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 چکيده
. باشدمی تالش حسابرس شرکتی بر راهبری سازوکارهای تاثیر بررسی حاضر پژوهش هدف

 طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 09 مالی اطالعات منظور این برای

 ناز بی. گردید با استفاده از روش حذف سیستماتیک بررسی 7801 تا 7831 زمانی دوره

مکانیزم های حاکمیت شرکتی، سهامداران عمده و مالکیت مدیریتی مورد استفاده قرار 

 گرفت و برای اندازه گیری متغیر وابسته از حق الزحمه حسابرسی بهره گرفته شد. فرضیه

 تثاب اثرات روش به تابلویی های داده رگرسیون آماری های تکنیک براساس پژوهش های

 سهامدار که است آن از حاکی پژوهش نتایج .شوند می آزمون هحداقل مربعات تجمیع شد و

  عمده و مالکیت مدیریتی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر منفی و معنادار دارند.

مدیریتی، حق الزحمه  عمده، مالکیت شرکتی، سهامدار حاکمیت :يديکل واژگان 

 .حسابرسی
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 2 محمد کسيانی ، 1 مسعود دهقانی

 .ایران دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی، گروه حسابداری، ی ارشد،کارشناس 7
 .ایران دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی، گروه حسابداری، دانشجوی دکتری، 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 مسعود دهقانی

 تاثير سازوکارهاي راهبري شرکتی بر حق الزحمه حسابرسیبررسی 
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 مقدمه
گذاران، حاکمیت شرکتی  توجه زیادی را به خود جلب نموده و به عنوان یکی از ز حقوق سرمایههای اخیر، در راستای حمایت ادر سال

ساز و کارهای مهم برای اداره و کنترل شرکتها در بازار سرمایه تبدیل شده است. در حال حاضر، بسیاری از کشورها حداقل الزامات حاکمیت 

های پذیرفته شده در بورس را ملزم طور اساسی بین کشورها متفاوت است. آنها شرکتشرکتی را دارند، اگرچه شاخصهای حاکمیت شرکتی به 

نمایند، هر چند شرکتهای کوچک نیز به رعایت آن الزامات، تشویق میشوند. در مورد نظام حاکمیت شرکتی تعریفی به رعایت الزامات مزبور می

نهایی آن دستیابی به پاسخگویی، شفافیت، عدالت، انصاف و رعایت حقوق همه  که بر روی آن اجماع وجود داشته باشد، وجود ندارد، ولی هدف

(. مکانیزمهای راهبری 7831شود)حساس یگانه، ذینفعان است. دستیابی به اهداف مذکور با ایجاد ساز و کارهای درون و برون سازمانی حاصل می

نیز پاسخگویی آنها به سهامدارانی که منابع خود را در اختیار مدیران شرکتی در جهت تشویق مدیران برای استفاده مؤثر از منابع شرکت و 

ها را در جلب اعتماد سرمایه گذاران و تشویق آنها به تواند شرکتگذاشته اند، طراحی شده است. وجود سیستم راهبری شرکتی مناسب می

ن نظام در سطح شرکت باعث بهبود عملکرد مالی و افزایش های تجربی انجام شده اجرای اصول صحیح ایسرمایه گذاری کمک کند. طبق پژوهش

(. در واقع، هدف نهایی نظام راهبری شرکت ها، نه تنها کاهش مشکل نمایندگی و همسو نمودن 2971شود)غریب و همکاران ، ارزش شرکت می

دهای تجاری است. بنابراین، به لحاظ نظری، انتظار منافع کارگمار با منافع کارگزار، بلکه تأمین منافع تمام گروهای ذی نفع در شرکت ها و واح

می رود که ویژگی های یک نظام راهبری بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت ها تأثیرگذار باشد، زیرا راهبری اثربخش موجب می شود پیامدهای 

از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی های گسترده نامناسب ناشی از تضاد منافع بین مدیران و مالکان، نظیر سوء استفاده از قدرت، کاهش یابد. 

