمام شده خدمات بکار رفته در فرآيند حسابرسی به عالوه تخمینی از زيان های     

آتی ناشی از مسئولیت حسابرس در برابر گزارش صادر شده، تعیین خواهد شد. اجرای اين فرآيند در سه مرحله انجام می 

تی ناشی از قضاوت حسابرس که در آينده يك ذينفع مثالً سهام دار شود. مرحله اول، ارزيابی حسابرس از وقوع زيان آ

مثالً نیروی انسانی تا اين که منافع نهايی کاهش  یحسابرس اتیمتحمل می شود. مرحله دوم، بکارگیری منابع در اجرای عمل

گذاری اضافی  سرمايهدر ارزش فعلی زيان های مورد انتظار آتی ناشی از حسابرسی صورت های مالی برابر هزينه نهايی 

مهد و همکاران،  یحسابرسی باشد. در نهايت حسابرس قیمتی را تعیین می کند تا اينکه هزينه حسابرسی را پوشش دهد )بن

. شود سازماندهی مختلفی طرق به شرکت نیازهای به پاسخگويی برای تواندمی زیهیأت مديره شرکت ن نی(. همچن42، 1391

( 1971)میس مانند افرادی سو، يك از: است متفاوت ديدگاه دو وجود بیانگر هاشرکت میتحاک ساختار در تفاوت وجود

 (.2017،  ترایدلیل سازمان می يابد که کنترل مديران موظف را افزايش دهد )پ اين به مديره هیأت که معتقدند
  

 روش تحقیق 

 که است کاربردی پژوهشی است. پژوهش کاربردی نوع از هدف مبنای بر پژوهش بندیطبقه لحاظ از پژوهش اين    

طبقه لحاظ از حاضر گیرد. پژوهشبه کار می واقعی و اجرايی مسايل حل برای را فنون و اصول ها،ها، قانونمندینظريه

به آن  در که چرا بوده پیمايشی نوع از توصیفی، هایانواع پژوهش میان است. از توصیفی نوع از برحسب روش، ندیب

 می پردازد. بنابراين الزحمه حسابرسی و تصمیمات ساختار سرمايهبررسی نقش کارايی ترکیب هیئت مديره در تعیین حق

 بودن اتکاء قابل از اطمینان جهت استفاده گرديده است. همچنین برای آزمون فرضیه متغیره چند رگرسیون روش از

 استفاده شد. رگرسیونمدل  از فرض های پیشآزمون از نتايج،
 

  يافته ها

 اقتصادی فعالیت هر ملزومات مهمترين از يکی نیست پوشیده کسی هیچ بر امروز تجارت دنیای در سرمايه محوری نقش

 مناسب ابزارهای از گیری بهره و مالی تامین مختلف هایراه شناسايی است. قطعاً نیاز مورد مالی منابع کردن فراهم

 شرکت مديران اهداف از نمود. يکی خواهد ياری بیشتر منابع کسب و ترصحیح تصمیمات اتخاذ در را مديريت مالی،

 مديران موثر ابزارهای از يکی سرمايه می باشد. ساختار سهامداران ثروت کردن حداکثر نتیجه در و سرمايه هزينه کاهش

 هزينه سرمايه بتوانند مديران که شودمی ايجاد زمانی بهینه سرمايه ساختار می باشد. سرمايه هزينه مديريت جهت در

 شد. ارائه 1958 سال در موديلیانی و مولر توسط سرمايه ساختار با رابطه در پژوهش اولین برسانند. حداقل به را شرکت

 مربوط تصمیمات تأثیر تحت معین، مفروضات گرفتن نظر در با شرکت ارزش که کردند اثبات خود پژوهش در آنها

 سرمايه ساختار با رابطه در هاپژوهش موديلیانی، و مولر تئوری غیرواقعی مفروضات به توجه با نیست. سرمايه ساختار به
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 در متعددی الگوهای و نظريه ها 1958 در سال موديلیانی و میلر مطالعات زمان از شد. کشیده هاتئوری ساير بررسی به

 توازن تئوری دارد وجود سرمايه ساختار با رابطه در که تئوری هايی مهمترين است. يافته توسعه سرمايه ساختار با رابطه

دارد.  وجود اهرمی شرکت های در متضاد نیروی دو که می شود بیان توازن تئوری در که هستند مراتب سلسله تئوری و

 می کند تهديد را شرکت ها که منفی نیروی ولی می آيد.    وجود به بهره هزينه سپر مالیاتی خاطر به مثبت نیروی

 ( مطرح1984مايرز ) توسط بار نخستین برای مراتب سلسله است. تئوری شرکت ورشکستگی هزينه و ريسك نکول

 از مالی تامین به اگر و می شود تامین داخلی منابع طريق از ابتدا هاشرکت سرمايه ساختار تئوری اين اساس بر گرديد.

، 1393می شود )اسدی و همکاران،  داده ترجیح سهام انتشار به بدهی طريق از مالی تامین باشد، نیاز خارجی منابع طريق

188). 

 تعريف با که باشد پژوهشی به نیاز مديران، تصمیمات در سرمايه ساختار اهمیت به توجه با می رسد نظر به میان اين در   

 سرمايه ساختار تحلیل و تجزيه راستای در موثر گامی آن، روی تأثیرگذار عوامل و سرمايه ساختار از مناسب و دقیق

 .شود برداشته

از طرفی حق الزحمه حسابرسی بازتابی از يك هزينه اقتصادی در سازمان است. در مطالعات اولیه توسط سايمونیك و     

ها و ديگر عوامل زحمه حسابرسی بیشتر به اندازه، پیچیدگی، ريسكال( و مطالعات ثانويه اشاره دارد که حق1996)1ستین

 است، دموکراسی فرايند کردن عملی الزمه عموم، به (. پاسخگويی1390)طالب تبار آهنگر،  ذاتی حسابرسی مربوط است

 حسابرسی واقع، در است. حسابدهی و حسابرسی فعالیت های اقتصادی، عرصه در پاسخگويی اصلی ابزارهای از يکی اما

 کوچکترين تا کشور اداره سطح باالترين از شکلی گسترده به و دارد جای سیستمی هر نظارتی بعد در حسابدهی و

 رغم به اما دارد، نیاز بازخورد و به نظارت باشد، داشته دوام اينکه برای سیستمی هر زيرا دارد، کاربرد تجاری، واحد

 علمی مدل يك بر ما در کشور حسابرسی تجربه و حق الزحمه تعیین آن ضرورت به توجه با حسابرسی کارهای وسعت

 رسیدگی، مورد های واحدويژگی به توجه با کار اين گفت تواننمی دفاع قابل و منطقی مبنای يك بر و نیست استوار

مهم  های مسئولیت است. مديره هیأت شرکتی، حاکمیت رکن ترينمهم و تريننهايتاً اساسی دارد. بستگی عواملی چه به

