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الزحمه ساختار مالکیت و حقمیان تاثیر کیفیت حسابرسی بر  رابطه بررسی 

 بورس اوراق بهادار تهران های حسابرسی در شرکت

 

 

 زاده الله عباسی

 

 کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد مرکز بین الملل خلیج فارس خرمشهر 

 کارمند شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب

 

 مشغول خود به را حسابرس و صاحبكار ذهن که است مهمی موضوعات از حسابرسی الزحمهحق :چکیده

 مؤثر حسابرسی الزحمهحق بر تواندمی مختلفی عوامل .کرد مذاکره روشنی به آن درباره بايد و کندمی

 اين اصلی سؤال .کرد اشارهو ساختار مالكیت   حسابرسی کیفیت به توانمی عوامل اين جمله از .باشد

تأثیر   حسابرسی الزحمهحق و کیفیت حسابرسی  بر ارتباط بین ساختار مالكیت آيا که است اين تحقیق

 بهادار اوراق بورس عضو شرکت 738 از تحقیق اين نیاز مورد هایداده منظور، اين برای دارد؟ معناداری

 آزمون جهت استفاده مورد آماری روشهای .است گرديده آوریجمع 7040 تا 7024 زمانی دوره در تهران،

نتايج حاصل از  که باشدمی فرضیه 0 شامل حاضر تحقیق .باشدمی متغیره چند رگرسیون ها،فرضیه

فرضیات تحقیق نشان داد کیفیت حسابرسی تأثیر معناداری بر ارتباط بین مالكیت نهادی و مالكیت 

داد که کیفیت حسابرسی تأثیر  الزحمه حسابرسی دارد. همچنین نتايج تحقیق نشانمديريتی با حق

 الزحمه حسابرسی ندارد.معناداری بر ارتباط بین تمرکز مالكیت و حق

 الزحمه حسابرسیمالكیت نهادی ، مالكیت مديريتی، تمرکز مالكیت، کیفیت حسابرسی، حق کلیدی: واژگان

 

 مقـدمه

يابد که پیامد چنین شرايطی بروز رکت نیز افزايش میبا افزايش منابع در اختیار مديريت، میزان افراد ذينفع در ارتباط با ش

تضاد منافع است. در نتیجه تضاد منافع، افراد ذينفع برای همسو ساختن منافع سايرين با خود يا به حداقل رساندن آثار ناشی 

رايه اطالعات مالی شرکت از تضاد منافع بايد متحمل هزينه نمايندگی شوند. مدير که در کانون اين تضاد منافع قرار دارد، با ا

کند تا اين هزينه را کاهش دهد اما به علت اختیارات مديريت، نیاز به نظارت بر عملكرد مدير، قضاوت کارشناسانه سعی می

الزحمه خدمات حسابرسی کند. برای استفاده از خدمات حسابرسی بايد مبلغی به عنوان حقحسابرس مستقل را مطرح می
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حساس يگانه و ) گردد.غ توسط حسابرس و با توجه به ارزيابی وی از ريسک و حجم حسابرسی تعیین میپرداخت شود. اين مبل

 (.7029جعفری ، 

 دادهی از تحقیقات حسابداری را به خود اختصاص اعمدهالزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی بخش ارتباط بین حق

شدن استقالل حسابرس در نتیجه وابستگی اقتصادی حسابرس به ها بر روی احتمال مخدوش اما تعداد زيادی از پژوهش؛ است

الزحمه پرداختی به حسابرسان افزايش يابد، ممكن هرچقدر حق اند.های باال متمرکز شدهالزحمهصاحبكار به علت دريافت حق

های باالی الزحمهاست سعی و تالش حسابرس نیز افزايش يابد و به تبع آن، کیفیت باال رود. در عوض ممكن است، حق

شود و اين حسابرسان، آنها را از لحاظ اقتصادی به صاحبكاران وابسته سازد، چنین وابستگی موجب عدم استقالل حسابرس می

