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بررسی تاثیر ساختار مالکیت شرکت بر حق الزحمه حسابرسی و
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معناداری بر حق الزحمه حسابرسی شرکت ها دارد .همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد که
مالکیت سهام توسط سرمایه گذاران نهادی با صدور اظهارنظر مشروط حسابرسی دارای رابطه
منفی معناداری می باشد .و بین مالکیت مدیریت با حق الزحمه حسابرسی و اظهارنظر مشروط
حسابرسان رابطه معناداری مشاهده نگردید.

سهامداران نهادی ،مالکیت مدیریت

 -1مقدمه
بر اساس تئوری نمایندگی ،اندازه تقاضا برای خدمات حسابرسی وابسته به میزان تمرکز
مالکیت در شرکت می باشد .بر این اساس یک شرکت با مالکیت متنوع ،به حسابرسان با مهارت
باال توسط گروه سهامداران نیاز دارد .مالکیت هم چون یک مکانیزم حاکمیت شرکتی بوده و
سهامداران بزرگ نظارت فعال و تاثیر زیادی بر انتخاب سیاست های مدیریت و استراتژی های
آنان برای ارائه اطالعات صورت های مالی دارند .از آنجا که ساختار مالکیت از ساز و کارهای اصلی
و از عوامل تعیین کننده داخلی نظام راهبری شرکت ها بوده و از طرفی دیگر ،حسابرسی به
عنوان حرفه ای مستقل ،وظیفه خطیری در جهت اعتباردهی گزارش های مالی برای جامعه
استفاده کنندگان اطالعات مالی دارد ،لذا اطالعات مالی حسابرسی شده ابزاری برای کاهش
مخاطره سرمایه گذاری ها ،بهبود کیفیت تصمیم گیری درون سازمانی و برون سازمانی ،افزایش
سطح بازده ناشی از داد و ستد اوراق بهادار و بهبود ساختار سبد سرمایه گذاری افراد و گروه های
مختلف است .نظام مطلوب حاکمیت شرکتی موجب اطمینان خاطر جهت استفاده شرکت ها از
دارایی های خود به نحو موثر شده ،هم چنین منافع دامنه گسترده ای از ذینفع ها و جامعه ای
که در آن فعالیت دارند را در نظر خواهد گرفت .بر اساس مباحث تئوریک در مورد صاحبکارانی
که از رتبه حاکمیت شرکتی باالیی برخوردارند ،می توان انتظار داشت که اطالعات حسابداری
تهیه شده توسط این شرکت ها از قابلیت اتکاء و اطمینان مطلوبی برخوردار باشند .به عبارت
دیگر ،با افزایش کیفیت اطالعات حسابداری ،احتمال وقوع تقلب ،تحریف و سایر انواع سوء جریان
ها در صورت های مالی این شرکتها به حداقل رسیده و ارائه اظهارنظر مقبول توسط حسابرسان
مستقل برای آن ها معقول و منطقی به نظر می رسد (حساس یگانه و همکاران.)5836 ،
بدون تردید حسابرسی فرآیند اطمینان بخشی درباره قابلیت اتکاء و مربوط بودن اطالعات
صورت های مالی است .وجود تضاد منافع میان سهامداران و مدیران ،اهمیت ویژه ای به حسابرسی
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واژه های کلیدی :حق الزحمه حسابرسی ،اظهارنظر مشروط حسابرسان مستقل ،مالکیت
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 -2مبانی نظری
سرمایه گذاران نهادی با نظارت موثر و کنترل دقیق پرتفوی سرمایه گذاری خود ،تمایل به
دریافت اطالعات بیش تری نسبت به سرمایه گذاران عمومی داشته و با افزایش مالکیت ،خود را
در امور شرکت بیش تر درگیر خواهند کرد ،از طرف دیگر امکان دارد سرمایه گذاران نهادی به
کیفیت اطالعات در مقابل سود بیش تر نیاز داشته ،به همین خاطر حسابرسان جهت انجام فعالیت
حسابرسی در شکل موثر باید تالش های خود را حداکثر و کیفیت اطالعات را گواهی کنند .نقش
سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و حضور آن ها در شرکت ها ،موضوع اغلب بحث های
سال های اخیر بوده است؛ در این زمینه ،دیدگاه سهامداران نهادی کوتاه مدت بر افزایش عایدات
جاری سرمایه گذاران ،در راستای انجام مدیریت سود تمرکز داشته و دیدگاه سهامداران نهادی
بلند مدت به عنوان یک مکانیزم حاکمیت شرکتی بر کاهش انگیزه های مدیریت سود توسط
سرمایه گذاران تاکید دارد .به همین دلیل در خصوص نقش سهامداران نهادی نظرات متفاوتی
وجود دارد ،به نظر بوش )3111( 3سهامداران نهادی با توجه به هدف سودآوری ،تمایل به کنترل
شرکت نداشته ،بلکه امین اعضای خود بوده و وظیفه آن ها سرمایه گذاری پول ذینفعان در
سودآورترین فرصت ها می باشد .هم چنین سهامداران نهادی بیش تر بر روی عایدات جاری
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برای رفع این تضاد می دهد .حسابرسی به عنوان یک مکانیزم کارآمد ،به سهامداران این اطمینان
را می دهد که مدیران در اداره شرکت در راستای منافع سهامداران عمل نموده اند یا خیر .از این
رو کار حسابرسی اطمینان بخشی به سهامداران و سایر اشخاص ذینفعی است که با شرکت روبه
رو هستند (والکر.)3118 ،5
فلسفه اصلی حسابرسی اعتبار بخشی به اطالعات منعکس در صورت های مالی بوده ،زیرا
اطالعات مزبور مبنای تصمیم گیری گروه های مختلفی نظیر سهامداران ،سرمایه گذاران بالقوه،
کارگزاران ،تحلیل گران ،مدیران ،اعتبار دهندگان و دولت قرار می گیرد .بنابراین حسابرسی از
دیدگاه کاربران مزبور به ویژه سهامداران ،زمانی سودمند است که حسابرسان طی رسیدگی های
خود به بررسی و ارزیابی برقراری تداوم فعالیت ،عاری بودن صورت های مالی از اشتباه ،تخلف،
تقلب با اهمیت و اعمال غیر قانونی موثر بر فعالیت واحد مورد رسیدگی بپردازند و میزان موافقت