 طور به است. داده آن به حاکمیتی شرکت ساختار در را ای ويژه جايگاه نمايندگی، تعارضات کاهش در مديره هیأت

 تصمیم شرکت، بلندمدت راهبرد تعیین مانند تصمیم . مديريت1دارد:  عهده بر را اصلی وظیفه دو مديره هیأت کلی

 ارشد برکناری مديران و پاداش تعیین استخدام، مانند تصمیم کنترل . وظیفه2گذاریسرمايه و تأمین مالی مورد در گیری

 شرکتی، حاکمیت وکار سا مهمترين عنوان به خوب مديره رو، هیأتاين از سرمايه. تخصیص تصمیمات کنترل و

 و هااين سرمايه از اثربخش استفاده با و کرده جذب را فکری و مالی فیزيکی، های سرمايه تا سازد قادر می را شرکت

 
1. Simunic & stein 
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 فی شرکت مديره بخشد. هیأت تداوم فعالیت خود به ذينفعان ساير و سهامداران برای بلندمدت اقتصادی ارزش ايجاد

 مهمی عوامل موارد، ساير و ترکیب اندازه، شامل های آنويژگی بلکه دهد، نمی کاهش را نمايندگی تعارضات نفسه

 (. بنابراين تحقیق حاضر در پی پاسخگويی به سوال زير می باشد: 2017، 2هستند )گرگوری آن اثربخشی تعیین در

 کارايی ترکیب هیئت مديره در تعیین حق الزحمه حسابرسی و تصمیمات ساختار سرمايه چه نقشی دارد؟

 تحقیقفرضیه 

 فرضیه هاي اصلی:

 کارايی ترکیب هیئت مديره در تعیین حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد. :1فرضیه اصلی

 کارايی ترکیب هیئت مديره در تصمیمات ساختار سرمايه تاثیر دارد.: 2فرضیه اصلی 

 فرضیه هاي فرعی:

 در تعیین حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد. مديره هیأت غیرموظف اعضای درصد :1-1فرضیه 

 در تعیین حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد. مديره هیأت رياست در غیرموظف اعضای از يکی حضور :2-1فرضیه

 در تعیین حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد. مديره هیأت ترکیب در غیرموظف عضو سه حداقل حضور :3-1فرضیه

 در تعیین تصمیمات ساختار سرمايه تاثیر دارد. مديره هیأت غیرموظف اعضای درصد :1-2فرضیه

 در تصمیمات ساختار سرمايه تاثیر دارد. مديره هیأت رياست در غیرموظف اعضای از يکی حضور :2-2فرضیه 

 در تصمیمات ساختار سرمايه تاثیر دارد. مديره هیأت ترکیب در غیرموظف عضو سه حداقل حضور :3-2فرضیه 
 

 و تعاريف عملیاتی و نحوه سنجش آنها تحقیقمتغیرهاي 

 متغیر مستقل: كارايی تركیب هیئت مديره  

 :است شده استفاده زير متغیرهای از مديره هیأت ترکیب سنجش منظور به پژوهش اين در

 :مديره هیأت غیرموظف اعضاي درصد ✓

 هیأت غیرموظف اعضای نسبت از پژوهش، اين ( در1390منفرد مهارلوئی ) و نمازی ( و2003ويلیامز ) و هو با مطابق     

 .شود می استفاده مديره هیأت کل اعضای تعداد به مديره

 مديره: هیأت رياست در غیرموظف اعضاي از يکی حضور ✓

و  "يك" عدد هیأت مديره رياست در غیرموظف اعضای از يکی حضور صورت در است که وجهی دو متغیر يك     

 منفرد و نمازی و (2005) و کلی های دانلی پژوهش در متغیر اين .کند می اختیار را "صفر" عدد صورت اين غیر در

 .شده است برده کار به تعريف همین با نیز (1390مهارلوئی)

 
2. Gregory 
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 :مديره هیأت تركیب در غیرموظف عضو سه حداقل حضور ✓

و  "يك" عدد مديره هیأت ترکیب در غیرموظف عضو سه حداقل حضور صورت در کهاست  وجهی دو متغیر يك 

 منفرد و نمازی ( و2005کلی) و دانلی های پژوهش در متغیر اين کند. می اختیار را "صفر" عدد صورت اين غیر در

 (.15، 1392ابراهیمی،  و است )نمازی شده برده کار به تعريف همین با نیز (1390) مهارلوئی
 

  متغیرهاي وابسته:

 (LNAFit( حق الزحمه حسابرسی)1

 مالی های صورت يادشت های همراه روی از که است tدر سال  iشرکت  حسابرسی خدمات بهای طبیعی لگاريتم      

 (.2019و همکاران،  3شود )فیلدمن می استخراج

 ( تصمیمات ساختار سرمايه2

( نتايج پژوهش ها مرتبط با ساختار سرمايه تحت تاثیر 2003( و محمود )2002)4مطابق با پژوهش های بیوان و دونبالت     

( به طور 2005)5(، راجان و زينگالس1988تعاريف مختلف اهرم قرار دارد. پژوهش های ديگری از جمله تیتمن و واسل )

اند. بنابراين، در پژوهش حاضر نیز از سه معیار مشاهده پذير بازار استفاده کردههای همزمان از ارزش های دفتری و ارزش

 زير که شامل هر دو ارزش بازار و دفتری می باشد، استفاده گرديد؛

 (.235، 1397()حیدری و همکاران، TD/TA. مجموع کل بدهی ها تقسیم بر مجموع دارايی ها )1
 

 متغیرهاي كنترل:

  (:SIZEاندازه شركت) -

 .سهام صاحبان حقوق بازار ارزش طبیعی لگاريتم

 (: ROA) ها دارايی بازده -

 (.1398آيد)تمیمی و اجاقی،  می بدست ها دارايی کل بر تقسیم خالص سود نسبت از که ها دارايی بازده

 (: MB)فرصت رشد -

برابر قیمت سهام شرکت در آخر سال در برابر نسبت ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری آن است. ارزش بازار شرکت    

 (.1398)تمیمی و اجاقی،  تعداد سهام منتشره و ارزش دفتری شرکت برابر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام است

 (: CR)جاري نسبت -

 (.1398آيد )تمیمی و اجاقی،  می بدست ها دارايی کل به جاری های دارايی تقسیم از که جاری نسبت

 
3 . Feldmann 
4 . Bevan, & Danbolt 
5 . Rajan, & Zingales 
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 توصیفی متغیرهاآمار 

، پارامترهای توصیفی هر متغیر به صورت مجزا تحقیقپس از جمع آوری داده ها و محاسبه متغیرهای مورد استفاده در    

محاسبه شده است. اين پارامترها شامل اطالعات مربوط به شاخص های مرکزی نظیر میانگین، میانه، کمینه و بیشینه و 