 شود که کیفیت حسابرسی کاهش يابد.باعث می

از شوند، مورد توجه بسیاری سازی سطح کیفیت حسابرسی توسط حسابرس میدرک عواملی که منجر به همسان

کند پژوهشگران، اعتباردهندگان و سهامداران قرار گرفته است، يكی از اين عوامل که بیش از ساير عوامل جلب توجه می

(. وابستگی مالی حسابرس به صاحبكار، بستگی 8378وابستگی اقتصادی بین حسابرس و صاحبكاران است )شارد و همكاران، 

رس دارد، به عنوان يک نتیجه، کنترل بیشتر بر استخدام و اخراج حسابرس، به توانايی مديريت در استخدام و اخراج حساب

انگیزه اصلی حسابرس برای حفظ استقالل است. با کاهش توانايی مديريت در استخدام، اخراج حسابرس و تفويض اين اختیار 

-مورد رسیدگی افزايش میبه سهامداران، وابستگی مالی حسابرس کاهش و از طرف ديگر استقالل حسابرس نسبت به واحد 

های ذاتی شود؛ اول، هزينههای حسابرسی از سه بخش تشكیل میالزحمه موسسه(. حق8373، يابد )چوی و همكاران

 مورد انتظارهای رفته(، سپس هزينههای حسابرسی مورد نیاز، انتشار گزارش و هزينه فرصت ازدستحسابرسی )شامل رويه

وه ناشی از اجرای حسابرسی( و در نهايت، سود موسسه حسابرسی. صاحبكاران امیدوار به های بالق)شامل ريسک و هزينه

های گزارشگری و در مقابل، حسابرسان امیدوار به کسب سودی معقول از انجام حسابرسی هستند و کاهش هزينه سیستم

تفاوت بین  ازاست  عبارت برسغیرعادی حسا الزحمهحق الزحمه حسابرسی نتیجه حداکثر کردن منافع دو طرف است وحق

الزحمه عادی از حق و سطحی مالی( هاصورتجهت حسابرسی  شدهپرداختالزحمه حقحسابرس )واقعی  الزحمهحق

 (.7423،  سیمونیکدارند )حسابرسی که انتظار پرداخت آن را 

تواند و می رسیدگی است های مالی موردقادر به شناخت ارايه نادرست صورت بامهارتيک موسسه حسابرسی مستقل و 

يی گزارش شود. رسیدن به اتكاقابلیرگذار باشد تا در نتیجه آن، اطالعات مالی تأثنسبت به ارايه صحیح آن بر صاحبكار خود 

تواند به شكل مثبت يا منفی با وابسته بوده و اين خصوصیات می کامالًحسابرسی  مؤسساتاين هدف مطلوب، به خصوصیات 

 (.7024نونهال نهر و همكاران، باشد )در ارتباط کیفیت حسابرسی 

گذاران يهسرمابخشد و به یفیت تر صحت اطالعات ارايه شده را بهبود میباک(، حسابرسی 7426به نظر تیتمن و ترومن، )

ی، در مورد کیفیت حسابرس شدهمطرحبه تعاريف  با توجهدهد تا برآورد دقیق تری از ارزش شرکت بدست آورند. اجازه می

 ی حسابرساحرفهتوان به اين صورت بیان کرد: کیفیت حسابرسی عبارت است از حسن شهرت و مراقبت چارچوب آن را می

ی حسابرس کیفیت اطالعات احرفهمراقبت  بر اثرهای مالی افزايش يافته و که در نتیجه حسن شهرت حسابرس، اعتبار صورت

 (.7024نهر و همكاران، نونهال ) های مالی افزايش خواهد يافتصورت
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و  اعتباردهندگانشوند، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران، الزحمه حسابرسی میدرک عواملی که منجر به تعیین حق

کند کیفیت حسابرسی و ساختار مالكیت  سهامداران قرار گرفته است، يكی از اين عوامل که بیش از ساير عوامل جلب توجه می

 است. 