خود را با رعایت موارد مزبور اعالم کنند؛ هر گاه میزان عدم رعایت به حد کافی مهم باشد ،گزارش
حسابرسی باید به صورت مشروط ارائه شود (حساس یگانه و همکاران.)5836 ،
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تمرکز ،و از درگیر شدن در مسائل کنترلی و پذیرفتن نقش فعال در حاکمیت شرکتی پرهیز
می کنند .سرمایه گذاران نهادی تمایل زیادی به سودآوری کوتاه مدت داشته و مدیریت
شرکت ها را برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت تحت فشار قرار می دهند ،هر چند دستیابی به
اهداف کوتاه مدت سودآوری موجب آسیب و ارد شدن به ارزش حقوق سهامداران در بلند مدت
می شود (چیراز 5و همکاران .)3158 ،بر اساس نظریه جنسن و مک لینگ ،)5699( 3مالکیت
مدیریتی مسئله نمایندگی بین سهامداران و مدیران را به دلیل همسو کردن منافع مدیران و
سهامداران ،کاهش خواهد داد .به نظر می رسد این موضوع انگیزه ای است که مدیران را به سمت
کنترل بهتر و رسیدن به عملکرد بهتر سوق می دهد .در تقسیم بندی ساختار سازمان ها ،وجود
مالکیت مدیریتی باال ،شکاف بین مالکیت و مدیریت را کاهش داده و عدم تقارن اطالعاتی نسبت
به سایر سازمان ها پایین تر خواهد بود .به عالوه مدیرانی که در شرکت تحت مدیریت خود
سرمایه گذاری کرده اند؛ نسبت به سایر مدیران ،از تصمیمات با ریسک باال اجتناب می کنند؛
بنابراین کاهش عدم تقارن اطالعاتی و کاهش تصمیمات با ریسک پایین ،نیاز هزینه های نظارتی
(حق الزحمه حسابرسی) را کاهش می دهد.
تصور بر این است که سرمایه گذاران نهادی با توجه به رابطه امانتی بین آن ها و سرمایه
گذاران خود ،تمایل به نظارت دقیق شرکت داشته ،هم چنین مالکان نهادی به گواهی اطالعات
با کیفیت توسط حسابرسان نیاز دارند .مدیران شرکت با توجه به موقعیت خود ،بر تهیه اطالعات
مالی تاثیر گذار بوده و جهت کاهش ریسک ذاتی حسابرسی جهت منافع سایر سرمایه گذاران،
حسابرسان تمایل به افزایش تالش های خود در جهت کاهش ریسک حسابرسی و مشکالت
نمایندگی خواهند داشت (رحمان خان 8و همکاران .)3155 ،لذا هدف اصلی این پژوهش ،بررسی
تاثیر این موضوع است که به گونه تجربی به مدیران ،سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان
نشان دهد که آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت های بورسی بر حق الزحمه حسابرسی و
نوع اظهارنظر تأثیر دارد ،یعنی اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف مانند مالکان نهادی و
مالکیت مدیریتی تشکیل دهند ،حق الزحمه و نوع اظهارنظر به چه شکل خواهد بود .افزون بر
این ،وجود کدام یک از ترکیب های متفاوت مالکیت بر عوامل مزبور موثرتر است.
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چیراز و همکاران ( )3158با پژوهشی در مورد حق الزحمه حسابرسی و ساختار مالکیت
سهامداران در بین شرکت های فرانسوی نشان دادند که بین سهامداران دولتی و حق الزحمه
حسابرسی رابطه منفی معنادار و بین سهامداران نهادی و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت
معناداری وجود دارد .در پژوهشی دیگر در کشور بنگالدش تاثیر ساختار مالکیت شرکت بر
حق الزحمه حسابرسی بررسی و نتایج آنان نشان داد که بین مالکیت سهام توسط مدیران اجرایی،
سرمایه گذاران نهادی و سهامداران عمومی با حق الزحمه حسابرسی رابطه منفی معناداری وجود
دارد (رحمان خان و همکاران .)3155 ،بن علی )3155( 5به بررسی رابطه بین نوع سهامداران
کنترل کننده و حق الزحمه حسابرسی پرداختند .آنان سهامداران کنترل کننده را به سه دسته
سهامداران نهادی ،سهامداران دولتی و سهامداران خانوادگی تقسیم کردند .نتایج پژوهش آن ها
نشان داد که رابطه معناداری بین مالکیت خانوادگی و حق الزحمه حسابرسی وجود ندارد ،اما بین
مالکیت نهادی و دولتی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معنادار و مثبتی دیده می شود.
در مطالعه ی دیگر مایترا 3و همکاران ( ،)3119رابطه بین مشخصات مالکیت و حق الزحمه
حسابرسی را بررسی و بیان کردند که کنترل مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد و مالکان
بزرگ و مالکیت مدیریت عوامل مهمی در جهت حق الزحمه حسابرسی می باشند .وقتی منافع
مالکیت از شرکت خود باال باشد مدیران ممکن است تقاضای بیش تری برای کیفیت حسابرسی
جهت واکنش به رفتارهای هنجاری بازار داشته باشند ،هم چنین بیان می کنند که رابطه مثبت
معنادار بین مالکیت سهامداران نهادی و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد .عالوه بر این رابطه
مالکیت سهام توسط مدیران موظف و حق الزحمه حسابرسی منفی می باشد .سهامداران عمده
که فعاالنه درگیر عملیات شرکت و تصمیم گیری های شرکت و بر فعالیت های شرکت و کنترل
های داخلی نظارت داشته ،باعث کاهش حجم رسیدگیهای حسابرسی و در نتیجه کاهش حق
الزحمه حسابرسی می شوند .از طرف دیگر ممکن است از این تاثیر برای افزایش فعالیت
حسابرسان به منظور جبران کمبود کنترل های وی بر دیگر تصمیمات داخلی استفاده کنند.
یافته عمده تحقیق ژنوزیک 8و همکاران ( ،)3112بیانگر این بود که هر چه درصد مالکیت مدیران
غیر موظف هیات مدیره و کمیته حسابرسی پایین تر باشد ،احتمال وقوع تحریف در گزارشات