( آمار 1-1ول شماره )است. جداطالعات مربوط به شاخص های پراکندگی همچون انحراف معیار، چولگی و کشیدگی 

 های کمی و اسمی مورد بررسی را نشان می دهند.توصیفی متغیر

 

(: آمار توصيفي متغيرهاي کمي پژوهش1-1جدول شماره )  
از بین شاخص های مرکزی بیان شده میانگین مهمترين آنها محسوب می شود که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل    

توزيع است. میانگین شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزيت داده ها است. برای مثال میانگین متغیر وابسته، حق الزحمه 

یشتر داده های مربوط به اين متغیر حول اين نقطه تمرکز يافته اند. میانه دهد بمی باشد که نشان می 6.7851برابر حسابرسی 

است که  6.77برابر با  يکی ديگر از شاخص های مرکزی است. همانگونه که در جدول مشاهده می شود میانه همین متغیر

قايسه باشد. نکته مهمی که از م نشان می دهد نیمی از داده های اين متغیر کمتر از اين و نیمی ديگر بیشتراز اين مقدار می

 حداقل حداكثر میانه میانگین نماد متغیر متغیر
ف اانحر

 چولگی معیار

كشید

 گی

 غیرموظف اعضای درصد

 مديره هیأت

DARSA

D 
0.6734 0.600 1 0.2 0.1978 0.412 - 2.7579 

 MB 0.4473 0.410 6.87 6.11 0.5993 0.1622 45.94 فرصت رشد

 ROA 0.0808 0.060 0.89 1.16 0.1485 0.652 - 14.747 ها دارايی بازده

 SIZE 14.4145 14.160 19.77 10.53 1.5855 0.8886 4.0437 اندازه شرکت

مجموع کل بدهی ها تقسیم 

 بر مجموع دارايی ها
TDTA 0.5979 0.59 2.66 0.01 0.2538 1.6281 12.123 

 LNAF 6.7851 6.77 9.51 4.68 0.8239 0.2752 3.1139 حق الزحمه حسابرسی

 درصد فراوانی فراوانی جواب تعداد مشاهدات عالمت متغیر

 در غيرموظف عضو سه حداقل حضور

 مديره هيأت ترکيب
HADAGHAL 1044 

(1بلي )  511 48.95 

(0خير )  533 51.05 

حضور يکي از اعضاي غيرموظف در 

 رياست هيأت مديره
YEKI 

(1بلي ) 1044  227 21.74 

(0خير )  817 78.26 
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می توان استدالل نمود، وضعیت توزيع متغیرها و نرمال بودن نسبی آنها است. با توجه به اينکه مقادير  میانگین و میانه متغیرها

 ت.میانگین و میانه متغیرها به هم نزديك هستند می توان برداشت نمود که توزيع متغیرها به توزيع نرمال بسیار نزديك اس

شاخص های پراکندگی به طور کلی معیاری برای تعیین میزان پراکندگی داده ها از يکديگر يا میزان پراکندگی آنها       

نسبت به میانگین است. از جمله مهمترين شاخص های پراکندگی که شرط مطلوب برای وارد کردن متغیر به مدل 

( نیز قابل مشاهده است، انحراف معیار متغیرها صفر 1-4در جدول )رگرسیونی می باشد، انحراف معیار است. همان طور که 

 نبوده و حائز اين شرط می باشند. 
 

 آزمون نرمال بودن 1-2

اولین مرحله جهت آغاز فرآيند آزمون فرضیه ها، بررسی نرمال بودن داده ها است. برای بررسی نرمال بودن داده ها     

 فرضیاتی به شکل زير صورت بندی شده است:

0Hتوزيع داده ها نرمال است     :                                              
 

 1Hتوزيع داده ها نرمال نیست     :                                              

 ( ارائه شده است3-4برای آزمون فرضیه فوق از آزمون جاک برا استفاده شده است که نتايج در جدول )

 نرمال بودن داده ها (: آزمون3-4جدول شماره )

 برااحتمال جارک برامقدار جارک عالمت متغیر

 غیرموظف عضو سه حداقل حضور

 مديره هیأت ترکیب در
HADAGHAL 

174.0001 0.000 

حضور يکی از اعضای غیرموظف در 

 رياست هیأت مديره
YEKI 

327.2504 0.000 

 هیأت غیرموظف اعضای درصد

 مديره
DARSAD 

32.39041 0.000 

 MB 80211.81 0.000 فرصت رشد

 ROA 6076.632 0.000 ها دارايی بازده

 SIZE 184.7936 0.000 اندازه شرکت

مجموع کل بدهی ها تقسیم بر مجموع 

 دارايی ها
TDTA 

4081.888 0.000 

 LNAF 13.751 0.001 حق الزحمه حسابرسی

 معنی داری در هر    سطحبرا حاکی از نرمال نبودن متغیرهای پژوهش طی دوره پژوهش است. که نتايج آماره جارک      

درصد می توان گفت اين متغیرها دارای توزيع نرمال  95می باشند، پس با اطمینان  0.05کدام از متغیرها همگی کوچکتر از 
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باشد، باال بودن حجم نمونه، مشکل  (، هرگاه در پژوهش حجم نمونه باال2002نمی باشند. ولی طبق نظريه استیونس)

مرکزی حتی جامعه  ه حداساس قضی غیرنرمال بودن ويژگی مورد تحقیق را حل کرده است. استیونس معتقد است که بر

هايی که دارای توزيع نرمال نیستند در شرايطی که نمونه هايی با حجم باال از آنها انتخاب شود، توزيع نمونه گیری آنها 

 تحقیق حاضر استفاده نمود.های های پارامتری برای تحلیل فرضیه  توزيع نرمال می شود. در نتیجه می توان از آزمون

 غیرهاآزمون مانايی مت 4-3

قبل از تخمین مدل بايد داده ها از لحاظ پايايی مورد آزمون قرار گیرند. مانا نبودن متغیرها باعث بروز مشکل رگرسیون        

شود. در اين پژوهش به منظور تشخیص مانايی متغیرها از آزمون لیون، لین وچاو و وايم، پسران وشین استفاده کاذب می

  ( گزارش شده است.2-1ها به صورت خالصه در جدول شماره )ی دادهمی کنیم. نتايج آزمون پاياي

 (: آزمون مانايی متغیرهای پژوهش2-1جدول شماره )