 پیشینه تحقیق

 قیقات داخلیتح

ها شرکت مالی عملكرد و حسابرسی لزحمهاحق بین رابطه بررسی ( در پژوهش خود به 7048صالحی و همكاران )

 و سهام صاحبان حقوق بازده نرخ ها، بازده دارايی نرخ سود، قدرت شامل عملكرد های شاخص پژوهش اين در .پرداختند 

 طی بهادار تهران اوراق بورس در شده پذيرفته های شرکت پژوهش اين در آماری ی نمونه و جامعه .است کیوتوبین نسبت

 آزمون اسپیرمن، همبستگی های آزمون پژوهش از های فرضیه سنجش برای .باشد می  7043- 7021ساله  6 زمانی ی بازه

 استفاده )هاسمن و چاو(تابلويی های داده به مربوط های آزمون و هم خطی آزمون واريانس، ناهمسانی آزمون واحد، ريشه

 .است نداشته معناداری رابطه عملكرد های شاخص با حسابرسی الزحمه حق که نشان داد نتايج .است شده

( در تحقیقی تحت عنوان رابطه بین حاکمیت شرکتی و اقالم تعهدی اختیاری و 7040حساس يگانه و همكاران )

ها و بهادار تهران به اين نتیجه رسیدند که بین ساختار مالكیت شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق غیراختیاری در شرکت

اقالم تعهدی غیر اختیاری رابطه مستقیم و معنی دار و بین اقالم تعهدی اختیاری و ساختار مالكیت رابطه معكوس و معنی دار 

اختیاری و غیر اختیاری به رابطه وجود دارد. ولی بین متغیرهای اندازه حسابرسی کننده و حسابرس داخلی با اقالم تعهدی 

 داری نرسیدند.معنی

 و استقالل سود کیفیت مستقل، حسابرسی الزحمه حق بین رابطه بررسی ( در پژوهشی به 7049رجبی و همكاران )

 سالهای طی شرکت  13اين منظور  برای .پرداختند تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته های شرکت در مديره هیئت

 .است شده استفاده متغیره چند رگرسیونی مدل از فرضیات تحقیق آزمون برای .گرفتند قرار بررسی مورد 7022الی  7029

 .ندارد وجود معناداری رابطه مديره هیئت استقالل و سود کیفیت و حسابرسی الزحمه حق که بین داد نشان پژوهش نتايج

 گذاری قیمت با معناداری دارای رابطه دارائیها بازده و قبل مالی سال در شرکت بودن ده زيان مالی، اهرم متغیرهای همچنین

 و بورس در پذيرش زمان از شرکت عمر حسابرسی، نوع موسسه شرکت، اندازه متغیرهای اما .باشند نمی حسابرسی خدمات

 .دارند حسابرسی خدمات گذاری قیمت با معناداری و مثبت رابطه ها، مجموع دارايی به جاری های دارايی نسبت

 

 تحقیقات خارجی

ی حسابرسی رابطه مستقیمی ( در تحقیق خود به اين نتیجه رسیدند که کیفیت حسابرسی با حق الزحمه8378لی و بای )

های حسابرسی ی عكس دارد و اين رابطه بین کیفیت حسابرسی و حق الزحمهدارد، و با اقالم تعهدی و اصالح اشتباهات رابطه

گذاران در رابطه با اين که کیفیت حسابرسی موسسات اطالعات مفیدی را برای است. و اين با ديدگاه قانونمعنادارتر 

 آورد، همسو است.گذاران در هنگام ارزيابی موسسات حسابرسی فراهم  میصاحبكاران و سرمايه
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 آنان .حسابرسی پرداختند ةالزحم حق و کننده کنترل سهامداران نوع بین رابطه بررسی به (8378) لسیج و علی بن

 نتیجة .کردند تقسیم دولتی و سهامداران خانوادگی سهامداران نهادی، سهامداران دسته سه به را کننده کنترل سهامداران

 دولتی مالكیت بین اما ندارد، وجود حسابرسی الزحمة حق و مالكیت خانوادگی بین معناداری رابطة که داد نشان آنها پژوهش

 .شودمی ديده مثبتی و معنادار رابطة الزحمة حسابرسی، حق و نهادی و

 های شرکت های اساس داده بر که پرداخت حسابرسی الزحمة حق و شرکتی حاکمیت سطح بررسی ( به8378زينگز )

 دارد وجود منفی رابطة الزحمة حسابرسی حق و شرکتی حاکمیت سطح بین که داد نشان نتايج .شد انجام چینی

 .دوب خواهد حسابرسی کمتر الزحمة حق باشد، باالتر شرکتی حاکمیت سطح هرچه .