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تهیه شده توسط شرکت و به تبع آن ارائه اظهارنظری غیر مقبول برای صورت های مالی منتشره
افزایش می یابد.
کراسول 5و دیگران ( )3113نشان دادند بین اندازه ی واحد مورد رسیدگی و اظهارنظر مشروط
حسابرسی ارتباط معناداری وجود دارد .پاسیروس 3و دیگران( )3119بیان کردند که مطالعات
تجربی انجام شده در انگلستان نشان می دهد که احتمال دریافت اظهار نظر مشروط در
شرکت های با نقدینگی کم در مقایسه با شرکت های با نقدینگی زیاد بیش تر است .گاجانیس8
و دیگران ( ،)3111معتقدند شرکت هایی که در باز پرداخت به موقع بدهی های خود ناتوان
هستند و میزان بدهی آن ها زیاد است ،به احتمال زیاد اظهارنظر مشروط حسابرسی دریافت
می کنند؛ زیرا حسابرسان درباره تداوم فعالیت آن ها مطمئن نمی باشند .اسپاتیس )3118( 2در
بررسی تعدیل گزارش حسابرسی برای شرکت های کوچک نشان داده که احتمال این که یک
شرکت گزارش حسابرسی تعدیل شده دریافت کند،زمانی افزایش می یابد که موسسه حسابرسی
بزرگتری حسابرسی شرکت را برعهده داشته باشد.
در پژوهش های داخلی کشور تاکنون به طور مستقیم پژوهشی پیرامون تأثیر ساختار مالکیت
بر نوع اظهارنظر حسابرسان مستقل و حق الزحمه حسابرسی انجام نشده است .علی رغم این،
پژوهش هایی با ارتباط غیر مستقیم با عنوان این پژوهش به شرح زیر ارائه می گردد.
خدادای و همکاران ( ،)5863با بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و حق الزحمه حسابرسی
دریافتند که بین مالکیت دولتی و مالکیت خانوادگی با حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری
وجود دارد ،ولی بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریت با حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری
مشاهده نگردید.
علوی طبری و همکاران ( ،)5861رابطه نظام راهبری و حق الزحمه حسابرسی مستقل
شرکت ها را بررسی کرده اند ،نتایج آنان نشان داد که نوع حسابرس و درصد مالکیت نهادی
دولتی و شبه دولتی با حق الزحمه حسابرسی مستقل شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد .به
طوری که هرچه درصد سهام در اختیار نهاد دولتی و شبه دولتی بیش تر باشد ،حق الزحمه
حسابرسی بیش تر می شود .رجبی محمدی و خشوئی ( )5839به بررسی رابطه بین هزینه های
نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی پرداختند .آن ها شش متغیر نسبت کل بدهیها به
مجموع دارایی ها ،نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل ،درصد سهام اولین سهامدار
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 -4فرضیههای پژوهش
با توجه به مطالب بیان شده ،این پژوهش دارای فرضیه های زیر است:
فرضیه اول :بین مالکیت سرمایه گذاران نهادی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود
دارد.
فرضیه دوم :بین مالکیت مدیریت و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم :بین مالکیت سرمایه گذاران نهادی و اظهارنظر مشروط حسابرسان مستقل
شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم :بین مالکیت مدیریت و اظهارنظرمشروط حسابرسان مستقل شرکت ها رابطه
معناداری وجود دارد.
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عمده ،درصد سهام نهادهای دولتی و شبه دولتی ،تعدادکارکنان و اصلی و فرعی بودن واحد مورد
رسیدگی حسابرس را به عنوان شاخص های هزینه های نمایندگی به کارگرفتند .نتایج پژوهش
آنان نشان داد بین برخی عوامل مرتبط با هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی
رابطه معناداری وجود دارد.
نیکبخت و تنانی ( )5836در پژوهشی آزمون عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی
صورت های مالی را بررسی و یافته های آنان نشان داد که متغیرهای حجم عملیات (اندازه
شرکت) ،پیچیدگی عملیات شرکت ،نوع موسسه حسابرسی و تورم ارتباط معناداری با حق الزحمه
حسابرسی دارند ،ولی متغیرهای ریسک حسابرسی ،تحصیالت و تجربه مسئول تهیه کننده
صورت های مالی با حق الزحمه حسابرسی فاقد ارتباط معناداری بودند .حساس یگانه و همکاران
( )5836تاثیر کیفیت ساز و کارهای حاکمیت شرکتی صاحبکار بر اظهارنظر حسابرسان مستقل
را بررسی و نتایج آنان نشان داد شرکت های با رتبه حاکمیتی متوسط و ضعیف و ارائه اظهارنظر
مشروط توسط حسابرسان مستقل ،رابطه معناداری وجود دارد .اما چنین رابطه ای در مورد
صاحبکارانی با سطح حاکمیتی قوی و ارائه اظهارنظر مقبول برای آن ها ،مشاهده نشد .در پژوهشی
سجادی و همکاران ( )5839نشان دادند که نسبت بدهی به دارایی و اندازه شرکت بر صدور
گزارش مشروط حسابرسی تاثیر نداشته ،اما بین نسبت جاری ،نسبت حسابهای دریافتنی به
دارایی و نوع موسسه حسابرسی با گزارش مشروط حسابرسی سال جاری رابطه معناداری وجود
دارد.
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 -5روش شناسی پژوهش
به دلیل اینکه نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده
قرار گیرد؛ این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است .همچنین این پژوهش از لحاظ ماهیت
توصیفی ،همبستگی است ،زیرا در این نوع پژوهش ها پژوهشگر به دنبال ارزیابی ارتباط بین دو
یا چند متغیر می باشد.