 احتمال آماره لوين، لین و چو مقدار آماره لوين، لین و چو عالمت متغیر

 در غیرموظف عضو سه حداقل حضور

 مديره هیأت ترکیب
HADAGHAL 

6.52155 - 0.000 

از اعضای غیرموظف در حضور يکی 

 رياست هیأت مديره
YEKI 

15.5925 - 0.000 

 DARSAD 112.618 - 0.000 مديره هیأت غیرموظف اعضای درصد

 MB 13.5023 - 0.000 فرصت رشد

 ROA 30.5874 - 0.000 ها دارايی بازده

 SIZE 12.5501 - 0.000 اندازه شرکت

مجموع کل بدهی ها تقسیم بر مجموع 

 دارايی ها
TDTA 

24.0155 - 0.000 

 LNAF 29.3748 - 0.000 حق الزحمه حسابرسی
 

 5( مشخص است تمامی داده ها در سطح معناداری 2-1همانطور که از نتايج آزمون لیون، لین و چاو در جدول شماره )    

 درصد پايا هستند.
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 ضريب همبستگی بین متغیرهاي تحقیق 4-4

 ماتريس ضرايب همبستگی متغیرهای پژوهش(: 5-4جدول شماره )
 

 متغیرها

 

H متغیرها
A

D
A

G
H

A
L

 

Y
E

K
I

 

D
A

R
S

A
D

 

M
B

 R
O

A
 S

IZ
E

 T
D

T
A

 L
N

A
F

 

HADAG

HAL 

 سه حداقل حضور

 در غیرموظف عضو

 مديره هیأت ترکیب

R 1        

Si

g 
       

YEKI 

حضور يکی از 

اعضای غیرموظف در 

 رياست هیأت مديره

R 0.023

- 1 
      

Si

g 
0.443       

DARSA

D 

 اعضای درصد

 هیأت غیرموظف

 مديره

R 0.905 0.019- 

1 

     

Si

g 0.000 0.531      

MB فرصت رشد 
R 0.076 0.008- 0.071 

1 
    

Si

g 
0.012 0.791 0.021     

ROA ها دارايی بازده 
R 0.024- 0.011- 0.02- 0.026- 

1 
   

Si

g 
0.426 0.715 0.507 0.384    

SIZE اندازه شرکت 
R 0.038 0.001 0.059 0.119 0.096 

1 
  

Si

g 
0.21 0.972 0.053 0.000 0.001   

TDTA 

مجموع کل بدهی ها 

تقسیم بر مجموع 

 دارايیها

R 0.014- 0.016- 0.011- 0.289- 0.49- 0.117 
1 

 
Si

g 
0.635 0.592 0.722 0.000 0.000 0.000  

LNAF 
حق الزحمه 

 حسابرسی

R 
0.037- 0.016 0.043- 0.01- 0.009 

0.024

- 
0.024- 

1 
Si

g 
0.224 0.601 0.163 0.745 0.766 0.42 0.42 

 عضو سه حداقل حضور( مشاهده می شود ضريب همبستگی بین متغیر مستقل 5-4همانطوری که در جدول شماره )   

محاسبه  Probبوده و نیز  0.4285با متغیر وابسته پژوهش )حق الزحمه حسابرسی( برابر با  مديره هیأت ترکیب در غیرموظف

 هیأت ترکیب در غیرموظف عضو سه حداقل حضورمی باشد. به عبارتی بین  0.05شده برای آنها نیز بیشتر از سطح خطای
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 و حق الزحمه حسابرسی همبستگی معنی داری وجود ندارد. مديره
 

 ضیه هاي پژوهشنتايج آزمون فر

 : کارايی ترکیب هیئت مديره در تعیین حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.1فرضیه اصلی

 : کارايی ترکیب هیئت مديره در تصمیمات ساختار سرمايه تاثیر دارد.2فرضیه اصلی 

 می دهیم.ورد تجزيه و تحلیل قرار به منظور بررسی فرضیه های اصلی پژوهش حاضر، فرضیه های فرعی زير را م   

 مديره در تعیین حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد. هیأت غیرموظف اعضای : درصد1-1فرضیه 

 نتايج آزمون انتخاب نوع داده ها 

 لیمیر و آزمون هاسمنF (: نتايج آزمون 3-1جدول شماره )

 

 

 

 

 

درصد  5لیمیر کمتر از  F( ارائه شده است، نشان می دهد که احتمال آماره آزمون 3-1نتايج آزمون لیمر که در جدول )    

 می باشد.می باشد و لذا برای تخمین مدل از روش ترکیبی استفاده می شود. و انجام آزمون هاسمن مورد نیاز 

 نتايج برآورد مدل

 1-1(: نتايج آزمون فرضیه 4-1جدول شماره )

 (Probمعناداری) (t)آماره (β)ضريب نماد متغیرها نام متغیر

 c 5.436 15.552 0.000 عرض از مبداء

 DARSAD 0.0101 2.025 0.043 مديره هیأت غیرموظف اعضای درصد

 SIZE 0.089 3.946 0.000 اندازه شرکت

 ROA 0.117- 1.738- 0.082 ها دارايی بازده

 MB 0.0555 4.099 0.000 فرصت رشد

 معناداری Fآماره  ساير اطالعات

Prob)) 

 ضريب تعیین

(R-

squared) 

 تعیینضريب 

 تعديل شده

Adjusted R-

squared 

دوربین 

 واتسون

D-W)) 

9.577 0.000 0.661 0.592 1.6477 

 نتیجه معناداری آماره آزمون

 ترکیبی)پانل( در برابر مدل تلفیقیتايید مدل  (0.000) 3.6982 لیمیر)چاو( -Fزمون آ

 - 0.000 23.212 زمون هاسمنآ
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 9.577برابر   F( ارائه شده است نشان می دهد که مقدار آماره، 4-1که در جدول ) 1-1با توجه به نتايج آزمون فرضیه      

Prob  محاسبه شده برای آمارهF می باشد. معناداری آماره  درصد بوده و معنادار 5سطح خطای  مدل کمتر ازF  نشان

 .دهنده معناداری کل مدل است

، که 0.043و با توجه به سطح خطای مورد پذيرش  0.0101برابر  مديره هیأت غیرموظف اعضای درصدضريب متغیر      

مديره در تعیین حق الزحمه  هیأت غیرموظف یاعضا کمتر از پنج درصد است، معنی دار می باشد. که نشان می دهد درصد

 حسابرسی تاثیر دارد.

قرار دارد و بیانگر عدم وجود خود همبستگی بین جمالت  2.5تا  1.5که در بازه  1.6477مقدار آماره دوربین واتسون برابر     

 خطا در رگرسیون است.

درصد  59.2هستند که نشان می دهد  تقريباً  %59.2و  %66.1میزان ضريب تعیین و ضريب تعیین تعديل شده به تر تیب      

مديره و متغیرهای کنترلی قابل تبیین  هیأت غیرموظف اعضای از تغییرات متغیر حق الزحمه حسابرسی توسط متغیر درصد

 است.
 

