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 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
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 چکیده

حسابرسی مستتل    دستمزددولتی بر  حاضر به بررسی تأثیر مالکان نهادی و پژوهش

پردازد. تحلیلات نشتان دادنتد   های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می در شرکت

توانتد از   عنوان یکی از عوام  کلیدی حاکمیتت شترکتیم متی    مالکیت شرکت به ترکیبکه 
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ی میزانم تمرکز و ماهیت مالکیت  در این تحلیق ترکیب مالکیت از دو جنبه د.تأثیر قرار ده
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 . مقدمه1

کنندگان  سازی برای استفاده گری مالی و اعتماد بخشی به گزارش رسالت حسابرسیم اعتبار

 شود.  منافع اقتصادی حسابرس از طریق دستمزد تأمین می ممالی است و در ملاب  یها صورتاز 

ند. هستت دستتمزد حسابرستی    ی کننده حسابرس و واحد مورد رسیدگیم تعیین یها یژگیو

تواند از طریتق تتأثیر بتر سته      های نمایندگی می از جمله هزینه ؛های واحد مورد رسیدگی ویژگی

د رستیدگی بتر دستتمزد تأثیرگتذار     عام  توصیفی ریسکم حجم و پیچیدگی عملیات واحد مور

یی کته احتمتال وجتود    هتا  شترکت حسابرستان بترای    (.6831م باشد )رجبی و محمدی خشوئی

منظتور پوشتش ریستک در نظتر      هزیاد استتم دستتمزد بتایتری بت     ها آنمشکالت نمایندگی در 

 گیرند.   می

ی  است کته بتا مستأله   ساختار مالکیت یکی از عوام  اصلی و بسیار مهم حاکمیت شرکتی 

هتای نماینتدگی    تواند باعث کاهش هزینه می مطلوب ساختار مالکیتاست.  نمایندگی گره خورده

 در نهایتت خود بر حجتم کتار حسابرستی و ریستک آن و      ی گری مالی شده و به نوبه در گزارش

  (.7991م6دستمزد حسابرسی تأثیرگذار باشد )میترا و همکاران 

ستاختار   کته  یصتورت شتود. در   بندی و بررسی متی  د گوناگونی طبلهساختار مالکیت از ابعا

داران بیرونتی تلستیم نمتاییمم ستهام در      داران داخلی و سهام مالکیت را براساس دو متغیر سهام

 شتود.  هتا تللتی متی    های اصلی مالکیت بیرونی شرکت داران نهادی و دولت از بخش اختیار سهام

 مداران ممکن است بر ریسک انتلال ثتروت از ستهام   بیرونی داران ماهیت )دولتی یا نهادی( سهام

گری متالی   طور خاص گزارش داران عمده بر فعالیت شرکت و به اقلیت و مؤثر بودن نظارت سهام

چنتین ستاختار    هتم  (.7967م7و در نتیجه دستمزد حسابرسی تأثیرگذار باشد )بن علی و لستی   

توان از ابعاد مختلفتی ماننتد تمرکتز یتا      ی بودن میبر درونی یا بیرون مالکیت یک شرکت را عالوه

 داران بررسی نمود.  عدم تمرکز مالکیتم نهادی یا حلیلی بودن سهام

 ستازی  خصوصی راستای در زیادی های یتفعال کشورهای دیگرم از بسیاری در ایران؛ مانند

 کته  دهتد  متی نتای  تحلیلاتی کته در ایتن زمینته صتورت گرفتته نشتان       اما  است؛ گرفته صورت

استت و   نشتده  عملکترد  بهبتود  بته  منجر موارد ی همه در به الزام خود خودی به سازی خصوصی

از . استت  دنبال داشته سازیم نتای  بهتری به تمرکز مالکیت در ملاب  پراکندگی ناشی از خصوصی

 بر انتلاداتی هک شود یم ها شرکت مالکیت پراکندگی موجبنیز  عدالت سهام طرح اجرایطرفی 
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(. زیترا پراکنتدگی مالکیتت بتا افتزایش مستائ        6833زاده و همکارانم   است )فض شده وارد آن

مرتبط است. در چنین شرایطی و با توجه به حضتور   ها آنو عدم کارایی  ها شرکتنمایندگی در 

های خاص ایتن دستته از    ی نهادها در فرآیند انتلال مالکیت به بخش خصوصی و ویژگی گسترده

در دستت دولتت و شتبه     هتا  شرکتکه هنوز بخشی از سهام  چنین با توجه به این داران؛ هم سهام

اران بتر دستتمزد حسابرستیم جهتت بستط      د گونه سهام یناها استم بررسی تأثیر مالکیت  یدولت

 رسد.  می نظر بهعوام  تأثیرگذار بر دستمزد حسابرسی ضروری 

 ؛بررسی عوام  تأثیرگذار بر دستمزد حسابرسی از اهمیت زیادی برخوردار استطورکلی  به

رقتابتی   عنوان یک کایی همگن و غیتر  گذاری حسابرسی به زیرا عدم توجه به این عوام  و قیمت

 (.6809)مهرانی و اوانکیم اند تأثیرات منفی بر استلالل و کیفیت کار حسابرسی بگذارد تو می

)حضتور مالکتان   ت هدف پژوهش حاضرم پاسخ به این پرسش است که آیتا ترکیتب مالکیت   

استتم ایتن    گونته  نیاقرار دهد و اگر  ریتحت تأثتواند دستمزد حسابرسی را نهادی و دولتی( می

 تأثیر چگونه قاب  تفسیر است.

گیترد؛ میتزان مالکیتت  کته      در این راستام مالکیت از دو جهت کلی مورد بررسی قرار متی  

داران نهادی و دولتی دارد و تمرکز و ماهیت مالکیت متمرکتز؛ بته    اشاره به سطوح مالکیت سهام

 تأثیرگذار باشد.  تواند بر دستمزد حسابرسی  این معنا که آیا تنوع مالکان می

 

 . مبانی نظری پژوهش2

ساختار مالکیت به معنی روش توزیع سهام و حلوق مالکیت از جهت حتق ریی و سترمایهم   

تتوان از زوایتای مختلفتی متورد      را متی  ماهیت و موجودیت مالکان سهام است. ساختار مالکیتت 

داران خارجیم تمرکتز   سهام داران داخلی و عنوان مثال براساس دو گروه سهام بررسی قرار داد. به

 (. 6830)جعفری سرشتم داران یا عدم تمرکز مالکیتم نهادی و یا حلیلی بودن سهام

)نهادی و دولتی( و تمرکز آنتان   ی ماهیت مالکان در بررسی حاضرم ساختار مالکیت از زاویه

 لکیتتم ما ستاختار  مباحث طور که اشاره شد موضوع مهم در همان مورد توجه قرار گرفته است.

پتردازد؛ امتا    این تئوری ابتدا به تضاد منافع میان مدیران و مالکان متی . است نمایندگیی  مسأله

هتای حاضتر در ستاختار مالکیتت یتک       انواع دیگری از تضاد منافع نیز ممکن است میتان گتروه  

. کردداران خرد و عمده اشاره  توان به تضاد منافع میان سهام شرکت ایجاد گردد. از آن جمله می
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داران خرد و عمده ناشی از تمرکز مالکیت است و در کشتورهایی   مشکالت نمایندگی میان سهام

 .شود تر مشاهده می تر استم بیش داران ضعیف که قوانین حمایت از منافع سهام

 در اختیتار  شترکت  ستهام  از زیتادی  میتزان  کته  شود می اطالق حالتی به مالکیت تمرکز 

 قرار محدودیی  عده دست در شرکت سهام درصد چند دهد می نشان و عمده باشد داران سهام

  (.6833)اعتمادی و همکارانم  دارد

ریستک ستلب   داران خترد و عمتدهم افتزایش     پیامد افزایش مشکالت نمایندگی میان سهام

دلیت  در اختیتار    داران اقلیتت بته   ستهام زیترا   استت؛  داران اقلیت مالکیت یا انتلال ثروت از سهام

ی ضتعیفی بترای کنتترل و نظتارت بتر       انگیتزه  و توانتایی  سهمی اندک از سهام شترکتم داشتن 

ملابت    ندارند. در صحیح گیری تصمیم برای  یزم تخصص و کافی اطالعات چون دارند؛مدیریت 

 متوازات  بته  و کنتد  می انگیزه ایجاد عمده داران سهام در توجهی قاب  صورت به متمرکز مالکیت

 کنتترل  و شترکت  عملیتات  بهبتود  بترای  نیتز  هتا  آن هتای  انگیزه شرکتم در ها آن سهم افزایش

 (. 6833زاده و همکارانم  )فض  شودمی تر بیش مدیریتم

ی تمرکز مالکیت و دستتمزد حسابرستیم    رسد رابطه نظر می ی بن علیم به براساس مطالعه

از سطح خاصتی  داران عمده به بیش  که مالکیت سهام عبارت دیگر زمانی منحنی شک  است؛ به

و بنتابراین منتافع   ) ای برای رفتارهای به زیتان شترکت   ی دیگر انگیزه داران عمده رسدم سهام می

شتود کته عواقتب ناشتی از      داری میزان زیتادی از ستهام شترکتم باعتث متی      اقلیت(م ندارند. نگه

(. در ایتن حالتت منتافع پنهتانی حاصت  از      7966 تصمیماتشان متوجه خودشان شود )بن علیم