جامعۀ آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های
5831-5861می باشد .در این پژوهش به منظور نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند
(حذف سیستماتیک) استفاده شده است؛ بدین منظور کلیۀ شرکت های جامعۀ آماری که دارای
شرایط زیر بوده اند انتخاب و بقیه حذف شده اند:
 -5نام شرکت تا پایان سال  5831در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس درج
شده باشد.
 -3به منظور قابل مقایسه بودن اطالعات ،پایان سال مالی شرکت ها منتهی به  36اسفند
باشد.
 -8در دورۀ مورد نظر تغییر سال مالی نداده باشد.
 -2نماد معامالتی شرکت به تابلوی غیر رسمی بورس منتقل نشده باشد.
 -1جزء شرکت های سرمایه گذاری ،بیمه ،هلدینگ ،بانک و لیزینگ نباشد.
-9اطالعات مالی مورد نظر ،طی دورۀ مورد مطالعه در دسترس باشد.
با اعمال شرایط مذکور از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
تعداد  96شرکت (252شرکت-سال) به عنوان نمونۀ آماری این پژوهش انتخاب شد.

 -2-5روش گردآوری داده ها
به منظور گرد آوری اطالعات مربوط به مبانی نظری پژوهش از روش مطالعه کتابخانه ای
استفاده شده است و با مطالعۀ کتب ،نشریات و سایت های اینترنتی این اطالعات استخراج شده
است .جهت جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای پژوهش از منابع موجود و معتبر استفاده
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 -1-5جامعه آماری و انتخاب نمونه
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شده است .در این پژوهش داده های اولیه با استفاده از متن صورت های مالی ،یادداشت های
همراه آنها ،اطالعات موجود در نرم افزار اطالعاتی ره آورد نوین و بانک اطالعاتی سازمان بورس
و اوراق بهادار استخراج شده است .پس از جمع آوری اطالعات مورد نیاز ،از نرم افزار صفحه
گستردۀ اکسل جهت طبقه بندی و محاسبۀ متغیرها استفاده گردید و در نهایت اطالعات حاصل

 -3-5روش بررسی فرضیه ها
در این بخش ،مدل ها و متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش شرح داده می شود:
ابتدا در این پژوهش از مدل زیر جهت بررسی تاثیر درصد مالکیت سهام توسط سرمایه گذاران
نهادی و درصد مالکیت سهام توسط مدیریت شرکت بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردیده است:

مدل شماره ()5
𝑡𝐿𝐴𝐹𝑖.𝑡= 𝛽0 + +𝛽1 𝐼𝑁𝑆𝑇𝑖.𝑡 + 𝛽2 𝑀𝐺𝑅𝑂𝑊𝑁𝑖.𝑡 + 𝛽3 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖.𝑡 + 𝛽4 𝐴𝑅𝐼𝑁𝑖.
𝑡+𝛽5 𝑀𝑁𝐶𝑖.𝑡 + 𝛽6 𝐵𝐼𝐺𝑁𝑖.𝑡 + 𝜀𝑖.

متغیر وابسته:
در این پژوهش لگاریتم حق الزحمه حسابرسی مستقل شرکت عضو نمونه ( )LAFبه عنوان
متغیر وابسته می باشد.
متغیرهای مستقل:
 :INSTدرصد مالکیت سهام توسط سرمایه گذاران نهادی؛ مطابق با تعریف بوش ()3111
سرمایهگذاران نهادی ،سرمایهگذاران بزرگی نظیر بانکها ،شرکتهای بیمه ،شرکتهای
سرمایهگذاری و صندوقهای بازنشستگی هستند.
 :MGROWNاین متغیر از تقسیم سهام نگهداری شده هیئت مدیره ،بر کل سهام شرکت در هر
دوره بدست می آید (مجتهدزاده.)5861 ،
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بااستفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی  Eviews6و  stata11مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
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متغیرهای کنترل:
 :SIZEاندازه شرکت؛ به صورت لگاریتم طبیعی دارایی های شرکت های عضو نمونه بررسی می
گردد.
 :ARINنسبت حسابهای دریافتنی و سرمایه گذاری های کوتاه مدت به کل دارایی ها

مدل شماره ()3
𝑡𝐿𝐴𝐹𝑖.𝑡= 𝛽0 + +𝛽1 𝐼𝑁𝑆𝑇𝑖.𝑡 + 𝛽2 𝑀𝐺𝑅𝑂𝑊𝑁𝑖.𝑡 + 𝛽3 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖.𝑡 + 𝛽4 𝐴𝑅𝐼𝑁𝑖.
𝑡+ 𝛽5 𝑀𝑁𝐶𝑖.𝑡 + 𝛽6 𝐵𝐼𝐺𝑁𝑖.𝑡 + 𝛽7 𝑁𝐴𝐹𝐷𝑖.𝑡 + 𝜀𝑖.