 دارد.مديره در تعیین حق الزحمه حسابرسی تاثیر  هیأت رياست در غیرموظف اعضای از يکی حضور: 2-1فرضیه 

 نتايج آزمون انتخاب نوع داده ها 

 لیمیر و آزمون هاسمنF (: نتايج آزمون 5-1جدول شماره )

 

 

 

 

درصد  5لیمیر کمتر از  F( ارائه شده است، نشان می دهد که احتمال آماره آزمون 5-1نتايج آزمون لیمر که در جدول )    

 می باشد و لذا برای تخمین مدل از روش ترکیبی استفاده می شود. و انجام آزمون هاسمن مورد نیاز می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه معناداری آماره آزمون

 تايید مدل ترکیبی)پانل( در برابر مدل تلفیقی (0.000) 3.6928 لیمیر)چاو( -Fزمون آ

 - 0.000 23.6487 زمون هاسمنآ
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 نتايج برآورد مدل

 2-1نتايج آزمون فرضیه (: 6-1جدول شماره )

 (Probمعناداری) (t)آماره (β)ضريب نماد متغیرها نام متغیر

 c 5.5796 15.286 0.000 عرض از مبداء

حضور يکی از اعضای غیرموظف در 

 YEKI رياست هیأت مديره
0.0453- 3.3093- 0.000 

 SIZE 0.0833 3.333 0.000 اندازه شرکت

 ROA 0.1384- 2.1854- 0.029 ها دارايی بازده

 MB 0.0553 4.3113 0.000 فرصت رشد

 معناداری Fآماره  ساير اطالعات

Prob)) 

 ضريب تعیین

(R-

squared) 

 ضريب تعیین

 تعديل شده

Adjusted R-

squared 

دوربین 

 واتسون

D-W)) 

9.490 0.000 0.5903 0.6598 1.655 
 

 9.490برابر   F( ارائه شده است نشان می دهد که مقدار آماره، 6-1که در جدول ) 2-1با توجه به نتايج آزمون فرضیه    

Prob  محاسبه شده برای آمارهF  درصد بوده و معنادار می باشد. معناداری آماره  5مدل کمتر از سطح خطایF  نشان

 .دهنده معناداری کل مدل است

و با توجه به سطح خطای مورد  -0.0453برابر  حضور يکی از اعضای غیرموظف در رياست هیأت مديرهضريب متغیر      

حضور يکی از اعضای غیرموظف در ، که کمتر از پنج درصد است، معنی دار می باشد. که نشان می دهد 0.000پذيرش 

 در تعیین حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد. رياست هیأت مديره

قرار دارد و بیانگر عدم وجود خود همبستگی بین جمالت  2.5تا  1.5که در بازه  1.655ره دوربین واتسون برابر مقدار آما    

 خطا در رگرسیون است.

درصد  65.9هستند که نشان می دهد  تقريباً  %65.9و  %59.03میزان ضريب تعیین و ضريب تعیین تعديل شده به ترتیب      

و متغیرهای  حضور يکی از اعضای غیرموظف در رياست هیأت مديرهحسابرسی توسط متغیر  از تغییرات متغیر حق الزحمه

 کنترلی قابل تبیین است.
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 الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.مديره در تعیین حق هیأت ترکیب در غیرموظف عضو سه حداقل حضور: 3-1فرضیه 

 

 نتايج آزمون انتخاب نوع داده ها 

 لیمیر و آزمون هاسمنF (: نتايج آزمون 7-1جدول شماره )

 

 

 

 

درصد  5لیمیر کمتر از  F( ارائه شده است، نشان می دهد که احتمال آماره آزمون 7-1نتايج آزمون لیمر که در جدول )    

 می باشد و لذا برای تخمین مدل از روش ترکیبی استفاده می شود. و انجام آزمون هاسمن مورد نیاز می باشد.

 نتايج برآورد مدل

 3-1آزمون فرضیه (: نتايج 7-1جدول شماره )

 (Probمعناداری) (t)آماره (β)ضريب نماد متغیرها نام متغیر

 c 5.416 9.283 0.000 عرض از مبداء

 در غیرموظف عضو سه حداقل حضور

 HADAGHAL مديره هیأت ترکیب
0.006 0.200 0.084 

 SIZE 0.093 2.310 0.021 اندازه شرکت

 ROA 0.124 - 1.387 - 0.165 ها دارايی بازده

 MB 0.055 2.505 0.012 فرصت رشد

 معناداری Fآماره  ساير اطالعات

Prob)) 

 ضريب تعیین

(R-

squared) 

 ضريب تعیین

 تعديل شده

Adjusted R-

squared 

دوربین 

 واتسون

D-W)) 

9.5383 0.000 0.470 0.391 1.6465 

 9.5383برابر   F( ارائه شده است نشان می دهد که مقدار آماره، 7-1که در جدول ) 3-1با توجه به نتايج آزمون فرضیه    

Prob  محاسبه شده برای آمارهF می باشد. معناداری آماره   درصد بوده و معنادار 5سطح خطای  مدل کمتر ازF  نشان

 .دهنده معناداری کل مدل است

و با توجه به سطح خطای مورد   0.006برابر  مديره هیأت ترکیب در غیرموظف عضو سه حداقل حضورضريب متغیر      

 غیرموظف عضو سه حداقل حضور، که بیشتر از پنج درصد است، معنی دار می باشد. که نشان می دهد 0.084پذيرش 

 نتیجه معناداری آماره آزمون

 تايید مدل ترکیبی)پانل( در برابر مدل تلفیقی (0.000) 3.7138 لیمیر)چاو( -Fزمون آ

 - 0.000 24.6646 زمون هاسمنآ
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 رد.در تعیین حق الزحمه حسابرسی تاثیر ندا مديره هیأت ترکیب در

قرار دارد و بیانگر عدم وجود خود همبستگی بین جمالت  2.5تا  1.5که در بازه  1.6465مقدار آماره دوربین واتسون برابر     

 خطا در رگرسیون است.

درصد از  39.1هستند که نشان می دهد  تقريباً  %39.1و  %47میزان ضريب تعیین و ضريب تعیین تعديل شده به ترتیب      

و متغیرهای  مديره هیأت ترکیب در غیرموظف عضو سه حداقل حضورمتغیر حق الزحمه حسابرسی توسط متغیر تغییرات 

 کنترلی قابل تبیین است.