در ) تتر خواهتد شتد    چه که انتظتار دارنتدم کتم    مرکز مالکیت نسبت به زیان باللوه شرکت از آنت

رو در ایتن   صورت اتخاذ تصمیماتی که به زیان اقلیت و در نتیجه منتافع شترکت استت(. از ایتن    

کنند که از طریق نظارت بهتر بتر متدیریت و یتا حضتور در متدیریت شترکتم        شرایط تالش می

عنتوان ضتمانتی در    داران دارای کنتترل بته   داکثر برسانند. در این شرایط سهامارزش آن را به ح

ای بترای ستلب    در نتیجته هتیا انگیتزه    آینتد و  حساب متی  داران به جهت حمایت از منافع سهام

تتر   داران اقلیتت و اکثریتت کتم    رو مشکالت نمایندگی میان سهام مالکیت از اقلیت ندارند. از این

کننتد؛ زیترا ریستک     تتری را متی   ن نیز تلاضای دستتمزد حسابرستی کتم   خواهد بود و حسابرسا

 (.7966)بن علیم یابد حسابرسی کاهش می

 استت.  نماینتدگی  ی مستأله  بتا  ارتبتا   در نیز مالکان ماهیت مالکیتم تمرکز بحث بر عالوه
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مالکان نهادی و دولتی از جمله مالکان بسیار تأثیرگذار در ساختار مالکیت شترکت هستتند کته    

تواننتد عملکترد و ستایر امتور شترکت را تحتت تتأثیر قترار دهنتد. مالکتان نهتادی یکتی از              می

گیتر بتر    توانند نفوذی چشم کنند؛ زیرا می سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی می

 هتای  ستال  جهتت نماینتد. در   داران هتم  مدیریت داشته و منافع مدیریت را در جهت منافع سهام

امتروزه  . است چشمگیری داشته رشد آمریکا و اروپا بهادار اوراق بازارهای در نهادی مالکیت اخیر

نلش سرمایه گذاران نهادی به عنوان واستطه انتلتال وجتوه و پتد انتدازها بته بتازار سترمایه و         

مدیریت منابع در بازارهتای متالی روز بته روز اهمیتت بیشتتری متی یابتد)فخاری و همکتارانم         

 هستتیم  نهادی گذاران عنوان سرمایه با مؤسساتی و ها سازمان حضور شاهد نیز ایران در(. 6808

گتذاری و تتأمین سترمایه و مؤسستات      هتای سترمایه   های بیمهم شرکت هام شرکت شام  بانک که

در خصتوص ایتن گتروه از مالکتان دو نتوع       .(6809)رحیمیان و همکارانم  شوند بازنشستگی می

گتذاری   دلیت  حجتم ثتروت سترمایه     به 8ی نظارت فعال ی رقیب مطرح است. طبق فرضیه فرضیه

این گروه از متالکین   کنند. طور فعال مدیریت می گذاری خود را به نهادها به احتمال سرمایه  شده

مالی از سایر مالکین متمتایز   های تحلی ای تجزیه و  قابلیت بسیار زیاد در انجام حرفه ی واسطه به

ذاتتی و   هتای  ویژگتی یت اطالعات اهمیت داده و با توجه به . این دسته از مالکین به کیفهستند

در را به استفاده از خدمات حسابرستی باکیفیتت ترغیتب نمتوده و      ها آننفوذ خاص بر مدیریتم 

. در ملاب  نظریته نظتارت فعتالم طرفتداران     ندشو منجر به افزایش دستمزد حسابرسی مینهایت 

گذاران نهادی بزرگ به اطالعتات محرمانته کته بترای      معتلدند سرمایه 4ی منافع شخصی فرضیه

کته هرچته مالکیتت متمرکتز شتودم       طتوری  اندم دسترسی دارند؛ بته  اهداف تجاری استخراج شده

شتود. در چنتین شترایطی     تر متی  داران بزرگ به اطالعات محرمانه بیش احتمال دسترسی سهام

ی تمام اطالعات مالی به  رای تشویق مدیریت به ارائهتری ب داران تمای  کم ممکن است این سهام

 چنتین  (. هتم 6809صورت باکیفیت و شفاف به بازار را داشته باشتند )حستن زاده و همکتارانم    

های نماینتدگی   باعث کاهش هزینه بر عملیات شرکت ها آنتمرکز چنین مالکانی و نظارت فعال 

باعتث کتاهش دستتمزد حسابرستی      در نتیجته  گتری متالی شتده و    و ریسک کنترل در گزارش

  (.7991)میترا و همکارانم  گردد می

 کته  داشتت  خواهتد  تری بیش بخشی اثر وقتی ها کنترلزاده و همکارانم  ی فض  به علیده

 داشته تخصصی و مالی های زمینه در کافی ی تجربه و دانش شرکتم ی کننده کنترل داران سهام
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 جهتت   یزم توانتایی  و منتابع  نهادیم گذاران سرمایه و گذاری سرمایه های شرکت عموماً و باشند

دهند  تحلیلات نشان می . (6833زاده و همکارانم  فض صحیح را دارند ) طور به مدیریت کنترل

که افزایش میزان مالکیت نهادی به احتمال زیاد با افزایش میزان دستمزد حسابرسی در ارتبتا   

 است و افزایش تمرکز مالکیت نهادی ممکن است منجر به کاهش دستمزد حسابرسی شود.

یتت  ی حاکم داران نهتادیم نلتش بتااهمیتی در ملولته     هایی که در کنار سهام از دیگر گروه

 کنندم مالکان دولتی هستند.   شرکتی ایفا می

های دیگر مالکیتت متفتاوت استت. دنتید و      علیده دارد که مالکیت دولتی با شک  5نیمی

ی ترکیبی جالب از مالکیتت پراکنتده و    دهنده نیز نشان دادند که مالکیت دولت نشان 1مک کان 

طور رستمی از مالکیتت    دولتی بههای  اگرچه شرکت (.7998م 1متمرکز است )دنید و مک کان 

بسیار متمرکزی برخوردارند؛ اما در نهایت متعلق به مردم بوده و در ایتن راستتا مالکیتت نهتایی     

گیری نتوع مشخصتی از    بسیار پراکنده است. نیمیم اشاره کرد که چنین وضعیتی منجر به شک 

پراکنتده کته    هتای پذیرفتته شتده و بتزرگ بتا مالکیتت       مشک  سواری مجانی نسبت به شترکت 

ای برای نظارت مستتلیم بتر    ی شرکت انگیزه دلی  داشتن بخش کوچکی از سرمایه داران به سهام

های تحت کنترل دولتم حتق   (. با این حال در شرکت7995گردد )نیمیم  مدیریت را ندارندم می

مرکتزی  ها حق کنترل بستیار مت  است. در واقع این بروکرات 3ها متعلق به بروکرات 1کنترل واقعی

هتای   دارند؛ اما حق بااهمیتی در جریان وجوه نلد ندارند؛ زیرا مالکیت جریان وجته نلتد شترکت   

(. 6001م 0دهندگان کشور پراکنده است )شتلیفر و ویشتنی   طور مؤثری در میان مالیات دولتی به

انتدم در متوقعیتی    معتلدند مدیرانی که از طرف دولت انتختاب شتده   69چنین چن و همکاران هم

گیتری بتدون نظتارت مناستبم کنتترل       های تصمیم راحتی بر تمام جنبه توانند به تند که میهس

 (.7966م 69داشته باشند )چن و همکاران

تمام موارد ذکر شده منجر به افزایش دستمزد حسابرسی خواهد شتد. متوارد دیگتری نیتز     

نماینتدگان دولتت   تواند منجر به کاهش دستمزد حسابرسی گردد؛ برای نمونه  وجود دارد که می

-عنوان مثتال چتان   انگیزه دارند تا برای اهداف کسب شهرت بر مدیریت نظارت داشته باشند؛ به

اشاره کردند که حسن شهرت عالمتی از کیفیت مدیریت استت و تتأثیر آن    66یینگ-آن و چوان

تر استت. در نتیجته حستن شتهرت منجتر بته کتاهش         از اثر رویدادهای منفی کسب و کار بیش

 (. 7993 66یینگم-آن و چوان-گردد )چان شرکت و کاهش دستمزد حسابرسی می ریسک
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طور مؤثر بر مدیریت نظارت داشته باشندم ممکتن استت    اما اگر نمایندگان دولت نتوانند به

(. در دومین مورد سایر محللتین نشتان دادنتد    7966های شهرت شوند )بن علیم متحم  هزینه

توانتد   آورد و متی  داران فتراهم متی   ای محافظت از سایر ستهام که مالکیت دولتم مکانیسمی را بر

نشان دادند کته وجتود    67عنوان مثال سان و تانگ ریسک سلب مالکیت اقلیت را کاهش دهد. به

های دولتی که بخشی از آن خصوصی شدهم پیام معتبری مبنی بتر عتدم    دار در شرکت یک سهام

توانتد بتا    (. چنتین وضتعیتی متی   7998 67تانتگم فرستد )سان و  سلب مالکیت اقلیت به بازار می

بتا   68چنین موک و هتوی  کاهش حدود رسیدگیم منجر به کاهش دستمزد حسابرسی گردد؛ هم

هتا   های چینی که میزان مالکیت دولتتی در آن  دهی نشان دادند شرکت استفاده از تئوری عالمت