 :NAFDاگر شرکت حق الزحمه غیر حسابرسی (حق المشاوره) پرداخت می کند عدد یک و
درغیر این صورت عدد صفر لحاظ می شود.
و از مدل زیر جهت بررسی تاثیر مالکیت سهام توسط سرمایه گذاران نهادی و مالکیت مدیریت
بر اظهارنظر مشروط حسابرسان مستقل شرکتها استفاده گردیده است:

مدل شماره ()8
𝐶
) ( 𝑃𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐼𝑁𝑆𝑇𝑖.𝑡 + 𝛽2 𝑀𝐺𝑅𝑂𝑊𝑁𝑖.𝑡 + 𝛽3 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖.𝑡 + 𝛽4
𝑡𝑅 𝑖.
𝐷
𝑅
𝑡+ 𝛽5 ( ) + 𝛽6 ( ) + 𝛽7 𝐵𝐼𝐺𝑁𝑖.𝑡 + 𝜀𝑖.
𝑡𝐴 𝑖.
𝑡𝐴 𝑖.

متغیر وابسته (:)P
اگر شرکت مورد نظر در سال جاری گزارش حسابرسی مشروط دریافت کرده باشد  Pبرابر است
با یک و اگر شرکت مورد نظر در سال جاری گزارش حسابرسی مقبول دریافت کرده باشد برابراست
با صفر.
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 :MNCاگر شرکت عضو نمونه اصلی بود برابر است با یک و اگر فرعی برابر با صفر می باشد.
 :BIGNاگر حسابرس شرکت عضو نمونه سازمان حسابرسی باشد ،عدد یک و در غیر این صورت
عدد صفر لحاظ می شود.
هم چنین جهت بررسی تاثیر پرداخت حق الزحمه غیر حسابرسی (حق المشاوره) بر حق
الزحمه حسابرسی از مدل زیر استفاده شده است:
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متغیرهای مستقل:
 :INSTدرصد مالکیت سهام توسط سرمایه گذاران نهادی
 :MGROWNدرصد مالکیت سهام توسط مدیریت
متغیرهای کنترل:
 :C/Rنسبت جاری؛ از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری اندازه گیری می شود.
 :D/Aنسبت بدهی به دارایی؛ از حاصل تقسیم جمع کل بدهی ها بر جمع کل دارایی ها اندازه
گیری می شود.
 :R/Aنسبت حسابهای دریافتنی به کل دارایی ها؛ برابر است با حسابهای دریافتنی تقسیم بر کل

دارایی ها.
 -6یافته های پژوهش
 -1-6آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
جدول شماره دو نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان می دهد که بیانگر پارامترهای
توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزا است .این پارامترها عمدتاً شامل اطالعات مربوط به
شاخص های مرکزی ،نظیر مقدار حداقل ،حداکثر ،میانگین ،میانه و همچنین اطالعات مربوط به
شاخص های پراکندگی نظیر انحراف معیار است.
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همانطور که می دانیم ،اظهارنظر ارائه شده توسط حسابرسان مستقل برای صورت های مالی یک
شرکت ،شامل یکی از  2مورد اظهارنظر مقبول ،مشروط ،مردود و عدم اظهارنظر می باشد .بررسی
های انجام شده بر روی گزارشات صادره توسط حسابرسان مستقل برای  96شرکت عضو نمونه
طی  9سال نشان داد که حسابرسان این شرکت ها تنها از دو نوع گزارش مقبول و مشروط برای
بیان مطلوبیت صورتهای مالی این شرکت ها بهره جسته اند .لذا در فرضیه های این پژوهش،
دوگونه دیگر گزارش حسابرسی یعنی اظهارنظر مردود و عدم اظهارنظر ،حذف شده اند.
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جدول ( :)1آمار توصیفي متغیرهاي پژوهش
انحراف