 

 فرضیات تحقیق

 الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری دارد.اندازه مؤسسه حسابرسی بر ارتباط بین مالكیت نهادی و حق .7

 الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری دارد.اندازه مؤسسه حسابرسی بر ارتباط بین مالكیت مديريتی و حق  .8

 .الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری دارداندازه مؤسسه حسابرسی بر ارتباط بین تمرکز مالكیت و حق  .0

 

 روش تحقیق

شده در بورس يرفتهپذهای های مالی ساالنه حسابرسی شده شرکتواقعی بازار سهام و صورتاين تحقیق مبتنی بر ارقام 

های همراه های مالی حسابرسی شده و يادداشتباشد. در اين تحقیق اطالعات مالی مورد نیاز از صورتاوراق بهادار تهران می

هايی از رس اوراق بهادار تهران به دست آمده است. دادههای فشرده سازمان بوهای مورد مطالعه و با کمک لوحمربوط به شرکت

های مورد نظر و گزارش های مالی شرکتها و اندازه مؤسسه حسابرسی به ترتیب از صورتقبیل تاريخ پايان سال مالی شرکت

یات و برای تدوين ادبآمده است.  به دستهای مورد مطالعه است، های مالی شرکتحسابرسان مستقل که ضمیمه صورت

ای، مبانی نظری پژوهش از کتب و مجالت تخصصی در بخش کتابخانه. ای استفاده شده استپیشینه تحقیق از روش کتابخانه

  فارسی و التین گردآوری شده است.

که به مرحله تجزيه و تحلیل  ی کرد بايد مرحله بعدی فرآيند پژوهشبندطبقهها را گردآوری و پس از آنكه محقق داده

ها و زحمات فراوان گذشته تالش دهندهرا آغاز کند. اين مرحله در پژوهش اهمیت زيادی دارد زيرا نشان ها معروف استداده

دهد. در مرحله ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزيابی آن مورد بررسی قرار میاست. در اين مرحله، محقق اطالعات و داده

گويی به سواالت ها را در مسیر هدف پژوهش، پاسخمحقق بايد اطالعات و داده تجزيه و تحلیل، آنچه مهم است اين است که

ابتدا با استفاده از فهرست  (.7021)حافظ نیا، های پژوهش خود، مورد تجزيه و تحلیل قرار دهد پژوهش و نیز ارزيابی فرضیه

های تحقیق انتخاب ، نمونه7040پايان سال تا  7024شده در بورس اوراق بهادار تهران، از ابتدای سال يرفتهپذهای شرکت

-آوری و محاسبه میهای مورد بررسی، جمعهای انتخابی در هر يک از سالشوند. سپس متغیرهای تحقیق، برای شرکتمی
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ه شداستفاده  Eviews2و Excelافزارهای ها از نرمهای مورد نیاز، به منظور تجزيه و تحلیل دادهآوری دادهگردد. پس از جمع

 .است

 تحقیق مدل

 شود.باتوجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق از الگوی زير جهت آزمون فرضیات تحقیق استفاده می

𝑙𝑛𝑓𝑒𝑒 = 𝛽3 + 𝛽7𝑀𝑂 + 𝛽8𝐼𝑂 + 𝛽0𝑂𝑊𝑁𝐶 + 𝛽9𝑀𝑂 ∗ 𝐵𝐼𝐺9 + 𝛽1𝐼𝑂 ∗ 𝐵𝐼𝐺9 + 𝛽6𝑂𝑊𝑁𝐶

∗ 𝐵𝐼𝐺9+ 𝛽1𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽2𝐿𝐸𝑉𝐸 + 𝛽4𝑅𝑂𝐴 + 𝛽73𝐺𝑅𝑂𝑇𝐻 + 𝜀 