 مديره در تعیین تصمیمات ساختار سرمايه تاثیر دارد. هیأت غیرموظف اعضای درصد: 1-2فرضیه 

 نتايج آزمون انتخاب نوع داده ها 

 لیمیر و آزمون هاسمنF (: نتايج آزمون 8-1جدول شماره )

 

 

 

 

درصد  5لیمیر کمتر از  F( ارائه شده است، نشان می دهد که احتمال آماره آزمون 8-1نتايج آزمون لیمر که در جدول )    

 می باشد.می باشد و لذا برای تخمین مدل از روش ترکیبی استفاده می شود. و انجام آزمون هاسمن مورد نیاز 

 نتايج برآورد مدل

 1-2رضیه (: نتايج آزمون ف9-1جدول شماره )

 (Probمعناداری) (t)آماره (β)ضريب نماد متغیرها نام متغیر

 c 1.955 10.415 0.000 عرض از مبداء

 DARSAD 0.026 0.8844 0.037 مديره هیأت غیرموظف اعضای درصد

 SIZE 0.088 - 6.8127 - 0.000 اندازه شرکت

 ROA 0.716 17.811 - 0.000 ها دارايی بازده

 MB 0.0985 - 10.956 - 0.000 فرصت رشد

 معناداری Fآماره  ساير اطالعات

Prob)) 

 ضريب تعیین

(R-

squared) 

 ضريب تعیین

 تعديل شده

Adjusted R-

squared 

دوربین 

 واتسون

D-W)) 

15.626 0.000 0.761 0.712 2.0521 
 

 نتیجه معناداری آماره آزمون

 تايید مدل ترکیبی)پانل( در برابر مدل تلفیقی (0.000) 6.5497 لیمیر)چاو( -Fزمون آ

 - 0.000 90.005 زمون هاسمنآ
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 15.626برابر   F( ارائه شده است نشان می دهد که مقدار آماره، 9-1که در جدول ) 1-2با توجه به نتايج آزمون فرضیه       

Prob  محاسبه شده برای آمارهF  درصد بوده و معنادار می باشد. معناداری آماره  5مدل کمتر از سطح خطایF  نشان

 .دهنده معناداری کل مدل است

، که 0.037و با توجه به سطح خطای مورد پذيرش  0.026برابر  مديره هیأت غیرموظف اعضای درصدضريب متغیر      

تصمیمات در تعیین  مديره هیأت غیرموظف اعضای درصدد کمتر از پنج درصد است، معنی دار می باشد. که نشان می ده

 تاثیر دارد.ساختار سرمايه 

قرار دارد و بیانگر عدم وجود خود همبستگی بین جمالت  2.5تا  1.5که در بازه  2.0521مقدار آماره دوربین واتسون برابر     

 خطا در رگرسیون است.

درصد  71.2هستند که نشان می دهد  تقريباً  %71.2و  %76.1ه ترتیب میزان ضريب تعیین و ضريب تعیین تعديل شده ب     

و  مديره هیأت ترکیب در غیرموظف عضو سه حداقل حضورتوسط متغیر تصمیمات ساختار سرمايه از تغییرات متغیر 

 متغیرهای کنترلی قابل تبیین است.

 تعیین تصمیمات ساختار سرمايه تاثیر دارد.در  مديره هیأت رياست در غیرموظف اعضای از يکی حضور: 2-2فرضیه 

 نتايج آزمون انتخاب نوع داده ها 

 لیمیر و آزمون هاسمنF (: نتايج آزمون 10-1جدول شماره )

 

 

 

 

 5لیمیر کمتر از  F( ارائه شده است، نشان می دهد که احتمال آماره آزمون 10-1نتايج آزمون لیمر که در جدول )    

 آزمون هاسمن مورد نیاز می باشد. درصد می باشد و لذا برای تخمین مدل از روش ترکیبی استفاده می شود. و انجام

 نتايج برآورد مدل

 2-2(: نتايج آزمون فرضیه 11-1جدول شماره )

 (Probمعناداری) (t)آماره (β)ضريب نماد متغیرها نام متغیر

 c 1.955 10.415 0.000 عرض از مبداء

 در غیرموظف اعضای از يکی حضور

 مديره هیأت رياست
DARSAD 

0.026 0.884 0.037 

 SIZE 0.088 - 6.812 - 0.000 اندازه شرکت

 نتیجه معناداری آماره آزمون

 تايید مدل ترکیبی)پانل( در برابر مدل تلفیقی (0.000) 6.549 لیمیر)چاو( -Fزمون آ

 - 0.000 90.005 زمون هاسمنآ
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 ROA 0.716 - 17.811 - 0.000 ها دارايی بازده

 MB 0.098 - 10.956 - 0.000 فرصت رشد

 معناداری Fآماره  ساير اطالعات

Prob)) 

 تعیینضريب 

(R-

squared) 

 ضريب تعیین

 تعديل شده

Adjusted R-

squared 

دوربین 

 واتسون

D-W)) 

15.626 0.000 0.761 0.712 2.052 
 

برابر  F( ارائه شده است نشان می دهد که مقدار آماره، 11-1که در جدول ) 2-2با توجه به نتايج آزمون فرضیه      

15.626 Prob  محاسبه شده برای آمارهF می باشد. معناداری آماره درصد بوده و معنادار  5ی مدل کمتر از سطح خطاF 

 .نشان دهنده معناداری کل مدل است

و با توجه به سطح خطای مورد  0.026برابر  مديره هیأت رياست در غیرموظف اعضای از يکی حضورضريب متغیر      

 در غیرموظف اعضای از يکی حضور، که کمتر از پنج درصد است، معنی دار می باشد. که نشان می دهد 0.037پذيرش 

 تاثیر دارد.تصمیمات ساختار سرمايه در تعیین  مديره هیأت رياست

دارد و بیانگر عدم وجود خود همبستگی بین جمالت قرار  2.5تا  1.5که در بازه  2.052مقدار آماره دوربین واتسون برابر     

 خطا در رگرسیون است.

درصد  71.2هستند که نشان می دهد  تقريباً  %71.2و  %76.1میزان ضريب تعیین و ضريب تعیین تعديل شده به ترتیب      

و  مديره هیأت ترياس در غیرموظف اعضای از يکی حضورتوسط متغیر تصمیمات ساختار سرمايه از تغییرات متغیر 

 متغیرهای کنترلی قابل تبیین است.

 در تعیین تصمیمات ساختار سرمايه تاثیر دارد. مديره هیأت ترکیب در غیرموظف عضو سه حداقل حضور: 3-2فرضیه 

 نتايج آزمون انتخاب نوع داده ها 

 لیمیر و آزمون هاسمنF (: نتايج آزمون 12-1جدول شماره )

 

 

 

 

 5لیمیر کمتر از  F( ارائه شده است، نشان می دهد که احتمال آماره آزمون 12-1نتايج آزمون لیمر که در جدول )    

 آزمون هاسمن مورد نیاز می باشد. درصد می باشد و لذا برای تخمین مدل از روش ترکیبی استفاده می شود. و انجام

 

 نتیجه معناداری آماره آزمون

 تايید مدل ترکیبی)پانل( در برابر مدل تلفیقی (0.000) 6.541 لیمیر)چاو( -Fزمون آ

 - 0.000 89.911 زمون هاسمنآ
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 نتايج برآورد مدل

 3-2(: نتايج آزمون فرضیه 13-1جدول شماره )