ای از ستهام توستط    بخش عمتده داری  ها نشان دادند که نگه تری دارند. آن بای استم ارزش بیش

گتذاران را   ی عمومی سهام ممکن است عدم اطمینان قب  از خرید سرمایه دولت در اولین عرضه

گذاران نسبت به مدل کسب و کار  دهد؛ زیرا حضور دولت منجر به افزایش اعتماد سرمایه کاهش 

بترای ایتن شترکت    تتر   عنوان ریسک تجاری کم گردد. چنین وضعیتی از سوی بازار به شرکت می

تر برای حسابرستی چنتین شترکتیم دستتمزد      شود. در نتیجه حسابرسان با تالش کم تفسیر می

 (.7967نمایند )بن علی و لسی م  تری نیز درخواست می کم

توضیح دادند که ارتبا  مثبتی میتان عملکترد و مالکیتت دولتتی وجتود       64ترین و چیزما 

ها علیده دارند که بعد از فرآیند  کنند. آن را حمایت می دارد؛ زیرا مالکان دولتی به نوعی شرکت

چنتان دولتت باشتدم احتمتال دارد  تتا از طریتق        دار هم که یک سهام سازیم در صورتی خصوصی

 (.7966 64عم  آورد )ترین و چیزمام از آن شرکت حمایت مالی و سیاسی به« 65دست کمکی»

مالکیت دولتتیم انگیتزه و تخصتص یزم      هایی با توان انتظار داشت که شرکت در نهایت می

ی استتراتژیک بته شترکت را دارا باشتند )بتن عت  و        ی مشتاوره  برای نظارت بر مدیریت و ارائته 

 (. 7967لسی م

که بخشی از سهام شرکت در اختیتار   رجبی و محمدی خشوئی نیز علیده دارند در صورتی

شتود و   یر و مالتک دولتتی پدیتدار متی    ی نمایندگی میان مد ای از رابطه دولت باشدم الگوی ویژه

های مالکیتی آن نوعی کنتترل   ی مشخص بودن انتظارات عملیاتی و هماهنگی سیاست واسطه به

هتای موجتود    ی آن از پیچیدگی واسطه رود به آید که انتظار می وجود می های شرکت به بر فعالیت

ی  یابتد. بته علیتده    در عملیات شرکت کاسته و متعاقب آن دستمزد خدمات حسابرسی کتاهش 
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در  دار ستهام  عنتوان  بته  دولت که نلشی چنین هم و ایران اقتصاد دولتی ساختار ی واسطه ها به آن

 و مالتک  مدیر میان نمایندگی ی رابطه از ای ویژه الگوی استم گرفته برعهده ها شرکت از بسیاری

 (.6831خشوئیم  است )رجبی و محمدی شده پدیدار دولتی

شوندم حدود رسیدگی و  هایی که توسط دولت کنترل می رسد شرکت نظر می طور کلی به به

 تتری   زنی بایتری دارند و در نتیجه دستمزد حسابرسی کم تر و قدرت چانه ریسک حسابرسی کم

 نمایند.    پرداخت می

ر طتور معمتول د   های حاکمیت شرکتیم به عنوان یکی از مکانیزم در این میان حسابرسی به

شتود. متدیران    شرایطی که مشکالت نمایندگی حاکم استم برای کاهش تضاد منافع مطرح متی 

چتون   گتذاران بتااهمیتی هتم    تترم سترمایه   هتای باکیفیتت   کننتد بتا انجتام حسابرستی     تالش متی 

چنتین   تر در شرکت نماینتد؛ هتم   گذاری بیش گذاران نهادی و دولتی را ترغیب به سرمایه سرمایه

داران را بترای وجتتود   دارانم تلاضتای ستهام   اللوه میتان متتدیران و ستهام  مشتکالت نماینتدگی بت   

دهد. تمرکز مالکیتت   چون انجام حسابرسی مستل  افزایش می تری هم های نظارتی قوی مکانیزم

ممکن است باعث افزایش تلاضتا بترای حسابرستی    و افزایش مشکالت نمایندگی ناشی از آن نیز 

داران و نظارت متؤثرتر   سویی منافع مدیریت با سهام باعث هم؛ اما از سوی دیگر ممکن است شود

بر عملکرد مدیریت گشته و با کاهش حدود رستیدگیم منجتر بته کتاهش دستتمزد حسابرستی       

 گردد.

 

 پژوهش ی نهپیشی. 3

بتته بررستتی ویژگیهتتای مالکیتتتم کمیتتته حسابرستتی و حتتق الزحمتته  م 61وداری و اکترینتتا

آنهتا نشتان داد کته مالکیتت متدیریتیم اقتدامات کمیتته        حسابرسی پرداختند. نتتای  پتژوهش   

حسابرسیم اندازه شرکتم نسبت نلدینگی و نسبت سودآوری بر حتق الزحمته حسابرستی تتأثیر     

می گذارند. در حالیکه مالکیت نهادیم جریتان نلتد آزاد و ارزش یتازار بته ارزش دفتتریم تتأثیر       

 (.7965م 61ترینا)وداری و اک بااهمیتی بر حق الزحمه حسابرسی ندارند

در پژوهش خود به بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و حق الزحمته   61حسن و همکاران

شترکت پذیرفتته شتده در بتورس      81حسابرسی در پاکستان پرداختند. به ایتن منظتور تعتداد    

مورد بررسی قرار دادند. نتای  نشتان داد کته حاکمیتت     7967تا  7990کراچی را برای سالهای 
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)حستن و   ندازه شرکت و اهرم مالی رابطه مثبتتی بتا حتق الزحمته حسابرستی دارنتد      شرکتیم ا

 .(7964م 61همکاران

ستاختار مالکیتتم دستتمزد حسابرستی و کیفیتت      »ای تحتت عنتوان    در مطالعه 63کاسای

ی میان اقتالم تعهتدی حستابداری     که چگونه رابطه شواهدی را مبنی بر این« حسابرسی در ژاپن

عتادی حسابرستی توستط     هتای غیتر   شود( و دستتمزد  )توسط کیفیت اقالم تعهدی سنجیده می

دهد کته دستتمزد بتایی حسابرستیم استتلالل       ن میشود. نتای  نشا ساختار مالکیت تعدی  می

شود. این نتتای    اندازد و در نتیجه منجر به کیفیت پایین حسابرسی می خطر می حسابرسان را به

داران نهادیم منجر به افزایش کیفیتت اقتالم تعهتدی     دهد که وجود میزان بایی سهام نشان می

سابرسی و دستمزد حسابرستی دریافتنتد کته    ی میان کیفیت ح عالوه در مورد رابطه شود؛ به می

 (. 7968م 63است )کاسای داران نهادی تعدی  شده ی سهام یلهوس بهاین رابطه 

دنبال پاسخ به این سؤال بودنتد کته آیتا حسابرستان در جهتت کتاهش        بهم علی و لسی  بن

کارگرفتته   هعنوان یک مکانیسم نظتارتی بت   های نمایندگی ناشی از انواع مختلف مالکیت به هزینه

 (. 7967 معلی و لسی  شوند)بن می

داران دارای کنتترل را   تأثیر سهام م60ها با استفاده از مدل دستمزد حسابرسی سایمونیک آن

پذیرفته شده در بورس فرانسته بررستی نمودنتد. براستاس      یها بر دستمزد حسابرسی در شرکت

داران دولتتی و   و تمرکتز ستهام   معکوسی میان دستمزد حسابرستی  ی دست آمدهم رابطه هنتای  ب

امتا هتیا    ؛داران نهادی برقترار استت   مستلیمی میان دستمزد حسابرسی و تمرکز سهام ی رابطه

داران خانوادگی وجود ندارد. این نتای  اثترات ترکیبتی    ای میان دستمزد حسابرسی و سهام رابطه

  دهند. ماهیت مالکیت را بر دستمزد حسابرسی نشان می

ی بتین مالکیتت نهتایی و دستتمزد حسابرستی را بررستی نمودنتد.         رابطه 79هو و همکاران

 7993شرکت پذیرفته شده در بورس چین در ستال   6473شام   ها آنی  ی مورد مطالعه نمونه

یی کته توستط دولتت مرکتزی کنتترل      هتا  شترکت  ددهت  نشان می ها آناست. نتای  تحلیق  بوده

تری  شوندم دستمزد حسابرسی کم محلی کنترل مییی که توسط دولت ها آنشوندم در ملاب   می

 (. 7967 79کنند )هو و همکارانم پرداخت می

بررسی کردند که آیا انتواع مختلتف ستاختار مالکیتت بتر تتأثیر حاکمیتت          76یین و هانگ

 شرکتی  بر دستمزد حسابرسی اثر می گذارد.
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هتا    ای آزمون فرضتیه است و بر بوده 7990تا  7991ی ها سالشرکت در  15ها  ی آن نمونه 

ی  مدیرهم نتتای  تحلیتق رابطته    از رگرسیون ملطعی استفاده نمودند. در خصوص استلالل هیأت

استت؛ امتا    معنادار معکوسی را میان نسبت اعضای غیرموظف بر دستمزد حسابرستی نشتان داده  

نتاداری  ی مع گونه رابطته  یاهکه متغیرهای کنترلی و مالکیتی در رگرسیون اضافه شدندم  زمانی

ی  ی غیرچینتیم رابطته  هتا  شترکت مشاهده کردند که در  ها آنبراساس انواع مالکیت یافت نشد. 