 در اين مدل:که 

LNFEE: الزحمه حسابرسی؛ لگاريتم طبیعی حقMO:  مالكیت مديريتی؛IO:  مالكیت نهادی؛OWNC:  تمرکز مالكیت؛

BIG9:  اندازه مؤسسه حسابرسی؛SIZE:  اندازه شرکت؛LEVE:  اهرم مالی؛ROA:  بازده دارايیها؛GROTH: نرخ رشد 

 جامعه و نمونه آماری

-ساله( در نظر گرفته شده است. شرکت 1 یدوره کي) 7040سال  یتا انتها 7024سال  یاز ابتدا ق،یتحق نيا یزمان یدوره

 .دانکرده تیمزبور به صورت فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران فعال یهستند که در دوره هايیشرکت قیمورد تحق های

 -7040های بازار بورس اوراق بهادار تهران در بین سالشده در يرفتهپذشرکت  912از بین شرکت  738شامل يک نمونه 

انتخاب گرديد. انتخاب نمونه تحقیق با مشاهده سالی که شرکت در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده است، از سايت  7024

یاز بودند، بنابراين های تحقیق برای يک سال قبل از دوره مورد بررسی مورد نبا توجه به اينكه برخی از داده بورس آغاز گرديد.

 .اند، از نمونه حذف شده استشدهيرفتهپذدر بورس  7024هايی که بعد از سال شرکت

 

 بررسی نتایج کمی حاصل از برآورد مدل تحقیق

ها استفاده های مختلفی برای آزمون فرضیههای ترکیبی از مدلکه در فصل سوم اشاره شد، در استفاده از داده گونههمان

که برای استفاده از  های تلفیقی استهايی مانند مدل اثر ثابت، مدل اثر تصادفی و مدل دادهها شامل روشين مدلشود. امی

 شود.های فوق در زير ارائه میهای مختلفی مانند آزمون چاو و هاسمن وجود دارد. نتايج آزمونهر يک، آزمون

های ترکیبی، ابتدا از آزمون چاو مقید در چارچوب داده 7040 -7024ی زمانی برای برآورد الگوی اول تحقیق طی دوره

در سطح خطای  Fيا مدل اثرات ثابت است. اگر آماره  Pooledی استفاده از مدل کنندهنییتعاستفاده شده است. اين آزمون 

شود. نتايج آزمون چاو در شود و مدل اثرات ثابت پذيرفته می( رد میPooledی صفر )مدل دار باشد، فرضیهدرصد، معنی 1

 شده است: ارائه 9-9نگاره 

 مقید( F(: آزمون چاو)4-4جدول)

 سطح معنی داری Fآماره  شرح

 333/3 108/0 آزمون چاو برای بررسی مدل
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دار است، بنابراين، آزمون چاو، درصد معنی 1در سطح خطای  Fی شود، آماره( مشاهده می9-9طور که در نگاره ) همان

-ها را به طور قوی رد کرده است. از اين رو، در اين آزمون روش اثرات ثابت پذيرفته میبودن عرض از مبدا در تمام دورهمشابه 

شود. برای اين کار از آزمون هاسمن استفاده ی بعد، روش اثرات ثابت در مقابل روش اثرات تصادفی آزمون میشود. در مرحله

شود و مدل اثرات ثابت دار باشد، فرضیه اثرات تصادفی رد میدرصد معنی 1طح خطای ی محاسباتی در سشده است. اگر آماره

 شده است: ارائه( 1-9شود. به منظور بررسی انتخاب روش برآورد، نتايج آزمون هاسمن در نگاره )پذيرفته می

 (: آزمون هاسمن5-4جدول )

 سطح معنی داری آماره آزمون شرح

 18/3 48/1 آزمون هاسمن برای بررسی مدل

دار نشده است، بنابراين، عدم درصد معنی 1ی محاسباتی آزمون هاسمن در سطح خطای (، آماره1-9با توجه به جدول )

وجود رابطه بین اثرات فردی و متغیرهای توضیحی تأيید شده است. از اين رو، برای برآورد مدل از روش اثرات تصادفی 

 استفاده خواهد شد.