مالی دهه های اخیر مورد توجه محققان قرارگرفته و به عنوان یکی از موضاعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده موضوع حاکمیت شرکتی 

 سرمایه گذاران و ذی نفعان می پردازد.است که به بررسی لزوم نظارت بر مدیریت و تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق 

بررسی علل و شرایط ایجاد این رسوایی ها مشخص کرده است که در موارد فقدان نظارت بر مدیریت، حاکمیت ناقص سهامداران شرکت ها بر 

م کرده است. جلوگیری از بروز نحوه اداره امور و سپردن اختیارات نامحدود به مدیران اجرایی زمینه مساعدی را برای سوء استفاده آنان فراه

موع هاست که درمجچنین شرایطی مستلزم اعمال حاکمیت صحیح سهامداران از طریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکت

 (.7808تحت عنوان فرآیند حاکمیت شرکتی شناخته می شود)امیرآزاد و همکاران، 

 

 مبانی نظري تحقيق
بیست سال قبل در زبان انگلیسی وجود نداشته است، با این حال، در دو دهه اخیر نه تنها در ادبیات نظری، بلکه  واژه راهبری شرکتی تا

 در مباحث سیاستگذاران بخش عمومی نیز اهمیت پیدا کرده است. تعاریف ارائه شده از راهبری شرکت ها، عمدتا دو دیدگاه محدود و گسترده را

محدود که درقالب تئوری نمایندگی بیان می شود، راهبری شرکت به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.  در برمی گیرد. در دیدگاه های

از طرف دیگر، در دیدگاه گسترده، راهبری شرکت ها را می توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان 

از ذی نفعان، از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و غیره وجود دارد. چنین آنها، بلکه میان شرکت و تعداد زیادی 

دیدگاهی در قالب نظریه ذی نفعان ارائه می شود. بررسی تعاریف و مرور دیدگاه های صاحبنظران، حکایت از آن دارد که راهبری شرکت ها 

به موارد و اهدافی چون، پاسخگویی، عدالت، شفافیت و رعایت حقوق ذی نفعان درشرکت مفهومی فراگیر است و هدف نهایی آن دستیابی 

(. در پژوهش حاضر تالش شده است این موضوع بررسی گردد که مکانیزم های حاکمیت شرکتی چه تاثیری بر تالش 7831هاست)حساس یگانه، 

ترده تر حاکمیت شرکتی گنجاند. یعنی، مکانیزم های مختلف سازمانی حسابرسی دارند؟ نقش اجتماعی حسابرسی شرکت ها را باید در ساختارگس

و نهادی که برای هدایت و کنترل شرکت های سهامی و مدیریت آنها هم به صورت درون سازمانی هم به صورت برون سازمانی وجوددارد. چنین 

ته های حسابرسی و نقش مدیران غیر موظف، حق رای کنترلی پیچیده و چند الیه است و شامل حسابرسی داخلی و مستقل، استفاده از کمی

(. اطالعات مالی حسابرسی 7831در امور شرکت می باشد)حساس یگانه،  "سرمایه گذاران نهادی"دادن سهامداران من جمله رای وکالتی و دخالت 

رون سازمانی است. فرض اولیة سازوکارهای شده، ابزاری برای کاهش مخاطرة سرمایه گذاری ها و بهبود کیفیت تصمیم گیری درون سازمانی و ب

حاکمیت شرکتی و فرآیند حسابرسی که یکی از اجزای بسیار مهم بخش برون سازمانی آن تلقی می شود، این است که هدف واحد تجاری، حفظ 

 عات ارائه شده، تأثیر شایانمنافع سهامداران است. حسابرسی جزء جدایی ناپذیری از فرآیند گزارشگری مالی است که با اعتباربخشی به اطال

توجهی در قضاوت و تصمیم گیری آگاهانة استفاده کنندگان دارد. محتوای گزارش های حسابرسی بر قیمت سهام شرکت ها تأثیر می گذارد و 

ندگان عنوان نمای بازارهای سرمایه نسبت به انتشار گزارش حسابرسی واکنش نشان می دهند؛ اما نکتة اساسی برای حسابرسان این است که به

بازار، چگونه می توانند از وجود حاکمیت شرکتی در جهت اجرای اثربخش تر وظایفی چون اعتباردهی، سود ببرند. همان طور که قوت حاکمیت 

حل مختلف اشرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی مؤثر است، به نظر می رسد که این امر به طور بالقوه بر تصمیم ها و قضاوت های حسابرسان در مر
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(. بدون تردید حسابرسی فرآیند اطمینان بخشی دربارة قابلیت اتکاء و مربوط 7801کار حسابرسی نیز اثرگذار است)برادران حسن زاده و همکاران، 