داری شتده   معناداری میان ساختار مالکیت و دستمزد حسابرسی برقرار است. درصد ستهام نگته  

داری ختارجی   کته ستهام   شود؛ در حالی توسط مدیریتم منجر به افزایش دستمزد حسابرسی می

ی هتا  شترکت ای را میتان   چنتین رابطته   ها آنشود؛ البته  هش دستمزد حسابرسی میمنجر به کا

 (.7966 76چینیم مشاهده نکردند  )یین و هانگم

 بتتر دستتتمزدی ختتود تمرکتتز مالکیتتت شتترکت را  در مطالعتته 77رحمتتان ختتان و همکتتاران

بنگالدش بختش  های نوظهور بررسی کردند. نتای  تحلیق نشان داد که در حسابرسی در اقتصاد

کند کته  بینی می شود. تئوری نمایندگی پیشخصوصی توسط مالکیت بسیار متمرکز کنترل می

کافی برای انجام حسابرستی   ی در یک بازار کارام مدیران در وضعیتی با تمرکز مالکیت بای انگیزه

 ی ستت از انگیتزه  ندارندم ممکن ا ای اما مدیران در اقتصادهای نوظهور که بازار قوی ؛زیاد را دارند

و تمرکتز   78حسابرستی بتا حتامی متالی     دستمزدکافی برخوردار نباشند. براساس نتای  تحلیقم 

دهد کته در بتنگالدشم   دار دارد. این نشان میمعکوس معنی ی داران نهادیم رابطه مالکیت سهام

ن نهتادی  دارا مؤسستین( و ستهام   ی حامی مالی )معمویً ختانواده  ی یلهوس که به یها زمانشرکت

 77م)رحمتان ختان و همکتاران    کننتد تری پرداختت متی   حسابرسی کم دستمزدشوندم  کنترل می

7966 .) 

دنبال پاسخ به این سؤال بودنتد کته حسابرستان در تعیتین دستتمزد       به74لیو و سوبرامانیام

 ی وره. دشتوند  دولتتی تفتاوتی قائت  متی     حسابرسی خودم میان ستاختار مالکیتت دولتتی و غیتر    

 ییها بود و نتای  نشان داد که حسابرسان برای شرکت 7993تا  7996های  ها سال آن ی مطالعه

 (.7969 م74)لیو و سوبرامانیام گیرند تری را در نظر می با مالکیت دولتیم دستمزد کم

ینتد حسابرستی از طریتق بررستی     آحاکمیتت شترکتی بتر فر    یربه بررسی تأث 75بو و شارم 

بتین   یداردر این تحلیق هیا ارتبا  معنی دولتی پرداختند.های حسابرسی در شرکت دستمزد

 مدهداست که نشان می اکثر متغیرهای نظام راهبری شرکت و دستمزد حسابرسی مشاهده نشده
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گذار )دولت(  دلی  نظارت دقیق قانون کنندگان شرکت دولتی به تضمین اضافی حسابرس به اداره

 (.7993 م75)بو و شارما نیازی ندارد

 «تأثیر ساختار مالکیت بر دستتمزد حسابرستی  »ای تحت عنوان میترا و همکاران در مطالعه

مؤسسته بتزرگ    5شرکت عضو بتورس نیویتورک کته توستط      885ای شام   با استفاده از نمونه

هتا  ساختار مالکیت و دستمزد حسابرستی را بررستی کردنتد. آن    ی حسابرسی شده بودندم رابطه

دار  درصتد بترای هتر ستهام     5تر از  )با سهام کم داران نهادی پراکنده منتیجه گرفتند که بین سها

معکتوس معنتادار بتین     ی مستلیم معنادار و یتک رابطته   ی حسابرسی رابطه دستمزدانفرادی( و 

زیترا از طریتق    ؛حسابرستی وجتود دارد   دستمزددرصد( و  5تر از  )بیش دار نهادی مالکیت سهام

 یابتد  یگری مالی کاهش مت  های نمایندگی و ریسک گزارش نهنظارت فعال و تمرکز مالکیتم هزی

هتا نشتان داد کته     هتای آن  طتور کلتی یافتته    شود. به منجر به کاهش دستمزد حسابرسی میکه 

ترکیب مالکیت شرکت از طریق تأثیر بر فرایند حسابرسی و درک حسابرس از ریسک مشتتریم  

 (.  7994 م)میترا و همکاران کننده مهم دستمزد حسابرسی است یکی از عوام  تعیین

 الزحمته  حتق  بتر  تیت مالک ستاختار  ریتتأث  یبررست ابراهیمی و همکاران در پژوهش خود به 

در بتورس اوراق بهتادار    شتده  رفتته یپذ یها شرکتحسابرسی و اظهارنظر حسابرسان مستل  در 

مثبتت   ریتتأث  مینهتاد  گتذاران  هیسترما  توسط سهام تیمالک که دیگرد مشخصتهران پرداختند. 

 تیمالکداد که  نشان پژوهش  ینتا نیهمچن. دارد ها شرکت یحسابرس الزحمه حق بر یمعنادار

 یمنفت  رابطته  یدارا یحسابرست  مشترو   اظهتارنظر  صتدور  با ینهاد گذاران هیسرما توسط سهام

 مشترو   اظهتارنظر  و یحسابرست  الزحمته  حتق  بتا  تیریمتد  تیت مالک نیبت  و. باشد یم یمعنادار

 .(6808)ابراهیمی و همکارانم  دینگرد مشاهده یمعنادار رابطه حسابرسان

 تیت مالک میدولت تیمالک میخانوادگ تیمالک ریمتغدر پژوهشیم تأثیر  مخدادادی و همکاران

 پتژوهش   ینتتا  .قراردادنتد مورد بررستی   میحسابرس ۀالزحم حق بر ی راتیریمد تیمالک و ینهاد

 دارنتدم  یحسابرست  ۀالزحم حق بر یمعنادار اثر یدولت تیمالک و یخانوادگ تیمالک که داد نشان

 معنتادار  یحسابرس ۀالزحم حق بر تیریمد تیمالک و ینهاد تیمالک ریتأث یبرا پژوهش  ینتا اما

 .(6808)خدادادی و همکارانم  است نبوده

نهتادی و کیفیتت حسابرستی     مالکان ی به بررسی رابطه  در پژوهشی مرحیمیان و همکاران

 نهادیم کیتمال از بایتر سطوح دارای یها شرکتهای آنان حاکی از آن است که  پرداختند. یافته
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 نهتادی  کیتت مال تمرکتز  کته  است حالی در این برخوردار هستند؛ بایتری حسابرسی کیفیت از

 . (6809)رحیمیان و همکارانم  گردد می حسابرسی کیفیت در کاهش موجب

هتا در ایتران بتا     ی بین نظتام راهبتری شترکت    و همکاران به بررسی چگونگی رابطه طبری

نتتای  نشتان داد کته دو عامت  درصتد مالکیتت        میزان دستمزد حسابرسی مستتل  پرداختنتد.  

مستتلیم و   ی رابطته  مدولتی و نوع حسابرس با دستمزد حسابرسی مستل  نهادهای دولتی و شبه

دار  دستت آمتدهم حسابرستان در صتورت وجتود ستهام       هتفسیر نتای  ب بر اساسداری دارد.  معنی

نماینتد و   ریتزی متی   تتری را برنامته   رستیدگی گستترده   ی دولتی در شرکت صاحب کتارم دامنته  

  .(6809م طبری و همکاران) شود تر می خطرپذیری حسابرسی نیز بیش

 هتا  آن پرداختنتد.  حسابرستی  ی دستتمزد  عوام  مؤثر بر تعیین بررسی مهرانی و اوانکیم به

شرکت بورستی را گتردآوری کردنتد و بتا روش رگرستیون چنتد        19های یزم از مشخصات  داده

کیفیت حسابرستیم شتهرت    ها آنمتغیره مورد تجزیه و تحلی  قرار دادند. براساس نتای  تحلیق 

ی زمانی صرف شده برای فرآیند حسابرسیم مبلغ ترازنامتهم   کارم تخصص صنعتیم بودجهب صاح

ی مؤسسات حسابرسی بر دستمزد دریافتی از سوی حسابرسان  های شرکت و سابله ییداراجمع 

کتارم تعتداد کارکنتان شترکتم     ب تأثیر مستلیم و معناداری دارد. از طرفی ریسک شرکت صتاح 

ی بورستی  هتا  شترکت ی حسابرستی و تعتداد    رسیم درآمد مؤسسهی حساب تعداد پرسن  مؤسسه

)مهرانتی و اوانکتیم   ی حسابرسی تأثیری بر دستمزد حسابرسی ندارد  مورد رسیدگی هر مؤسسه

6809). 