 

 تحقیقنتایج برآورد مدل 

واتسون  –ی دوربین دهد. برای اين مدل آماره( نتايج حاصل از برآورد پارامترهای مدل تحقیق را نشان می6-9جدول )

ی شود. مقدار احتمال مربوط به آمارهی اخالل رد میدرصد خود همبستگی جمله 1است که در سطح خطای  268/7برابر با 

F  درصد کمتر است. از اين رو، فرض صفر مبنی بر خطای تصريح مدل رد می 1 است که از 333/3جهت تصريح مدل برابر-

ی مدل شدهعديلتشود.. مقدار ضريب تعیین دار بودن مدل پذيرفته میدرصد، معنی 41شود. در نتیجه در سطح اطمینان 

ی متغیرهای سته به وسیلهدرصد تغییرات متغیر واب 06ی اين است که حدود دهندهنشاناست. اين آماره  060/3برابر با 

  شود.های تحقیق بررسی میهای مدل، فرضیهمستقل و کنترل قابل توصیف است. با توجه به رد نشدن آماره

 (: نتایج برآورد مدل تحقیق6-4جدول )

 متغییر ضریب آماره آزمون احتمال خطا

۰۰۰٫۰  ۶۷6٫4  ۷۳6٫۰  MO*BIG4 

۰۰۰٫۰  ۶۳6٫6  ۶4۱٫۶  IO*BIG4 

۳۳۷٫۰  - ۲6۶٫۰  ۶۰۰٫۰  OWN*BIG4 

۰۰۰٫۰  - ۶۳6٫6  - ۱۰5٫۰  اندازه مؤسسه حسابرسی 

65۶٫۰  - 45۶٫۰  - ۰۳۶٫۰  نرخ رشد 

۳۰4٫۰  - ۰۶۲٫۶  - ۶6۲٫۰  مالکیت نهادی 

۰۰۶٫۰  ۰4۱٫۳  4۶۶٫۰  اهرم مالی 

۶۲۶٫۰  - ۰5۱٫۶  - ۶۶۷٫۰  مالکیت مدیریتی 
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5۱۱٫۰  54۶٫۰  ۶۰۲٫۰  تمرکز مالکیت 

۶5۳٫۰  ۶45٫۶  ۶۷۶٫۰  بازده داراییها 

۰۰۰٫۰  ۶۰۷٫۱  ۶4۶٫۰  اندازه شرکت 

۰۰۰٫۰  ۶5۶٫۳۱  55۶٫۶6  عرض از مبدأ 

۳6۳٫۰ ضریب تعیین تعدیل  

 شده

۳۷۷٫۰  ضریب تعیین 

۰۰۰٫۰ F ۰65٫۶۷احتمال آماره    F آماره 

  ۱6۶٫۶  آماره دوربین واتسون 

 

 

 آزمون فرضیه اول: 

 فرضیه اول تحقیق به شده زير تدوين شده است.

 الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری دارد.حسابرسی بر ارتباط بین مالکیت نهادی و حقاندازه مؤسسه 

-سطح خطای احتمال مربوط به فرض صفر مبنی بر عدم تأثیر اندازه مؤسسه حسابرسی بر ارتباط بین مالكیت نهادی و حق

شود. ضريب درصد فرض صفر رد می 41 تر است، بنابراين، با اطمینانکوچک 31/3است که از  333/3الزحمه حسابرسی، برابر 

توان نتیجه گرفت که اندازه مؤسسه حسابرسی تأثیر است. با توجه به مثبت بودن ضريب می  792/7نیز   IO*BIG9متغیر 

 الزحمه حسابرسی دارد.مثبت و معنادار بر ارتباط بین مالكیت نهادی و حق

 آزمون فرضیه دوم: 