 (Probمعناداری) (t)آماره (β)ضريب متغیرهانماد  نام متغیر

 c 1.971 4.860 0.000 عرض از مبداء

 در غیرموظف عضو سه حداقل حضور

 HADAGHAL مديره هیأت ترکیب
0.004 1.309 0.019 

 SIZE 0.088 - 3.153 - 0.001 اندازه شرکت

 ROA 0.716 - 5.671 - 0.000 ها دارايی بازده

 MB 0.098 - 5.241 - 0.000 فرصت رشد

 معناداری Fآماره  ساير اطالعات

Prob)) 

 ضريب تعیین

(R-

squared) 

 ضريب تعیین

 تعديل شده

Adjusted R-

squared 

دوربین 

 واتسون

D-W)) 

15.611 0.000 0.321 0.212 2.053 
 

برابر  F( ارائه شده است نشان می دهد که مقدار آماره، 13-1که در جدول ) 3-2با توجه به نتايج آزمون فرضیه      

15.611 Prob  محاسبه شده برای آمارهF می باشد. معناداری آماره درصد بوده و معنادار  5ی مدل کمتر از سطح خطاF 

 .نشان دهنده معناداری کل مدل است

و با توجه به سطح خطای مورد  0.004برابر  مديره هیأت ترکیب در غیرموظف عضو سه حداقل حضورضريب متغیر      

 غیرموظف عضو سه حداقل حضور، که کمتر از پنج درصد است، معنی دار می باشد. که نشان می دهد 0.019پذيرش 

 تاثیر دارد.تصمیمات ساختار سرمايه یین در تع مديره هیأت ترکیب در

قرار دارد و بیانگر عدم وجود خود همبستگی بین جمالت  2.5تا  1.5که در بازه  2.053مقدار آماره دوربین واتسون برابر     

 خطا در رگرسیون است.

درصد  21.2دهد  تقريباً  هستند که نشان می %21.2و  %32.1میزان ضريب تعیین و ضريب تعیین تعديل شده به ترتیب      

و  مديره هیأت ترکیب در غیرموظف عضو سه حداقل حضورتوسط متغیر تصمیمات ساختار سرمايه از تغییرات متغیر 

 متغیرهای کنترلی قابل تبیین است.
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 خالصه نتايج آزمون فرضیه هاي تحقیق

 (: خالصه نتايج آزمون فرضیه ها14-1جدول شماره )

 شرح شماره فرضیه
نتیجه آزمون 

 فرضیه

 تايید شد کارايی ترکیب هیئت مديره در تعیین حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد. 1فرضیه اصلی

 تايید شد کارايی ترکیب هیئت مديره در تصمیمات ساختار سرمايه تاثیر دارد. 2فرضیه اصلی 

 تايید شد حسابرسی تاثیر دارد.مديره در تعیین حق الزحمه  هیأت غیرموظف اعضای درصد 1-1فرضیه 

 2-1فرضیه 
مديره در تعیین حق الزحمه حسابرسی  هیأت رياست در غیرموظف اعضای از يکی حضور

 تاثیر دارد.
 تايید شد

 3-1فرضیه 
مديره در تعیین حق الزحمه حسابرسی  هیأت ترکیب در غیرموظف عضو سه حداقل حضور

 تاثیر دارد.
 تايید نشد

 تايید شد مديره در تعیین تصمیمات ساختار سرمايه تاثیر دارد. هیأت غیرموظف اعضای درصد 1-2فرضیه 

 2-2فرضیه 
مديره در تصمیمات ساختار سرمايه تاثیر  هیأت رياست در غیرموظف اعضای از يکی حضور

 دارد.
 تايید شد

 3-2فرضیه 
تصمیمات ساختار سرمايه تاثیر مديره در  هیأت ترکیب در غیرموظف عضو سه حداقل حضور

 دارد.
 تايید شد

 

 پیشنهادات در راستاي نتايج پژوهش

 کنترل تا کند پیدا سوق موظف غیر اعضای درصد افزايش سوی به ها مديره شرکت هیات ترکیب شود می پیشنهاد .1

 شود. انجام بیشتری کارايی با نیز رابطه نمايندگی

 با و صنايع مختلف در سرمايه تصمیمات ساختار روی شده بررسی متغیرهای از يك هر اثر که می شود پیشنهاد. 2

 می تواند بزرگ و متوسط اندازه کوچك، با شرکتهای به شرکت ها بندی طبقه شود. همچنین انجام سال ها تفکیك

 .باشد موثر سرمايه ساختار مورد تصمیمات در نتیجه گیری و تحلیل در

 در حاضر شرکتهای شده، کارشناسی طرح اساس بر البته و ضروری بسیار موارد در جز شود می پیشنهاد . همچنین3

 .ندهند افزايش را خود مديره هیات اعضای تعداد تهران بهادار اوراق بورس
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 منابع فارسی
 در حسابرسی هزينه بر حسابرسی تجربه (، تأثیر1396. آقابابايی، اکرم، جعفری، حمیدرضا، پیك فلك، جمشید، )1

تابستان،  ،2شماره ،3حسابداری دوره و مديريت مطالعات تهران، فصلنامه اوراق بهادار بورس در شده پذيرفته شرکتهای

 .9-16صص 

 ساختار با مرتبط تصمیمات بر موثر مالی غیر و مالی عوامل(، 1393، غالمحسین، بیات، مرتضی، نقدی، سجاد، )اسدی. 2

 .203-187، زمستان، صص 14، شماره 4تجربی حسابداری، سال سرمايه، پژوهش های 

بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مديره بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذيرفته (، 1397. امینی، هادی، )3

، صص بهار ،1، شماره 2فصلنامه علمی تخصصی مديريت، حسابداری و اقتصاد، دوره ، شده در بورس اوراق بهادار تهران

122-134 . 

(، بررسی تاثیر جريان وجوه نقد عملیاتی و تصمیمات ساختار سرمايه بر تصمیمات سرمايه گذاری 1394. انواری رستمی، )4

، تابستان، صص 8، سال 30شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، شماره 

82-112 . 

دانش حسابرسی،  صاحبکار، وفاداری بر حسابرسی الزحمه حق تأثیر(، 1398)د و ژوالنژاد، فاطمه، نسب، وحی بخردی. 5

 .297-269، بهار، صص 74، شماره 19سال 

(، کارايی هیئت مديره و عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت: نقش 1398. برندک، سجاد و منصوری حبیب آبادی، )6

-127، زمستان، صص 19، شماره 2صلنامه چشم انداز حسابداری و مديريت، دوره تعديلی پیشینه دانش مالی مدير عامل، ف

108 . 