 

 پژوهش های هفرضی. 4

 بیتان  زیتر  شترح  بته  پتژوهش  های فرضیه شدهم مطرح تحلیلات و نظری مبانی به توجه با

 :شود می

 دستمزد حسابرسی دارد. داری بر تأثیر معنیمیزان مالکیت نهادی   -6.6

 دستمزد حسابرسی دارد. داری بر تأثیر معنیتمرکز مالکیت نهادی  -6.7

 دستمزد حسابرسی دارد.داری بر  تأثیر معنیمیزان مالکیت دولتی   -7.6

 .دستمزد حسابرسی دارد داری بر تأثیر معنیتمرکز مالکیت دولتی  -7.7
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 شناسی پژوهش . روش5

رگرستیونی   –تحلیلتات توصتیفی    ی ای بوده و در حیطته  توسعه ماز نظر هدف پژوهشاین 

هتای   جهت آزمون فرضتیه  های مورد نیاز از منابع قاب  اتکا و در دسترس استخراج و است و داده

هتا را   داده اند. پد از گردآوری اطالعتات و تعیتین متدلم ابتتدا     گرفته تحلیق مورد استفاده قرار

های تلفیلی یا متدل   سپد از آزمون چاو جهت تعیین داده ؛های تابلویی قرار داده صورت داده به

متدل اثتر    م% باشتد 5تتر از   ین صورت اگر احتمال این آزمون کتم ه اب ؛است استفاده شده اثر ثابت

 ات تصتادفی ( یا اثرFEچنین از آزمون هاسمن جهت تعیین مدل اثر ثابت ) هم ؛خواهد بود ثابت

(REاستفاده شده ) مدل باید با استتفاده   م% باشد5تر از  اگر احتمال آزمون هاسمن کوچک .است

متورد نظتر پرداختته     ی از اثرات ثابت برآورد گردد و در نهایت بته بررستی فرضتیه بترای نمونته     

 شود.  می

اوراق بهتادار  های پذیرفته شده در بورس  شرکت  این پژوهشم تمام مورد بررسی ی جامعه 

های عضتو نمونته از بتین     هام شرکت منظور آزمون فرضیه است. به 31-09تهران در قلمرو زمانی 

   اند: اندم انتخاب گردیده آماری که دارای شرایط زیر بوده ی های عضو جامعه شرکت

 ها منتهی به اسفندماه باشد. مالی آن ی افزایش قابلیت ملایسهم دورهبه لحاظ  -6

 تغییر سال مالی نداشته باشند. مهای نمونه مورد بررسی شرکت ی دوره در طول -7

 گری مالی و بیمه نباشند. گذاری و واسطه های سرمایه شرکت از -8

 های مورد نظر در دسترس باشند. داده -4

های پذیرفته شتده در بتورس اوراق بهتادار تهتران تتا       تحلیق تمام شرکت مآماری ی جامعه

گیرد. با اعمال روش حذف سیستماتیک بر مبنای معیارهتای   در بر می را 6809پایان سال مالی 

آمتاری انتختاب    ی عنوان نمونته  شرکت به 14آماریم تعداد  ی های عضو جامعه فوق برای شرکت

آوری شتده و   گردیدند. اطالعات مربو  به مبانی نظری پژوهش از ملایت یتین و فارسی جمتع 

هتام گتزارش    هتای متالی شترکت    هتا بتا مراجعته بته صتورت      اطالعات یزم جهت آزمون فرضتیه 

هتای آمتاری    ها از طریق روش است. این داده افزار تدبیرپرداز گردآوری شده مدیره و نیز نرم تأهی

 تجزیه و تحلی  شتده  Eviewsو  Excelافزارهای  توصیفی و آمار استنباطی و با استفاده از نرم

 است. 
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 متغیرها تجزیه تحلیل اطالعات و تعریف.6

طور جهتت بررستی معنتادار     است و همین های تلفیلی استفاده شده این پژوهش از داده در

RمFم آزمون Tهای آماری  بودن الگوها از آزمون
تعدی  شده( استتفاده کتردیم.    )ضریب تعیین  2

 - جهت بررسی خودهمبستگی از آزمتون دوربتین   Eviewsبعد از برازش مدل توسط نرم افزار 

 است.  ستفاده شدهواتسون ا

   ؛است های پژوهش از مدل زیر استفاده شده برای آزمون فرضیه

LOG AFit = β0+  β1INSTit  +   β2INSTHit   + β3GOVERNit+  β4GOVERNHit  + 

β5 LNSIZEit +  β6INVRECit   + β7LEVit  + β8BMit+ β9ROAit  ε + it 

 است: متغیرهای مدل به شرح زیر تعریف شده
 

 وابسته:متغیر 

LOG AF:  دهد. دستمزد حسابرسی مستل  را نشان میلگاریتم طبیعی 
 

 متغیرهای مستقل:

INSTداران نهتادی   صتورت مجمتوع ستهام در اختیتار ستهام      که به : میزان مالکیت نهادی

 گردد. تلسیم بر ک  سهام منتشره شرکت محاسبه می

INSTHهیرشتمن )در ادامته   -هرفینتدال م با استتفاده از شتاخص   : تمرکز مالکیت نهادی  

 ی محاسبه این شاخص ارائه خواهد شد(. تری در خصوص معرفی و نحوه توضیحات بیش

GOVERNداران  صتورت مجمتوع ستهام در اختیتار ستهام      که بته  : میزان مالکیت دولتی

 گردد. دولتی تلسیم بر ک  سهام منتشره شرکت محاسبه می

GOVERNHهیرشمن. -اده از شاخص هرفیندالبا استف : تمرکز مالکیت دولتی 

گیتری   انتدازه 71نهیرشتم  -تمرکز مالکیت در این متدل بتا استتفاده از شتاخص هرفینتدال     

 انحصار میزان سنجش برای که بوده اقتصادی هیرشمن یک شاخص-هرفیندال شود. شاخص می

 .گردد می استفاده بازار در

 ستپد بتا   و رسیده 7 توان به کنندگان عرضه یک از هر بازار سهم درصد که بیترت نه ایب

 در و تمرکز گر بیانم تر باشد نزدیک 6 به چلدر هر بوده و 6 تا 9 حاص  بین شوند. می جمع هم

؛ بنتابراین بته   بتود  تمرکتز خواهتد   عتدم ی  دهنتده  نشتان  متتر باشتد   نزدیک صفر به چه هر ملاب 
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 گیرد. عدد صفر تعلق می ها شرکتبه سایر و  6یی با تمرکز مالکیت بای عدد ها شرکت

زیتر استتفاده    ی م از رابطته tدر ستال   iدر شرکت INSTHit  برای محاسبه  بیترت نه ایب

 شود: می

      ∑     
 

 

   

 

تعداد  nدهد و  را نشان می iدار نهادی شرکت  درصد سهام هر سهام INSTiدر این رابطهم 

 است. iداران نهادی شرکت  ک  سهام

زیتر   ی م از رابطته tدر ستال   iنیتز در شترکت    GOVERNHitچنتین بترای محاستبه     هم

 شود: استفاده می

        ∑       
 

 

   

 

 nدهد و  را نشان می iدار دولتی شرکت  درصد سهام هر سهام GOVERNiدر این رابطهم 

 است. iداران دولتی شرکت  تعداد ک  سهام
 

 متغیرهای کنترلی

منظور کنترل دیگر عوام  احتمالی مؤثر بر دستمزد حسابرستیم از پتن     در این پژوهش به

ی  های شرکت مورد رسیدگیم استفاده شده که عبارتند از انتدازه  یژگیومتغیر کنترلی مرتبط با 

ها. مطابق با تحلیلات  ییدارای  شرکتم شاخص پیچیدگیم شاخص ریسکم شاخص رشد و بازده

م ایتتن متغیرهتتام کنترلتتی را بتترای 73و هتتی و همکتتاران 6034م71رنستتیدو ف 6039ستتیمونیک

ی حسابرستی )شتام  ریستک     های حسابرسی )اندازه و پیچیدگی( و ریسک زیتان بتاللوه   هزینه

(. هریک از متغبرها و دیی  استتفاده از  7967آورند )بن علی و لسی م  دعاوی حلوقی( فراهم می

 آن به شرح زیر است:

LNSIZE جایی که دستمزد حسابرسی تابع میزان زمتان   از آنشرکت(:  ی دازه)شاخص ان

ی داخلی قتویم  ها کنترلهای بزرگ با وجود  صرف شده جهت انجام حسابرسی استم در شرکت

و پیچیتدگی عملیتات    هتا  شترکت هتای زیتاد ایتن     یتی دارای  حجم معتامالت و  دل بهحسابرسان 

 تتتتری صتتترف عملیتتتات حسابرستتتی کتتترده و   حسابرستتتی متتتورد نیازشتتتانم زمتتتان بتتتیش 

یت  ستادگی   دل بته ی کوچتک  ها شرکتکنند؛ اما  در نتیجه دستمزد حسابرسی بایتری طلب می
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رود کته دستتمزد    کننتد؛ بنتابراین انتظتار متی     تری پرداخت می کارشانم دستمزد حسابرسی کم

در ایتن تحلیتق بترای    (. 6809شرکت در ارتبا  باشد )مهرانتی و اوانکتیم   ی  حسابرسی با اندازه

در  iشترکت   ی شرکت حسابرسی شدهم از لگاریتم طبیعی ارزش بتازار سترمایه   ی سنجش اندازه

تعتداد ستهام    ضترب  حاصت  ی شترکتم از   ارزش بازار سرمایه استفاده گردیده است. tپایان سال 

 باعث طبیعی لگاریتم از استفادهگردد.  ن دوره محاسبه میشرکت در ارزش بازار هر سهم در پایا

 بتزرگ قترار   هتای  یتاس مل اثترات  تتأثیر  تحت مدلم در متغیرها این احتمالی ضرایب تا شود می

 .نگیرد

INVREC  :)این متغیر برای پیچیتدگی فرآینتد حسابرستی محاستبه     )شاخص پیچیدگی

ها در ارتبا  با ریسک حسابرسی هستتند و حستابرس    های دریافتنی و موجودی شود. حساب می