می دهد. بودن اطالعات صورت های مالی است. وجود تضاد منافع میان سهامداران و مدیران، اهمیت ویژه ای به حسابرسی برای رفع این تضاد 

(. حسابرسی می تواند تضاد منافع مالک مدیر و نیز مالکان 2998مدیران و سایر اشخاص ذینفعی است که با شرکت طرف قرارداد هستند)والکر ، 

(. حسابرسی را نیز می توان به عنوان ابزاری اطمینان بخش در زمینة کیفیت صورت های 2979واحد تجاری را کاهش دهد)چن  و همکاران، 

لی دانست که باعث می شود استفاده کنندگان صورت های مالی براساس آن اطالعات، تصمیمات سودمندی اتخاذ نمایند. لذا با توجه به مطالب ما

 می باشد. "تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی برحق الزحمه حسابرسی "بیان شده پژوهش حاضر در پی یافتن 

 

 پيشينه پژوهش
اثر اجرای مکانیزم های حاکمیت شرکتی را بر روی واکنش سرمایه گذاران مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان ( 2971نوشین و علیشاه  )

می دهند که مکانیزم حاکمیت شرکتی هیچ تاثیری بر روی واکنش سرمایه گذاران ندارد و ارتباط بین آنها منفی می باشد. که این امر نشان 

 ایه می باشد و معامالت بیشتر از روی احساسات صورت می گیرد.دهنده عدم کارایی بازار مالی و سرم

( در بررسی ارتباط بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی به این نتجیه رسیدند که خدمات 2977دیسندر و همکاران )

شاره دارد که مالکیت متمرکز و ترکیب هیات حسابرسی و استقالل هیأت مدیره زمانی که مالکیت پراکنده است مکمل هم هستند، که به این ا

مدیره در نظارت بر مدیریت جانشین های مناسبی برای هم هستند و همچنین نتیجه گرفتند که بین ترکیب های هیات مدیره)استقالل و 

 دوگانگی مدیرعامل( و حق الزحمه حسابرسی ارتباط وجود دارد.

کارهای نظام حاکمیت شرکتی بر تأخیر در زمان ارائه گزارش حسابرسی در شرکت  ( در بررسی تأثیر ساز و7807سجادی و همکاران )

 های بورس اوراق بهادار تهران به این نتایج دست یافتند که ساز و کارهای نظارتی ساختار مالکیت از قبیل میزان سهامداران نهادی و وجود

مان گزارش حسابرسی نسبت به ساز و کارهای مدیریتی نظیر اندازه هیئت مدیره سهامدار کنترل کننده، تأثیر معنی دارتری بر به موقع تر بودن ز

و تعداد اعضای غیرموظف در درون شرکت ها ایفا می کنند. همچنین، متغیرهای میزان مالکیت سهامداران نهادی، وجود سهامدار کنترل کننده 

 یر در ارائه گزارش حسابرسی دارند.و نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره تأثیر منفی و معنی داری بر تأخ

 

 مسأله و فرضيه هاي تحقيق
مسأله اصلی تحقیق این است که آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق 

 ر تدوین و مورد آزمون قرار می گیرند.بهادار تهران تاثیر دارند؟ در این راستا با توجه به مساله این پژوهش، فرضیات به شرح زی

 

 فرضيه اصلی
 .مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر روی حق الزحمه حسابرسی تاثیر داد 

 

 فرضيه هاي فرعی

 .سهامداران عمده بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد 

 .مالکیت مدیریتی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد 

 

 روش پژوهش

نوع کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه ی آماری شامل کلیه شرکت های  این پژوهش به لحاظ هدف از

 باشد و نمونه آماری شامل شرکت هایی است که مجموعه شرایط زیر را داشته باشد:فعال در بورس اوراق بهادار تهران می

  نیز در لیست بورس باشند. 7801و تا پایان سال  در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده 7831شرکت هایی که قبل از سال 

  شرکتهایی سرمایه گذاری، بیمه، بانک ها و واسطه گری های مالی و موسسات تامین مالی نباشند، عدم شمول شرکت های سرمایه

ه د. بخش عمدگذاری و واسطه گری مالی به دلیل عدم یکنواختی و قابلیت مقایسه آن ها با شرکت های تولیدی و خدماتی می باش