متغیر

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

LAF

2/95

2/95

5/95

1/83

9/88

INST

9/77

9/31

1

9

9/13

MGROWN

9/83

9/75

1

9

9/22

SIZE

9/87

9/89

7/31

5/28

9/81

ARIN

9/28

9/22

9/82

9

9/19

MNC

9/32

1

1

9

9/83

BIGN

9/ 2

9

1

9

9/ 5

NAFD

9/91

1

1

9

9/91

C/R

1/ 8

1/22

9/95

9/22

9/ 8

R/A

9/28

9/22

9/82

9

9/19

D/A

9/88

9/88

8/98

9/18

9/25

معیار

نوع داده ها و آزمون فروض کالسیک
در این پژوهش به منظورآزمون فرضیه ها از روش داده های ترکیبی استفاده شده است .در
داده های ترکیبی به منظور انتخاب بین داده های تابلویی و داده های تلفیقی از آزمون  Fلیمر
استفاده شده است .همچنین به منظور انتخاب بین الگوی اثرات ثابت و الگوی اثرات تصادفی از
آزمون هاسمن استفاده شد .نتایج این  3آزمون در جدول شمارۀ ( )3نشان داده شده است .برای
برآورد پارامترهای مدل های رگرسیون ،آزمون فروض کالسیک از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
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مأخذ :یافته های پژوهش
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از جمله مهمترین این فروض  ،فرض های مربوط به بررسی عدم وجود خود همبستگی ،عدم
وجود هم خطی و عدم وجود ناهمسانی واریانس بین باقیمانده های مدل می باشد .به منظور
تشخیص وجود خود همبستگی بین باقیمانده ها ،از آزمون دوربین واتسون ( )DWاستفاده شد.
مقدار این آماره برای مدل های پژوهش ،حاکی از نبود خود همبستگی بین باقیمانده ها است .در
از روش های جلوگیری از بروز هم خطی است ،اما برای بررسی وجود احتمالی هم خطی از روش
بررسی نسبت های  R2و  R2( tباال اما آماره های  tبی معنی باشند) استفاده شده است .هم
چنین آزمون تورم واریانس ( (VIFجهت بررسی هم خطی استفاده گردید .نتایج این بررسی ها
نشان داد که بین متغیرهای مدل های مورد آزمون ،هم خطی وجود ندارد .به منظور بررسی وجود
ناهمسانی واریانس بین باقیمانده ها ،از آزمون والد استفاده شد .بر این اساس جهت رفع ناهمسانی
واریانس در مدل هایی که دارای ناهمسانی می باشند از روش رگرسیونی GLSاستفاده شد.
جدول ( :)4نتایج آزمون  Fلیمر و هاسمن مدل هاي پژوهش
آزمون  Fلیمر
مدل

آزمون هاسمن
نتیجه

آماره

احتمال

مدل 1

15/51

9/9999

تابلویی

مدل 2

15/35

9/9999

تابلویی

آزمون

آماره

احتمال

نتیجه آزمون

81/95

9/9999

اثرات ثابت

81/12

9/9999

اثرات ثابت

مأخذ :یافته های پژوهش
جدول ( :)9نتایج آزمون ناهمساني واریانس
آزمون LR

الگو
آماره

P-Value

نتیجه

مدل اول

885/93

9/9999

ناهمسانی واریانس

مدل دوم

852/93

9/9999

ناهمسانی واریانس

مأخذ :یافته های پژوهش
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خصوص بررسی هم خطی نیز قابل ذکر است که با اینکه استفاده از داده های ترکیبی،خود یکی
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 -2-6نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ودوم:

Downloaded from qfaj.ir at 11:48 +0330 on Tuesday November 30th 2021

مطابق فرضیه اول انتظار داریم که بین "مالکیت سهام توسط سرمایه گذاران نهادی بر
حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود داشته باشد" .جدول شماره ( )2نتایج حاصل از
آزمون فرضیه اول و دوم را با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی نشان
می دهد .همانگونه که نتایج نشان می دهد سطح معناداری محاسبه شده برای متغیر مالکیت
سرمایه گذاران نهادی کمتر از سطح خطای  1/11می باشد .از این رو می توان نتیجه گرفت که
بین مالکیت سهام توسط سهامداران نهادی و حق الزحمه حسابرسی رابطۀ معنادار وجود دارد .از
سوی دیگر ضریب برآورد شده برای متغیر در سطح خطای  1/11مثبت است ،این موضوع بدین
معنی است که بین مالکیت سهام توسط سهامداران نهادی و حق الزحمه حسابرسی رابطۀ
مستقیم وجود دارد .بنابراین با توجه به نتایج مندرج در جدول شماره ( )2و در سطح اطمینان
 1/61فرضیۀ نخست این پژوهش تایید خواهد شد .هم چنین فرضیه دوم پژوهش به این صورت
است که مالکیت سهام توسط مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد .همانگونه که نتایج
نشان می دهد  p-valueمحاسبه شده برای متغیر مالکیت مدیریتی بیش تر از سطح خطای
 1/11می باشد .از این رو می توان نتیجه گرفت که بین مالکیت سهام توسط مدیریت و حق
الزحمه حسابرسی رابطۀ معناداری وجود ندارد .بنابراین با توجه به نتایج مندرج در جدول شماره
( )2و در سطح اطمینان  1/61فرضیۀ دوم پژوهش تایید نخواهد شد .هم چنین اندازه شرکت و
اصلی بودن شرکت ،رابطۀ مثبت و معناداری با حق الزحمه حسابرسی شرکت دارد .و بین نسبت
حسابهای دریافتنی و سرمایه گذاری کوتاه مدت ،و حسابرسی توسط سازمان با حق الزحمه
حسابرسی شرکت رابطۀ معناداری مشاهده نشد .عالوه بر این با توجه به اینکه احتمال آمارۀ F
کمتر از 1/15می باشد ،می توان گفت که در سطح اطمینان  1/66این مدل معنادار بوده و از
اعتبار باالیی برخوردار است.
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جدول شماره ( :)2نتایج آزمون فرضیه اول ودوم
𝒕𝑳𝑨𝑭𝒊.𝒕= 𝜷𝟎 + +𝜷𝟏 𝑰𝑵𝑺𝑻𝒊.𝒕 + 𝜷𝟐 𝑴𝑮𝑹𝑶𝑾𝑵𝒊.𝒕 + 𝜷𝟑 𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊.𝒕 + 𝜷𝟒 𝑨𝑹𝑰𝑵𝒊.𝒕 + 𝜷𝟓 𝑴𝑵𝑪𝒊.
𝒕+ 𝜷𝟔 𝑩𝑰𝑮𝑵𝒊.𝒕 + 𝜺𝒊.
متغیر
عنوان