برای ارزیابی ریسک حسابرسی نیازمند ارزیابی این اقالم است. بررسی این اقالمم ریسک مواردی 

کند؛ عالوه بتر ایتنم ارزیتابی ایتن      ا نمایان میتر به بررسی دارند ر که پیچیده هستند و نیاز بیش

بینی رویتدادهای آتتی استت. بتر طبتق       ای بسیار پیچیده است که نیازمند پیش اقالم نیز وظیفه

ی دریافتنی با دستتمزد  ها حسابها و  یموجودی مثبتی میان  رابطه احتمایًی پیشین ها پژوهش

تترم   زیترا در صتورت پیچیتدگی بتیش     (.7966حسابرسی برقرار است )رحمان خان و همکارانم 

ی ایتن   یابتد. در ایتن پتژوهش بترای محاستبه      حجم کار حسابرسی و دستتمزد آن افتزایش متی   

 ی پایتان دوره  های ییجمع دارا رب ها یدریافتنی و موجود یها مجموع حساب شاخصم از تلسیم

 شود. استفاده می شرکت

LEV  هتا بتر جمتع     بتدهی  از طریتق تلستیم جمتع    )شاخص ریسک(: اهرم متالی شترکت

 از بخشتی  چته  کته  استت  موضتوع  ایتن  ی دهنتده  شتان گردد و ن های شرکت محاسبه می دارایی

های بتا اهترم    شرکت .است شده مالی تأمین سهام صاحبان حلوق یا و ها مح  بدهی از ها دارایی

های  هزینهی حسابرس در این مورد افشای  مالی بای احتمال ورشکستگی باییی دارند که وظیفه

ی مثبتتی بتا    ترم رابطته  رود که اهرم مالی بیش حلوقی باللوه و از این قبی  است؛ پد انتظار می

 (.6809دستمزد حسابرسی داشته باشد )طالب تبارم

BM از طریق تلستیم ارزش دفتتری مجمتوع     )شاخص رشد(: ارزش دفتری به ارزش بازار

م 71گردد. بر طبق پژوهش روبتین  حاسبه میحلوق صاحبان سهام بر ارزش بازار سرمایه شرکت م

 BMکته   هتایی  شترکت دار شرکت استت.   های ریسک نیز ایجاد کنترلی برای ویژگی BMنلش 
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 زیرا با یک شتوک در بتازار ملتدار    ؛تری هم خواهند داشت دارند احتمایً ریسک بیش تری بزرگ

از  .(7991م 70)روبتین  خواهتد شتد  آن  و یتا نزدیتک بته    ارزش دفتتری  مساوی ارزش بازار سهام

گر این موضوع باشد که مدت  تواند نشان می مباشد تر کوچکدیدگاه دیگری هر چلدر این نسبت 

بته علتت    هتا  شترکت که اکثر قریب به اتفاق  ییجا زمان زیادی از تأسید شرکت گذشته و از آن

این موضوع باعتث تفتاوت    بنابراین ؛را تجدید ارزیابی نمایند ها داراییخواهند  مسائ  مالیاتی نمی

ها با گذشت سالیانم شتهرتی کستب    ؛ زیرا شرکتشود میارزش دفتری  و ارزش بازار فاحش بین

و باعتث تفتاوت ارزش   کنتد   کنند که این شهرت خود را در ارزش بازار سهامشان نمایان متی  می

درت شترکت قت   مباشتد  تتر  کوچتک . پد هر چلدر این نسبت شود میدفتری با ارزش بازار سهام 

از دیدگاهی دیگرم هرچلدر نستبت ارزش دفتتری بته ارزش     تری دارد. کم تر و ریسک مالی بیش

تتر   هرچلدر ملتدار آن نستبت بتیش    وسهام رشدی است  ی دهندهتر باشدم نشان  بازار سهام کم

 .گر سهام ارزشی است باشدم بیان

ROA (این متغیر نیز شاخصی برای ریسک است و از طریق تلسیم ستود  ها ییبازده دارا :)

عنتوان   گتردد. ستودآوری شترکت اغلتب بته      ها حاصت  متی   ییداراو زیان خالص دوره بر مجموع 

شود؛ زیرا این امتر در اظهتارنظر حستابرس در متورد      معیاری جهت ریسک حسابرسی مطرح می

رود  کند. انتظار متی  یماندم بازتاب پیدا  ه بودههایی از شرکت که با زیان مواج تداوم فعالیت بخش

هتا(   ها )ستود ختالص تلستیم بتر مجمتوع دارایتی       ارتبا  بین دستمزد حسابرسی و بازده دارایی

 (.6809معکوس باشد )طالب تبارم 

 

 های پژوهش یافته. 7

 آمار توصیفی.  1-7

متغیرهای مورد مطالعه های  های آماری معرف ویژگی داده نشان دادنهدف از این قسمتم 

نتای  آمار توصتیفی متغیرهتا ارائته     6 شماره نگارهآماری است. در  ی های نمونه در میان شرکت

 است. شده
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 های نمونهآمار توصیفی متغیرهای تحقیق برای شرکت :1 نگاره

 متغیرها
تعداد 

 مشاهده
 کشیدگی میانگین انحراف معیار میانه

احتمال آماره 

 جارک برا

99/9 4/451791 9/653187 9/793789 9/983934 819 میزان مالکیت نهادی  

99/9 6/678819 9/468564 9/408689 9/999999 819 تمرکز مالکیت نهادی  

99/9 6/061857 9/533734 9/865378 9/111159 819 میزان مالکیت دولتی  

99/9 8/378611 9/613813 9/838840 9/999999 819 تمرکز مالکیت دولتی  

99/9 8/310111 67/51845 6/816418 67/80613 819 شرکت ی اندازه  

99/9 7/797146 9/437310 9/760057 9/590030 819 پیچیدگی  

99/9 3/811106 9/170774 9/790914 9/188938 819 اهرم مالی  

ارزش دفتری به 

 ارزش بازار
819 9/198507 9/518038 9/109568 1/399015 99/9  

/9 9/915863 819 ها داراییبازده  .697551  9/935608 4/151413 99/9  

99/9 4/914468 1/936917 9/135500 5/008053 819 دستمزد حسابرسی  

 

در  6809-6831ی زمتانی  هتای نمونته در دوره   درصد سهام شترکت  3/68طور میانگین  به

درصتد مالکیتت آنتان متمرکتز      6/85طتور متوستط    استت کته بته    داران نهادی بوده اختیار سهام

طتور متوستط    در اختیار مالکان دولتتی بتوده کته بته     ها شرکتدرصد از سهام  8/51است و  بوده

 است. صورت متمرکز بوده درصد از آن به 6/65

گر نرمال نبودن متغیرهای مورد پتژوهش استت؛    بیان 89ون جارک براچنین احتمال آزم هم

 ها استفاده شد. ها از سایر روش منظور نرمال کردن داده بنابراین در این پژوهش به
 

 آزمون فرضیه .8

 ناهمسانی واریانس. 1-8

استت. نتتای     انجام شده86اخالل آزمون آرچ مبرای بررسی وجود ناهمسانی واریاند جمالت

 است: 7شماره  نگارهآزمون ناهمسانی واریاند آرچ به شرح 
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 نتایج آزمون ناهمسانی آرچ  :2 نگاره

 احتمال ملدار آماره شرح

F-statistic 19110/19 9999/9 

Obs*R-squared 81464/57 9999/9 

 

بنتابراین فتر     ؛درصتد معنتادار استت    5این آزمتون در ستطح    ی که آماره با توجه به این

  .شود یهمسانی واریاند رد شده و ناهمسانی واریاند جمالت اخالل پذیرفته م

 

 بررسی خودهمبستگی. 2-8

واتستون استتفاده    -دوربتین   ی منظور آزمون عدم وجود خودهمبستگی در مدل از آماره به

. بتا توجته بته    استت  18/6 برابتر  8نگارهارائه شده در  مدلهای  شود. این آماره براساس یافته می

مانتده پذیرفتته    توان بیان نمود که عتدم وجتود همبستتگی بتین بتاقی      دست آمده می بهی  آماره

 شود.  می
 

 ها هیآزمون رگرسیون مربوط به فرض. 3-8

شتود   م مشاهده متی (8نگاره) زیر نگارهبا توجه به نتای  حاص  از آزمون مدل اصلی به شرح 

م برابر استدار بودن ک  رگرسیون  گر معنی که بیان F ی ملدار عدد معناداری مربو  به آماره که

. ضتریب  استت درصتد معنتادار    00سطح اطمینان  آن است که مدل در بوده و حاکی از 999/9

% از تغییترات متغیتر   08گر ایتن مطلتب استت کته تلریبتاً       بوده و بیان 08/9تعیین تعدی  شده 

 با متغیرهای مدل قاب  تبیین است.  وابسته 
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 نتایج آزمون  :3نگاره 