پوشش سود این شرکت ها حین تقسیم سود شرکت های سرمایه پذیر آن ها اتفاق می افتد. در نتیجه گزارش های میان دوره ای آن 

 79ماده  8ها درمقایسه با سایر شرکت ها از اهمیت کمتری نزد فعاالن بازار سهام برخوردار هستند. ضمن این که براساس تبصره 

 افشا به همین دلیل از برخی موارد مستثنی شده اند. دستورالعمل اجرایی
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  .شرکت هایی که سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه )برای داشتن قابلیت مقایسه بیشتر( باشد 

 ( تغییر سال مالی نداشته باشند.7801-7831شرکت هایی که در طی دوره مورد بررسی ) 

 ین  پژوهش مورد نیاز  است، در دسترس باشد.      شرکت هایی که داده های آنها برای انجام ا 

 09( 7801-7831با در نظر گرفتن شرایط فوق، تعداد نمونه این پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک، برای دوره مورد بررسی )

 سال / شرکت می باشد. 129شرکت و تعداد مشاهدات نهایی 

 

 اسبه متغيرهامتغيرهاي تحقيق، تعاریف عملياتی و روش مح

 متغير وابسته
 متغیر وابسته این پژوهش حق الزحمه  حسابرسی می باشد

 (AUDIT FEESحق الزحمه حسابرسی )
در این پژوهش میزان حق الزحمه ی پرداختی به حسابرس مستقل تعریف شده است که داده های مربوط به حق الزحمه الزحمه حسابرس 

رکت های مورد آزمون استخراج شده است و برای محاسبه آن مطابق با پژوهش های نیکبخت و تنانی از یادداشت های همراه صورتهای مالی ش

(، میترا و 2992(، کارسلو و همکاران )7801(، دیانتی  و بیاتی )7831(، رجبی و محمدی خشوئی )7809(، علوی طبری و همکاران )7830)

( از لگاریتم طبیعی هزینه ی حسابرسی استفاده شده است. دلیل 2972و ماسون )( و برایان 2990(، گریفن و همکاران  )2991همکاران  )

 استفاده از لگاریتم این است که لگاریتم موجب یکنواختی و همسانی می شود.

 متغيرهاي مستقل
ی ی استفاده ممتغیر مستقل این پژوهش مکانیزم های حاکمیت شرکتی می باشد که از دو مکانیزم سهامداران عمده و مالکیت مدیریت

 کنیم.

 (CONCسهامداران عمده )
درصد سهام شرکت را اختیار داشته باشند نیز جزو سهامداران عمده محسوب می شوند. با  1هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از 

 بررسی صورت های مالی، درصد مالکیت این سرمایه گذاران از سهام شرکت تعیین می شود.

 (OWNSTRمالکيت مدیریتی )
( مجموع درصد سهام در مالکیت مدیریت )هیئت 7808یزان مالکیت مدیران، در این تحقیق، مطابق با پژوهش امیرآزاد و همکاران )م

 .مدیره( برای اندازه گیری درصد مالکیت مدیریت استفاده شده است

 متغيرهاي کنترلی
العه کند لذا باید برخی متغیرها را کنترل کرده و آنها را خنثی در یک پژوهش، پژوهش گر نمی تواند تاثیر تمام متغیرها را بر یکدیگر مط

 .نماید

 (:SIZEاندازه شرکت )
اندازه شرکت معرف حجم و گستردگی فعالیت شرکت است. در این تحقیق، به منظور برآورد اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی کل دارایی  

 ها در پایان سال مالی شرکت استفاده می شود.

 (:OPINنظر حسابرس )نوع اظهار
بیانگر نوع اظهارنظر حسابرس است؛ یک متغیر موهومی است بدین صورت که اگر اظهارنظر حسابرس مقبول باشد عدد یک و در غیر این  

 صورت صفر کدگذاری می شود.

 (:ROAبيانگر بازده دارائی ها )
 آید.تقسیم سود خالص به مجموع دارایی ها به دست می 

ی شده است تا از طریق مدل های رگرسیونی زیر برای پیدا کردن رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته موجود در در این پژوهش سع

 مدل، به آزمون فرضیه ها پرداخته شود.

