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انتخاب مدیر عامل با سابقه مالی، احتمال ورشکستگی و حق الزحمه ی حسابرسی

چکیده

هدف از این پژوهش تاثیرسابقه ی مالی مدیر عامل و احتمال ورشکستگی بر حق الزحمه حسابرسی در

شرکتها بود. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره آزمون

بین سالهای مالی 93 تا 97 انتخاب شد. روش تحقیق از لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نظر

هدف کاربردی بود. همچنین به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از تحلیل مدلهای رگرسیونی استفاده شد.

برای تهیه داده ها از پایگاه اطالعاتی ره آورد نوین استفاده شد. داده پردازی اولیه از نرم افزار اکسل و در

راستای توصیف یا تحلیل یافته ها از نرم افزار آماری ایویوز بهره گرفته شد. با استفاده از روش نمونه گیری

حذف سیستماتیک نمونه نهایی 143  شرکت (715 سال شرکت)  به عنوان نمونه انتخاب شد. نتایج آزمون

فرضیه ها نشان داد که انتخاب مدیر عامل با سابقه ی مالی و سابقه مالی مدیر عامل باعث کاهش میزان

حق الزحمه حسابرسی شده است. این در حالی است که احتمال ورشکستگی با حق الزحمه حسابرسی

ارتباط معناداری ندارد.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of CEO financial history and the
possibility of bankruptcy on audit fees in companies. The statistical population of this study
was the companies listed on the Tehran Stock Exchange and the test period between fiscal
years 2014 to 2018 was selected. The research method was descriptive in terms of data
collection and applied in terms of purpose. Also, regression model analysis was used to test
the research hypotheses. The new Rahvard database was used to prepare the data. The
initial data processing was using Excel software and in order to describe or analyze the
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findings, Ives statistical software was used. Using the systematic sampling method, the final
sample of 143 companies (715 years of company) was selected as the sample. The results
of testing the hypotheses showed that the selection of the CEO with financial background
and financial history of the CEO has reduced the amount of auditing fees. However, the
possibility of bankruptcy is not significantly related to the audit fee.
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