 یمتغیر وابسته: دستمزد حسابرس

LOG AFit  = β0 +  β1INSTit  +   β2INSTHit   + β3GOVERNit+  β4GOVERNHit 

 + β5 LNSIZEit +  β6INVRECit   + β7LEVit  + β8BMit+ β9ROAit  ε + it 

 متغیر توضیحی
 های ترکیبی آزمون داده

 t P - valueآماره ضریب

C 71733/8 397154/1 9999/9 

 9961/9 631173/8 71176/6 میزان مالکیت نهادی

 9808/9 -919175/7 -89157/9 تمرکز مالکیت نهادی

 9885/9 -681194/7 -73688/9 میزان مالکیت دولتی

 0897/9 931108/9 99415/9 تمرکز مالکیت دولتی

 9999/9 509798/5 63567/9 شرکت ی اندازه

 3644/9 -784088/9 -96093/9 پیچیدگی

 9999/9 441996/4 11301/9 اهرم مالی

 9739/9 793547/7 90747/9 رشد

 9455/9 993085/7 83466/9 ها بازده  دارایی

 F 0460/17 ی آماره
دوربین  ی آماره

 واتسون
189588/6 

P-value 9999/9 R
 087717/9 تعدی  شده 2

 های پانل آزمون

 نتیجه معناداری آزمون آزمون ی مارهآ 

 9999/9 1631/5 آزمون چاو
 POOLدر برابر  FEید کاربرد أیت

OLS 

 REدر برابر  FEید کاربردأیت 9994/9 811/89 آزمون هاسمن

 

گر  که بیان F ی مربو  به آماره P-Value ملدار مشود مشاهده می 8نگارهطور که در  همان

آن استت کته متدل معنتادار      بوده و حتاکی از  9999/9م برابر استدار بودن ک  رگرسیون  معنی
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شتود. در مرحلته بعتد اثتر      یید میتأ H1رد شده و در نتیجه فرضیه  H0 ی فرضیه بنابراین است؛

 شود. سنجیده می متغییرهای مستل  بر متغییر وابسته دستمزد حسابرسی

داران  این مطلتب استت کته متغیتر مالکیتت ستهام      گر  ( متغیر نشانprobعدد معناداری )

دارای داران نهتادی   بنابراین درصد سهام است؛ معنادار %05 یسطح معنادار در( INSTنهادی )

تمرکتز ماکیتت    ( متغیتر prob. عدد معناداری )استدستمزد حسابرسی  بری مثبت معنادارتأثیر 

دستتمزد   بتر منفتی معنتاداری    تتأثیر که این متغیر  گر این مطلب است نشان (INSTH)نهادی

 % دارد.05حسابرسی در سطح معناداری 

گتر   نشتان  (GOVERN)میزان مالکیتت دولتتی    ( متغیرprobچنین عدد معناداری ) هم 

 بتر % 05منفتی معنتادار در ستطح معنتاداری     تتأثیر   ایتن متغیتر نیتز دارای   که  این مطلب است

تأثیر معنادار بتر دستتمزد حسابرستی    فاقد تمرکز مالکیت دولتی لی و ؛دستمزد حسابرسی است

   است.

دارای  هتا  م رشتد و بتازده دارایتی   اهرم مالی مشرکت ی ن متغیرهای کنترلی اندازهآعالوه بر 

در  استتم متغیتر وابستته    بتر  معنادار تأثیرفاقد  پیچیدگیممتغیرکنترلی  و مثبت و معنادار تأثیر

% 08گر این مطلب است که تلریباً  یانبوده و ب08/9ضمن ملدار ضریب تعیین تعدی  شده برابر 

 از تغییرات متغیر وابسته با متغیرهای مدل قاب  تبیین است.

 صورت زیر است: همدل رگرسیون نهایی ب

LOG AFi,t = 7/8 + 71/6  INSTit - 8/9  INSTHit –  73/9 GOVERNit + 63/9  

LNSIZEit + 11/9 LEVit + 90/9  BMit+ 83/9  ROAit 

 

 گیری نتیجه. بحث و 9

دنبال یافتن پاسخی برای این سؤال بودیم که آیا مالکان نهادی و دولتتی   پژوهش به نیدر ا

ی میتزان و   توانند بر دستمزد حسابرسی تأثیرگذار باشند. در این راستا مالکیت را از دو جنبه می

 تمرکز مالکان بررسی کردیم.  

ی آن است که با افزایش میتزان مالکیتت    دهنده  اول نشان ی هنتیجه حاص  از آزمون فرضی

دهتد کته    نشتان متی   دوم ی آزمون فرضیه ی نتیجهیابد و  نهادیم دستمزد حسابرسی افزایش می

 نامالکت حضور کند.  تری پرداخت می شرکتی با تمرکز مالکیت نهادی بای دستمزد حسابرسی کم
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 قائ  هستند وکیفیت اطالعات برای نهادی در شرکتم باتوجه به ارزشی که این دسته از مالکان 

متدیریت را وادار بته استتفاده از ختدمات      دارنتدم  بر مدیریت ی کهذاتی و نفوذ خاص یها یژگیو

. از طرفتیم  گتردد  منجر به افزایش دستمزد حسابرسی متی  حسابرسی باکیفیت کرده و در نهایت

گتذاران نهتادی را    م سرمایهتر کند با استفاده از خدمات حسابرسی باکیفیت مدیریت نیز تالش می

گتذاران   چنتین حسابرستان وجتود سترمایه     تر در شرکت نماید؛ هم گذاری بیش ترغیب به سرمایه

داننتد و در نتیجته    گری نادرستت متی   محرکی برای مدیریت در جهت گزارش عنوان بهنهادی را 

ی نیتز طلتب   گیرند و در نتیجه دستمزد حسابرسی بتایتر  ریسک حسابرسی را بایتر در نظر می

ی منافع شخصی ممکن است مالکان نهادی متمرکزم بته اطالعتات درونتی     کنند. تحت نظریه می

باشتند و   ی اطالعات متالی باکیفیتت بته بتازار نداشتته      شرکت دسترسی داشته و تمایلی به ارائه

هتای نماینتدگی شتده و  منجتر بته       چنین از طرفی نیز افزایش تمرکز منجر به کاهش هزینه هم

عدم تمرکتزم منجتر    صورت بهداران نهادی  پد حضور سهام شود؛ دستمزد حسابرسی می کاهش

 گردد. به افزایش دستمزد حسابرسی می

دهد که با افزایش میزان مالکیت دولتتم دستتمزد    نشان می ومس ی آزمون فرضیه ی نتیجه

معنادار  تأثیرعدم حاکی از  چهارم ی اما نتای  حاص  از آزمون فرضیه یابد؛ می حسابرسی کاهش

براستاس مبتانی نظتری پتژوهش و      دستتمزد حسابرستی استت.    متغیر تمرکز مالکیت دولتی بر

از میزان سهامی کته در اختیتار دارنتدم از قتدرت      نظر صرفداران دولتی  ی مربو م سهام پیشینه

خاصی برای اعمال نفوذ در شرکت برخوردارند و حضتور آنتان پیتامی مبنتی بتر حستن شتهرت        

ای از  الگتوی ویتژه   داران دولتتی در شترکت بتا تشتکی      رساند. حضور سهام ه بازار میشرکت را ب

انتظارات عملیتاتی و همتاهنگی    نمودندولتی و مشخص  اننمایندگی میان مدیر و مالک ی رابطه

رود  د کته انتظتار متی   ورآ وجود متی  شرکت به یها تینوعی کنترل بر فعالم مالکیتی یها استیس

موجتود در عملیتات شترکت کاستته و متعاقتب آن دستتمزد        یهتا  یدگیت چیآن از پ ی واسطه به

دار منجر به کاهش ریستک   سهام عنوان بهچنین حضور دولت  ؛ همخدمات حسابرسی کاهش یابد

شتود. احتمتال دارد حسابرستان در رستیدگی بته چنتین        داران خترد متی   سلب مالکیت از سهام

قتدرت    یت دل بته تتر و   یی با در نظر گرفتن حدود رستیدگی و ریستک حسابرستی کتم    ها شرکت

 نمایند. تری درخواست می داران دولتیم دستمزد حسابرسی کم زنی بایتر سهام چانه

ی  دهتد کته انتدازه    دست آمده از بررسی متغیرهتای کنترلتی نشتان متی     چنین نتای  به هم
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یت  حجتم   دل بته رد؛ به این معنا که حسابرستان  شرکت تأثیر مستلیمی بر دستمزد حسابرسی دا

و پیچیدگی عملیات حسابرسی متورد نیازشتانم زمتان     ها شرکتهای زیاد این  ییدارامعامالت و 

کنند.  تری صرف عملیات حسابرسی کرده و در نتیجه دستمزد حسابرسی بایتری طلب می بیش

ی آن است  ابرسی نیز نشان دهندهدست آمده از بررسی تأثیر اهرم مالی بر دستمزد حس نتای  به

که اهرم متالی و در نتیجته ریستک شترکت از لحتاظ تتأمین        که احتمال دارد حسابرسان زمانی

گیرنتد.   منظور پوشش ریسک مربو  در نظر می ها بای باشدم در دستمزد خودم بخشی را به بدهی

تتر باشتدم    دهتد کته هرچته شتاخص رشتد بتزرگ       نتای  بررسی تأثیر شاخص رشد نیز نشان می

 مممکن استت دارند تری بزرگ شاخص رشدکه  هایی شرکت دستمزد حسابرسی بایتر خواهد بود.