 تدوين شده است.فرضیه دوم تحقیق به شده زير 

 الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری دارد.اندازه مؤسسه حسابرسی بر ارتباط بین مالکیت مدیریتی و حق

-سطح خطای احتمال مربوط به فرض صفر مبنی بر عدم تأثیر اندازه مؤسسه حسابرسی بر ارتباط بین مالكیت مديريتی و حق

شود. ضريب درصد فرض صفر رد می 41تر است، بنابراين، با اطمینان وچکک 31/3است که از  333/3الزحمه حسابرسی، برابر 

توان نتیجه گرفت که اندازه مؤسسه حسابرسی تأثیر است. با توجه به مثبت بودن ضريب می  106/3نیز  MO*BIG9متغیر 

 الزحمه حسابرسی دارد.مثبت و معنادار بر ارتباط بین مالكیت مديريتی و حق

  آزمون فرضیه سوم:

 فرضیه سوم تحقیق به شده زير تدوين شده است.

 الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری دارد.اندازه مؤسسه حسابرسی بر ارتباط بین تمرکز مالکیت و حق
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-سطح خطای احتمال مربوط به فرض صفر مبنی بر عدم تأثیر اندازه مؤسسه حسابرسی بر ارتباط بین تمرکز مالكیت و حق

شود. درصد فرض صفر تأيید می 41تر است، بنابراين، با اطمینان بزرگ 31/3است که از  001/3برابر الزحمه حسابرسی، 

الزحمه توان نتیجه گرفت که اندازه مؤسسه حسابرسی تأثیر معناداری بر ارتباط بین تمرکز مالكیت و حقبنابراين می

 حسابرسی ندارد.

 نتایج مرتبط با فرضیات تحقیق

اين تحقیق به بررسی تأثیر اندازه مؤسسه حسابرسی بر ارتباط بین مالكیت نهادی، مالكیت مديريتی و  فرضیه اول و دوم 

مشاهده گرديد که اندازه مؤسسه  6-9الزحمه حسابرسی پرداخته است و با توجه به نتايج تحقیق ارائه شده در جدول حق

 الزحمه حسابرسی دارد.مالكیت مديريتی و حقحسابرسی تأثیر مثبت و معنادار بر ارتباط بین مالكیت نهادی ، 

ی حسابرسی مورد مطالعه ی حسابرسی بر ارتباط بین ساختار مالكیت و حق الزحمهی موسسهدر اين تحقیق، تأثیر اندازه

نهادی و ی اول و دوم اين تحقیق مبنی بر تأثیر معنادار اندازه مؤسسه حسابرسی بر ارتباط بین مالكیت قرار گرفته است. فرضیه

 ی حسابرسی تايید شده است. مالكیت مديريتی با حق الزحمه

توانند از آن برای نظارت باشند.و میهای ذاتی خود دارای نفوذ خاصی میتوجه به ويژگیگذاران نهادی و مديريتی باسرمايه

گذاران نهادی و مديريتی در يهجهت ساختن عملكرد مديريت در راستای منافع سهامداران استفاده نمايند. حضور سرماو هم

ساختار مالكیت شرکت بر نحوه نظارت عملیات بنگاه مؤثر است. در راستای اعمال نظارت مؤثر، کیفیت باالی حسابرسی از 

های مالی نشانه مهمی از دهند که گزارش حسابرسی و کیفیت ازائه صورتآيد. مطالعات قبلی نشان میعوامل مهم به شمار می

گذاران نهادی  و مديريتی سعی در استفاده از خدمات حسابرسی با باشد. به همین دلیل سرمايهملكرد شرکت میسالمت و ع

-(. که اين امر منجر به به بكارگیری حسابرسان باکیفیت و در نتیجه آن پرداخت حق8373کیفیت دارند )ازيبی و همكاران،