ضرایب

نماد

درصد سرمایه گذاران نهادی

INST

9/21

مالکیت مدیریت

استاندارد

معناداری

-9/58

9/17

-9/81

9/9999

9/99

5/58

9/9999

MGROWN

9/99

9/97

9/89

9/9199

اندازه شرکت

SIZE

9/97

9/98

21/27

9/9999

نسبت حساب های دریافتنی

ARIN

9/91

9/98

9/ 1

9/5153

وسرمایه گذاری کوتاه مدت به
کل دارایی
اگر شرکت اصلی است

MNC

9/15

9/97

2/95

9/9581

حسابرسی توسط سازمان

BIGN

-9/998

9/92

-9/12

9/5988

آماره ( Fاحتمال)

(57/38 )9/999

آماره دوربین واتسون

1/88

ضریب تعیین تعدیل

9/7795

شده
تعداد مشاهدات

515

مأخذ :یافته های پژوهش

هم چنین نتایج حاصل از آزمون تاثیر پرداخت حق الزحمه غیر حسابرسی (حق المشاوره) بر
حق الزحمه حسابرسی در جدول شماره ( )1بررسی گردیده است ،با توجه به نتایج جدول زیر
متغیرهای اصلی درصد مالکیت سهام توسط سرمایه گذاران نهادی در سطح خطای  1/11نیز
همانند مدل اول معنادار می باشد ،و مالکیت مدیریتی فاقد ارتباط معناداری با حق الزحمه
حسابرسی شرکت می باشند .ولی پرداخت هزینه غیر حسابرسی ( حق المشاوره) فاقد ارتباط
معناداری با حق الزحمه حسابرسی می باشد.
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عرض از مبدأ

𝟎𝜷

خطای

آمارهt

سطح
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جدول ( :)9نتایج آزمون مدل دوم
𝒕𝑳𝑨𝑭𝒊.𝒕= 𝜷𝟎 + +𝜷𝟏 𝑰𝑵𝑺𝑻𝒊.𝒕 + 𝜷𝟐 𝑴𝑮𝑹𝑶𝑾𝑵𝒊.𝒕 + 𝜷𝟑 𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊.𝒕 + 𝜷𝟒 𝑨𝑹𝑰𝑵𝒊.𝒕 + 𝜷𝟓 𝑴𝑵𝑪𝒊.
𝒕+ 𝜷𝟔 𝑩𝑰𝑮𝑵𝒊.𝒕 + 𝜷𝟕 𝑵𝑨𝑭𝑫𝒊.𝒕 + 𝜺𝒊.
متغیر
سطح
خطای
آمارهt
ضرایب
معناداری
استاندارد
نماد
عنوان
درصد سرمایه گذاران نهادی

INST

9/22

9/95

8/21

9/9999

مالکیت مدیریت

MGROWN

9/95

9/97

9/81

9/9552

اندازه شرکت

SIZE

9/97

9/98

15/82

9/9999

نسبت حسابهای دریافتنی وسرمایه

ARIN
9/91

9/95

9/99

9/5998

MNC

9/19

9/72

2/91

9/9557

حسابرسی توسط سازمان

گذاری کوتاه مدت به کل دارایی
اگر شرکت اصلی است

BIGN

-9/998

9/92

-9/19

9/3779

پرداخت حق الزحمه غیر حسابرسی

NAFD

9/99

9/99

1/95

9/8997

آماره ( Fاحتمال)

()9/999

ضریب تعیین تعدیل

57/33

شده

1/82

تعداد مشاهدات

آماره دوربین واتسون

9/77783
515

مأخذ :یافته های پژوهش

 -3-6نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم و چهارم:
فرضیه سوم این پژوهش به این صورت است که "مالکیت سهام توسط سرمایه گذاران نهادی
بر صدور اظهارنظر مشروط حسابرسان مستقل شرکتها تأثیر دارد" .جدول شماره ( )9نتایج حاصل
از آزمون فرضیه سوم و چهارم را با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی
نشان می دهد .همانگونه که نتایج نشان می دهد  p-valueمحاسبه شده برای متغیر مالکیت
سرمایه گذاران نهادی کمتر از سطح خطای  1/11می باشد ،از این رو می توان نتیجه گرفت که
بین مالکیت سهام توسط سهامداران نهادی و اظهارنظر مشروط حسابرسان مستقل شرکتها رابطۀ
معنادار وجود دارد .از سوی دیگر ضریب برآورد شده برای متغیر در سطح خطای  1/11منفی
است ،این موضوع بدین معنی است که بین مالکیت سهام توسط سهامداران نهادی و صدور
اظهارنظر مشروط حسابرسی رابطۀ معکوس وجود دارد .بنابراین با توجه به نتایج مندرج در
جدول شماره ( )9و در سطح اطمینان  1/61فرضیۀ سوم این پژوهش تایید خواهد شد .هم چنین
فرضیه چهارم پژوهش به این صورت است که مالکیت سهام توسط مدیریت بر اظهارنظر مشروط
حسابرسان تاثیر دارد .همانگونه که نتایج نشان می دهد p-valueمحاسبه شده برای متغیر
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عرض از مبدأ

𝟎𝜷

-9/55

9/18

-9/52

9/9999
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جدول شماره ( :)6نتایج آزمون فرضیه سوم و چهارم
𝑪
𝑫
𝒕𝑷𝒊,𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑰𝑵𝑺𝑻𝒊.𝒕 + 𝜷𝟐 𝑴𝑮𝑹𝑶𝑾𝑵𝒊.𝒕 + 𝜷𝟑 𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊.𝒕 + 𝜷𝟒 ( )𝒊.𝒕 + 𝜷𝟓 ( )𝒊.
𝑹
𝑨
𝑹
𝒕+ 𝜷𝟔 ( )𝒊.𝒕 + 𝜷𝟕 𝑩𝑰𝑮𝑵𝒊.𝒕 + 𝜺𝒊.
𝑨
متغیر
سطح
خطای
آمارهZ
ضرایب
معناداری
استاندارد
نماد
عنوان
عرض از مبدأ