 مستاوی  ارزش بتازار ستهام   ملتدار  مزیرا با یک شوک در بازار باشند؛ داشتهتری هم  ریسک بیش

ها تتأثیر مثبتتی بتر     اما برخالف انتظارم بازده دارایی ؛خواهد شدآن  و یا نزدیک به ارزش دفتری

عنتوان معیتاری جهتت ریستک      کته ستودآوری شترکت اغلتب بته      است؛ درحتالی  دستمزد داشته

تتر و   ها بزرگ باشدم ریستک کتم   که نسبت سود به دارایی شود و در صورتی حسابرسی مطرح می

توانتد ناشتی از    ای متی  یجته متعاقب آن دستمزد نیز کتاهش خواهتد یافتت؛ بنتابراین چنتین نت     

 های مورد بررسی باشد. های خاص شرکت ویژگی

کته   نتای  پژوهش حاضر با پژوهش انجام شتده توستط لیتو و ستوبرامانیام  مبنتی بتر ایتن       

گیرنتدم   تری در نظر می داران دولتی دستمزد حسابرسی کم یی با سهامها شرکتحسابرسان برای 

ی دوم مبنی بر عتدم   چنین نتای  بخش دوم فرضیه (. هم7969مطابلت دارد )لیو و سوبرامانیامم 

تأثیر معنادار تمرکز مالکیت دولتی بر دستمزد حسابرسی با نتای  حاص  از تحلیق بتو و شتارما   

 دستتمزد دار بتین اکثتر متغیرهتای نظتام راهبتری شترکت و        مبنی بر عدم وجود ارتبا  معنتی 

دلیت    کنندگان شرکت دولتی به تضمین اضتافی حستابرس بته    دهد اداره حسابرسی که نشان می

 گذار )دولت( نیازی نداردم مطابلت دارد. نظارت دقیق قانون

ی معکوس معنتادار   نتای  این پژوهش با نتای  تحلیق بن علی و لسی  مبنی بر وجود رابطه

چنین ستان و تانتگ  نیتز     تی مغایرت دارد؛ همداران دول میان دستمزد حسابرسی و تمرکز سهام

ی شرکتم موجب افتزایش اعتبتار شترکت و     دار عمده سهام عنوان بهنشان دادند که حضور دولت 

داران اقلیت شده و با کاهش حدود رسیدگیم منجتر بته    کاهش ریسک و حفاظت از حلوق سهام

 مطابلت ندارد. یقگردد که با نتای  این تحل کاهش دستمزد درخواستی حسابرسان می
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 پژوهشمحدودیت . 11

 ی عدم ارائه و داران در ارتبا  با ریز اطالعات سهام عدم دسترسی به اطالعات کافی  یدل به

هتا در اختیتار محلتق     هتای آن  ه م دادو محرمانه تللی شدن آن ها شرکتبرخی اطالعات از سوی 

چنین ممکن استت   هم ؛نمونه گردیدها از  بنابراین محلق ناچار به حذف این شرکت ؛قرار نداشت

دیگتر   هتای مختلتف بتا یتک     هام اشتباهاتی رخ داده باشد و یا ارقتام پایگتاه   هنگام گردآوری داده

طتور عمتده از آن استتفاده     تحلیتق بته   نیت در اکته   پردازریتدبافزار  های نرم متفاوت باشند. داده

استت. البتته ستعی    ر تری برخوردا بیشهای داده از اطمینان  استم در ملایسه با دیگر پایگاه شده

هتا نیتز    های مالی انتشار یافتته شترکت   ها به صورت دستی با صورت است تا حد امکانم داده شده

 ملایسه شود تا ضریب خطا کاهش پیدا کند.

 

 . پیشنهادهای مربوط به نتایج پژوهش11

 شود: با توجه به نتای  پژوهش پیشنهاد می

مؤسسات حسابرسی و سازمان حسابرستیم جهتت بترآورد اولیته از دستتمزد ختدمات        (6

حسابرسی از این پژوهش استفاده نمایند و نسبت به وجود مشکالت نماینتدگی بتاللوه ناشتی از    

 باشند.   حضور چنین مالکانی )نهادی و دولتی( در شرکت ارزیابی بهتری داشته

که باتوجه به نتای  این پتژوهشم تصتمیمات    گذاران باللوه پیشنهاد می شود به سرمایه (7

تری از شک  تأثیرگذاری انواع متالکین حاضتر    گذاری خود را بهبود بخشند و اطالع بیش سرمایه

 باشند.   ها بر امور شرکت مورد نظر خودم داشته در شرکت

شود از نتای  این تحلیق در جهتت   ها توصیه می ( به سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت8

 سازی یک نظام حاکمیت شرکتی مطلوب استفاده نمایند.   یادهپ

 

 هایی برای تحقیقات آینده پیشنهاد .12

شود تحلیلتی   ها پیشنهاد می ها و بیمه گذاریم بانک های سرمایه باتوجه به حذف شرکت -6

 ها انجام پذیرد.   در رابطه با تأثیر مالکیت نهادی و دولتی بر دستمزد حسابرسی در آن شرکت

بتا دستتمزد    م انفترادی و شترکتی  بررسی انواع دیگر مالکیت مانند مالکیتت ختانوادگی   -7

 حسابرسی.
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 بررسی تأثیر مالکان دارای کنترل بر انتخاب حسابرسی و دستمزد حسابرسی. -8

 تر. های بیش تر و با نمونه ی زمانی طوینی های مشابه در طول یک دوره انجام بررسی -4

هتای مشتابه    صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهرانم انجام بررسیباتوجه به تفاوت  -5

 شود. در میان صنایع مختلف نیز پیشنهاد می
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(م بررسی تأثیر ترکیتب  6809زادهم هوشنگ. و رضاییم عباس. ) تلیو  .زادهم رسول برادران حسن

های پذیرفته شده در بتورس اوراق   داران بر محتوای اطالعاتی سود حسابداری شرکت سهام

 .674-691 :(7) 8م های حسابداری مالی پژوهشبهادار تهران. 

 ساختار ریتاث یبررس(م 6808ابراهیمیم سید کاظم. و پیوندیم محمود و فخارمنشم محمدرضا. )

م هتا  شترکت  مستتل   حسابرستان  اظهتارنظر  و یحسابرست  الزحمه حق بر شرکت تیمالک



 4931هاي حسابداري، دوره هفتم، شماره اول ، بهار و تابستان  مجله پيشرفت

 

411  

 .13-50(:74)1م مالی حسابداری

 رفرهنتگ یتاث( م6833. )زهترا یم لمید یانتید . وآذرم عادل . وجعفر میباباجان . ونیحس اعتمادیم

 رفتته یهتای پذ  شترکت  یاطالعات مال تیفیبرک تیو ساختار مالک تیتمرکز مالک میسازمان

 م 35-50 :(65) 4 مرانیا تیریعلوم مد ی نامه فص  مشده در بورس اوراق بهادار تهران

داری در بتتازار ستترمایهم   (. بررستتی ترکیتتب مطلتتوب ستتهام  6830جعفتتری سرشتتتم داوود. ) 

www.rdis.ir گزارش پژوهشی مدیریت توسعه و مطالعات اسالمی بتورس اوراق بهتادار   م

 تهران.

 بتر  تیت مالک ستاختار  ریتأث یبررس(م 6808خدادادیم ولی. و قربانیم رامین. و خوانساریم نیکو. )

 .17-51(:76) 6م بررسی های حسابداری و حسابرسیی. حسابرس ۀالزحم حق

گتذاری ختدمات    نمایندگی و قیمت ی (. هزینه6831. )حمزهخشوئیم  و محمدی .اله وحرجبیم ر

 .57-85 :(58) 65م حسابداری و حسابرسیهای  بررسیحسابرسی مستل . 

(. نلتش مالکتان نهتادی در    6809. )ستین و اخضتریم ح  رگد.و رضاپورم ن الدین. ظامرحیمیانم ن

دانتتش هتتای پذیرفتتته شتتده در بتتورس اوراق بهتتادار تهتتران.  کیفیتتت حسابرستتی شتترکت

 .36-13 :(459) 66م حسابرسی

پایتان  ت متدیره و دستتمزد حسابرستیم    أهای هی بین ویژگی ی رابطه(. 6809طالب تبارم میثم. )

 م دانشگاه مازندران.کارشناسی ارشد ی نامه

نظام راهبری  ی (. رابطه6809. )نصورهو شهبازیم م وح اله.و رجبیم ر سید حسین.طبریم  علوی

 .696-15 :(5) 7 م دانش حسابداریها.  و دستمزد حسابرسی مستل  شرکت

 ینظارت نلش یبررس(. 6808فخاریم حسین. و کاشانی پورم محمد. و رجب بیگیم محمد علی. )

 ینلتد  یانهایجر از یناش یندگینما تالمشک کنترل بر یبده یمش خط و تیمالک ساختار

پیشتترفتهای حستتابداری و در بتتورس اوراق بهتتادار تهتتران.  شتتده رفتتتهیپذ یشتترکتها آزاد

 .09-18(م 6)1م حسابرسی

بررستی تتاثیر ستاختار    (. 6833علتی. ) طهبتاز هنتدیم    پرویز و زادهم علیرضا و محمدزادهم فض 

پذیرفتته شتده در بتورس اوراق بهتادار تهتران بته تفکیتک         یها مالکیت بر عملکرد شرکت

 .77-5 :(1) 7م بهادار بورس اوراق ی نامه فص صنعت. 

(. عوام  مؤثر بر تعیین دستمزد حسابرستی.  6809. )ورشاوانکیم ک و جمشیدی اسان.مهرانیم س
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