 حسابرس، فصلنامه اظهارنظر بر حسابرسی الزحمه حق اثر(، 1391، مهدی، )زينالی، مهدی، فرد مرادزاده، بهمن، بنی مهد. 7

 .54-41پانزدهم، زمستان، صص  شماره پنجم، سال مديريت، حسابداری

 سرعت بر مالی های صورت آنتروپی اثر(، 1397، علی، )نقندری تائبی، مسعود، صادقی، امیرحسین، نقندری تائبی. 8

 .176-145، پايیز، صص 3  ، شمارۀ9حسابداری، دوره  دانش سرمايه، مجلۀ ساختار تعديل

رابطه بین محافظه کاری شرطی و حق الزحمه حسابرسی در بورس اوراق (، 1398، محمدامین، )اجاقی و ، محمدتمیمی. 9

 .191-175، بهار، صص 74، شماره 19، فصلنامه دانش حسابرسی، سال بهادار تهران

 سرمايه ساختار ها تصمیم و سود پذيری (، نوسان1397زاده، مرتضی، ) قاسم غالمرضا، منصورفر، مهدی، . حیدری،10

، 2شماره ،20 مالی، دوره تحقیقات ساختاری، فصلنامه معادالت مدل سازی رويکرد مالی؛ درماندگی تعديلگری نقش با

 .248-227صص 

نامه  پايان مديران، پاداش و حسابرسی کمیته های ويژگی با حسابرسی الزحمه حق (، رابطه1394. خانلرخانی، مريم، )11
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 .طباطبائی عالمه دانشگاه حسابداری، ارشد کارشناسی

 در حسابرسی الزحمه حق و حسابرسی گزارش کیفیت بین رابطه(، 1391. داروغه حضرتی، فاطمه و پهلوان، زهرا، )12

پايیز،  چهاردهم، شماره پنجم، سال، مديريت حسابداری فصلنامه تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته شرکتهای

 .24-13صص 

 حسابرسی، حق الزحمه نظری مبانی بر مروری(، 1397، رضا، )الهیاری، جمال، خانقاه برزگری. رحیمی، محمدمهدی، 13

 .50-43سه، پايیز، جلد يك، صص  شماره دوم، سال

 سرمايه، فصلنامه ساختار تصمیمات و نقدی جريان ريسك بین ارتباط (،1398. رزمی، حمید و پورفرهاد، محمدرضا، )14

 .135-119 پايیز، صص ،15شماره ،2دوره مديريت، و حسابداری انداز چشم

(، رابطه بین حق 1394زاده، محسن، ). سجادی، سید حسین، رشیدی باغی، محسن، ابوبکری، عبدالرحمن، شیرعلی15

 .58-39، پايیز، صص 17، شماره 5ال الزحمه حسابرسی و پاداش هیئت مديره، پژوهش های تجربی حسابداری، س

خودهمبستگی سود، نوسان سود و حق (، 1398، )موسی، جوانی قلندری، مهین، خوئینی، غالمرضا، سلیمانی امیری. 16

 .125-111، صص زمستان، 32شماره  ،سال هشتم، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مديريت، الزحمه حسابرسی

سرمايه گذاری و حق  تاثیر حمايت از سرمايه گذار بر رابطه هزينه توسعه (، 1398. شاه محمد، آذين و پورزمانی، زهرا، )17

 .73-57، پايیز، صص 42، شماره مجله حسابداری مديريت، الزحمه حسابرسی

 شرکتهای در سرمايه ساختار تصمیمات و مالی پذيری انعطاف(، 1394و محسنی ملکی، بهرام، ) آناقیز، صابر شعری. 18

تابستان،   ،46 شماره  ،12سال  مالی، حسابداری تجربی مطالعات تهران، فصلنامه بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته

 .18-1صص 

بررسی رابطه بین تغییر مديران و حق الزحمه (، 1398، نجمه، )دانوظیفه، محمود ، الری دشت بیاض ی، مهد، صالحی. 19

 .75-53، بهار، صص 74، شماره 19، فصلنامه دانش حسابرسی، سال حسابرسی

 (، بررسی نقش مالکیت دولتی بر رابطه1399. عرب، روح اله، غالمرضاپور، محمد، امیرنیا، نرجس، عمادالدينی، امیر، )20

، تابستان، صص 45الزحمه حسابرسی: آزمون تجربی نظريه جیب بزرگ، حسابداری مديريت، شماره اجتناب مالیاتی و حق

169-186 . 

 پذيرفته های شرکت عملکرد بر مديره هیات ترکیب (، تاثیر1390)، رضا، طاهرخانیو  يزدی، محمد مازار . عرب21

 .113-97بهار، صص  29شماره  حسابداری، مطالعات فصلنامهتهران،  بهادار اوراق بورس در شده

(، رابطه بین ويژگی های هیئت مديره و حق الزحمه حسابرسی، پايان نامه دوره 1390. طالب تبار آهنگر، میثم، )22

 کارشناسی ارشد، رشته حسابداری، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، شهريور ماه.

 بازار تمرکز تأثیر بررسی(، 1397، مصطفی، )عبدی، مهدی، علوم کاظمی، جواد، رضازاده، غالمرضای، . کردستان23
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-65دوم، تابستان، صص  شماره دهم، مالی، سال حسابداری های پژوهش حسابرسی، کیفیت و الزحمه حق بر حسابرسی

83 . 

تحول،  و توسعه مديريت ارزش آفرينی، مجله و مديريتی سرمايه(، 1398، مهدی، )بشکوهو  خانی، محسن محرم. 24

 .77-65، صص 38شماره 

 معیارهای از يکی عنوان به مديره هیات ترکیب بین رابطه (، بررسی1388بناب، بهنام، ) . مشايخی، بیتا و توتاخانه25

 مديريت، سال حسابداری تهران، مجله بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هایشرکت عملکرد با شرکتی، راهبری

 .71-59سوم، بهار، صص  شماره دوم، 

های شرکت و حق الزحمه حسابرس، (، رابطه بین برخی ويژگی1399. مطرانلويی، حسن و سادات غفاری، منصوره، )26

 .28-14، بهار، صص 22چشم انداز حسابداری و مديريت، دوره سوم، شماره 

 افزوده ارزش کارايی بر تأکید با عملکرد بر مديره هیأت ترکیب تأثیر(، 1392، فهیمه، )ابراهیمیو  نمازی، محمد. 27

 . 26-1زمستان، صص ،40 شماره يازدهم، سال مالی، حسابداری تجربی مطالعات شرکت، فصلنامه منابع

 حسابرس تجربه و حسابرسی الزحمهحق بین (، رابطه1395زاده، مهدی، کنارکار، امین، ) شعبان . نیکبخت، محمدرضا،28

 .208-190بهار، صص ،1شماره ،2وحسابداری، دوره مديريت مطالعات حسابرسی، فصلنامه کیفیت با

 سود کیفیت و اطالعاتی محتوای بر هیأت مديره ترکیب تأثیر بررسی(، 1394. ولی پور، هاشم و دولت خواه، آزاده، )29

 .24-1، بهار، صص11، شماره 2فصلنامه حسابرسی، دوره  تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته شرکتهای در
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