𝟎𝜷

-2/91

1/55

-1/87

9/9555

درصد سرمایه گذاران نهادی

INST

-8/52

9/55

-8/55

9/9998

مالکیت مدیریت

MGROWN

-9/92

9/87

-9/77

9/5851

اندازه شرکت

SIZE

9/79

9/15

8/35

9/9991

نسبت جاری

C/R

9/58

9/28

1/87

9/9585

نسبت حسابهای دریافتنی به جمع

R/A

-9/35

9/78

-1/17

9/2529

نسبت بدهی

D/A

1/37

9/33

2/11

9/9891

حسابرسی توسط سازمان

BIGN

-9/18

9/28

-9/92

9/9551

دارایی ها

آماره ( LRاحتمال)

(81/8979 )9/999

ضریب تعیین تعدیل
شده

9/1932

مأخذ :یافته های پژوهش

 -7نتیجه گیری و پیشنهادات
در این پژوهش تاثیر ساختار مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی و صدور اظهارنظر حسابرسان
مستقل شرکت ها بررسی گردیده است .نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین درصد
مالکیت سهام توسط سرمایه گذاران نهادی با حق الزحمه حسابرسی شرکت ها رابطه مثبت
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مالکیت سرمایه گذاران عمومی بیش تر از سطح خطای  1/11می باشد .از این رو می توان نتیجه
گرفت که بین مالکیت سهام توسط مدیریت و اظهارنظر حسابرسان مستقل شرکتها رابطۀ
معناداری مشاهده نگردید .بنابراین با توجه به نتایج مندرج در جدول شماره ( )9و در سطح
اطمینان  1/61فرضیۀ چهارم پژوهش تایید نخواهد شد .هم چنین نسبت بدهی ،و اندازه شرکت
رابطۀ مثبت و معناداری با صدور اظهارنظر مشروط حسابرسان مستقل شرکت دارد .و بین نسبت
حسابهای دریافتنی به جمع دارایی ها ،نسبت جاری و حسابرسی توسط سازمان حسابرسی با
اظهارنظر مشروط حسابرسی رابطه معناداری مشاهده نگردید .عالوه بر این با توجه به اینکه
احتمال آمارۀ  LRکمتر از 1/15می باشد ،می توان گفت که در سطح اطمینان  1/66این مدل
معنادار بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است.
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مالکیت مدیران موظف هیات مدیره با حق الزحمه حسابرسی مستقل شرکت ها بررسی گردد.
1

. Palmrose
. bell & Tabor

2
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معناداری وجود دارد ،و این بدین معنی است که با افزایش مالکیت سرمایه گذاران نهادی،
حق الزحمه حسابرسی افزایش می یابد ،که این یافته با نتایج رحمان خان و همکاران( )3155و
هیو وهمکاران ( )3113تضاد داشته و با نتایج چیراز و همکاران ( )3158و میترا و همکاران
( )3119مطابقت دارد .فرضیه دوم بدین شکل است که درصد مالکیت سهام توسط مدیریت با
حق الزحمه حسابرسی فاقد رابطه معناداری بوده که با نتایج خدادادی و همکاران ()5863
مطابقت داشته و با نتایج رحمان خان و همکاران ( )3155در تضاد است .هم چنین شرکت های
با اندازه بزرگتر با توجه به حجم عملیات بیش تر ،حق الزحمه حسابرسی بیش تری پرداخت
خواهند کرد و شرکت های اصلی نسبت به شرکت های زیر مجموعه و فرعی نیز حق الزحمه
بیش تری پرداخت می کنند .و بین شرکت هایی که هزینه غیر حسابرسی پرداخت می کنند با
حق الزحمه حسابرسی مستقل رابطه معناداری مشاهده نگردید.
فرضیه سوم این پژوهش مبنی بر تاثیر درصد مالکیت سهام توسط سهامداران نهادی بر
اظهارنظر مشروط حسابرسی دارای رابطه منفی معناداری می باشد .هم چنین فرضیه چهارم
مبنی بر تاثیر مالکیت مدیریتی بر صدور اظهارنظر مشروط حسابرسان مستقل شرکتها دارای فاقد
رابطه معناداری می باشد.
پالمرز )5639(5در پژوهش خود نشان داد هرچه اندازهی شرکت بزرگ تر میشود ،تعداد
قراردادهای نظارتی و حاکمیت شرکتی نیز افزایش پیدا میکند .هم چنین با افزایش نسبت جاری،
احتمال صدور اظهارنظر مشروط نیز کاهش می یابد که با اعتقاد بل و تیبور )5665( 3نسبت
جاری می تواند به عنوان شاخصی برای نشان دادن کمبود سرمایه در گردش در نظر گرفته شود
و فرض بر این است که هر چه نسبت جاری بزرگتر شود ،شرکت برای باز پرداخت بدهیهای
کوتاه مدت خود ،دارایی کافی در اختیار دارد .و بین نسبت بدهی شرکت با اظهار مشروط
حسابرسان رابطه مثبت معناداری مشاهده گردید که با نتایج بل و تیبور( )5665مطابقت دارد .و
بین نسبت حسابهای دریافتنی به جمع دارایی ها با احتمال صدور اظهار نظر مشروط حسابرسی
رابطه معناداری مشاهده نگردید .
پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکتی برصدور
اظهارنظر مشروط حسابرسی سنجیده و تاثیر شاخصه های دیگر حاکمیت شرکتی از قبیل اندازه
هیات مدیره ،سن هیات مدیره ،مدت تصدی در هیات مدیره ،تعداد جلسات هیات مدیره ،درصد
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