 توان نتیجه اين امر دانست. ا میشود، که بكارگیری حسابرسان بزرگ رالزحمه باالتر می

در ايران سازمان حسابرسی مسئولیت حسابرسی بیشتر صنايع بزرگ را در اختیار دارد و به همین دلیل، فرصت رشد و 

 متخصص شدن و نیز امكان کسب دانش تخصصی در صنايع بزرگ برای اين سازمان فراهم شده است. سجادی و زارعی

 نشان پژوهش اين نتايج. بررسی کردند حسابرسی الزحمه حق را بر صاحبكار حسابرسی و یسهموس هایويژگی تأثیر( 7029)

عملیات  متخصص، حسابرسان زيرا،. دارد تاثیر الزحمه حسابرسیحق بر حسابرسی یموسسه صنعتی که تخصص داد

 ی اين موسسات بیشتر بوده و از طرفیبنابراين، حق الزحمه. دهندانجام می بیشتری اطمینان با و کمتر زمان در را حسابرسی

( ارتباط 8373چوی و همكاران ) .است حسابرسی هایمؤسسه ديگر از بیشتر هااز مؤسسه دسته اين حسابرسی کیفیت

های ی حسابرسی را اثبات کردند. آنها به اين نتیجه رسیدند که تفاوتی حسابرسی و حق الزحمهمستقیم بین اندازه موسسه

ی حسابرسی در بازارهای موسسات بزرگ حسابرسی نسبت به موسسات کوچكتر باعث تغییر در حق الزحمهکیفی در بین 

تری برای حفظ شهرت از طريق صدور تر از انگیزه قویشود. موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به موسسات کوچکرقابتی می

همیت منجر به به تضعیف بازار خدمات حسابرسی گزارش دقیق و مناسب برخوردار هستند. زيرا، قصور در کشف تحريفات با ا

ی ای خود دارند که منجر به افزايش حق الزحمهشود. بنابراين، اين موسسات تالش بیشتری برای رسیدن به اهداف حرفهمی

ن (، چوی و همكارا8331) (، نیمی8338شود. نتايج اين تحقیق با نتايج تحقیقات ديفوند و همكاران )درخواستی آنها می

 (مطابقت دارد.7048(، واعظ و همكاران )7043) ديگران و طبار (، علوی8378) لسیج و علی (، بن8378(، لی و بای )8373)
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الزحمه های سوم اين تحقیق، به بررسی تأثیر اندازه مؤسسه حسابرسی بر ارتباط بین تمرکز مالكیت و حقفرضیه

دهنده اين است که اندازه مؤسسه حسابرسی تأثیر معناداری بر نشان فرضیهپردازد. نتايج حاصل از بررسی اين حسابرسی می

 الزحمه حسابرسی ندارد.ارتباط بین تمرکز مالكیت و حق

 

 منابع

 چاپ تهران، دانشگاه علوم اجتماعی یدانشكده ديتا، پانل سنجی اقتصاد (،7021مهرگان) نادر و حمیدرضا زاده، اشرف

 .اول

 و ساختار مالكیت تمرکز سازمانی، فرهنگ تأثیر» .( 7022ز) ديلمی، ديانتی و .ع آذر، ؛.ج باباجانی، ؛.ح اعتمادی،

تحقیقات حسابداری و حسابرسی، «.  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته های شرکت مالی اطالعات کیفیت بر مالكیت

 47-14، صص 9، شماره 71دوره 

های پذيرفته شده در تأثیر کیفیت حسابرسی بر قابلیت اتكای اقالم تعهدی در شرکتبررسی "، 7022پورکريم، ی، 

 ، پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تبريز"بورس اوراق بهادار تهران 

سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها ) . مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی(. 7024حافظ نیا )

 ، چاپ هفدهم  7011چاپ اول : . 934 ص تهران  ;، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت(

 762شماره ، حسابدار ،نشريه شرکتی حاکمیت نظری مبانی (،7021،يحیی ) يگانه حساس

های بررسی« رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی(. »7029حساس يگانه، يحیی و جعفری، علی )

  .21 -42، صص 67حسابداری و حسابرسی، شماره 