 

 ( براي آزمون فرضيه اول1مدل )
AUDIT_FEESit=α0 + β1CONCit + β2 SIZEit + β3OPINit + β3ROAit + β3MTBit 
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 ( براي آزمون فرضيه دوم2مدل )
AUDIT_FEESit=α0 + β1OWNSTRit + β2 SIZEit + β3OPINit + β3ROAit 

 

 تجزیه و تحليل داده ها
ر تفاده ددر این مطالعه از داده های تابلویی یا ترکیبی )سال / شرکت( استفاده می شود. برای تعیین اینکه توزیع داده های مورد اس

پژوهش، دارای توزیع نرمال هستند یا خیر، از آزمون نرمال بودن استفاده می شود. فرض اغلب آزمون های آماری این است که داده های مورد 

 د.آزمون دارای توزیع نرمال هستند. از روش های مختلفی برای تست نرمال بودن توزیع  داده ها، روشهای گرافیکی و آماری، استفاده می شو

برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی، مرکزی و پراکندگی، استفاده می شود. برای بررسی روابط میان متغیرها و آزمون 

ا ب فرضیات، از آمار استنباطی استفاده می شود. برای بررسی روابط میان متغیرها از آزمون های همبستگی استفاده شده و برای آزمون فرضیه ها

 احل زیر از روش رگرسیون چند متغیره استفاده می شود:طی مر

رگرسیون حداقل مربعات معمولی  -، یعنی انتخاب یکی از این روش ها: الفFانتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون،  با انجام آزمون 

حداقل مربعات معمولی تجمیع  معروف است. درصورت همگن بودن مقاطع از رگرسیون LSDVروش اثرات ثابت که به مدل -تجمیع شده ب

 شده استفاده می شود، در غیر اینصورت از روش اثرات ثابت استفاده می شود. 

 در صورت استفاده از روش اثرات ثابت، با انجام آزمون هاسمن کاربرد الگوی اثرات ثابت یا الگوی اثرات تصادفی را بررسی می کنیم.

 

 تجزیه و تحليل یافته هاي پژوهش

 ي ریشه واحد در داده هاي تابلوییهاآزمون
های تابلویی استفاده شد. پایایی متغیرها به معنی ثابت بودن میانگین های ریشه واحد در دادهبرای تعیین پایایی متغیرهای مدل از آزمون

ون شین و برادران، فیلیپس ـ های مختلف است. آزمونهای مختلفی نظیر آزمو واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سال

پرون، هاردی، آزمون دیکی فولر، دیکی فولر افزوده شده و روش همبسته نگار جهت شناسایی پایایی متغیرهای مورد بررسی، وجود دارد که در 

 ( ارائه شده است.7ل )این پژوهش از آزمون دیکی فولر استفاده شد. نتایج آزمون انجام شده در ارتباط با پایایی متغیرهای تحقیق در جدو
 

 آزمون دیکی فولر_: خالصه نتایج آزمون ریشه واحد 1جدول 
 

 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون عالمت اختصاری نام متغیر

 پایا AUDIT FEES 11/0- 99/9 حق الزحمه حسابرسی

 پایا CONC 18/21- 99/9 سهامداران عمده

 پایا OWNSTR 78/21- 99/9 مالکیت مدیریتی

 پایا SIZE 78/1- 99/9 اندازه شرکت

 پایا OPIN 19/1- 99/9 اظهارنظر حسابرس

 پایا ROA 19/21- 99/9 بازده دارایی ها

 

توان بدون ترس از رگرسیون با توجه به نتایج بدست آمده فوق متغیر های مورد استفاده در این تحقیق پایا از درجه صفر هستند و می

 کاذب، تخمین ها انجام داد.

 

 شاخص هاي توصيفی
( max(، حداکثر )p19(، میانه )sd(، انحراف معیار )meanدر این تحقیق برای بررسی شاخص های آماری متغیرها به بررسی میانگین )

ت صورت ( متغیرها به ویژه متغیرهای کمی پرداخته می شود. با توجه به این امر که تخمین مدل پس از خارج کردن داده های پرminو حداقل )

 گرفته است لذا به بررسی شاخص های توصیفی این قسمت پرداخته می شود.
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 : نتایج تجزیه و تحليل توصيفی داده هاي کمی پژوهش2جدول 

 

 جدول همبستگی بين متغيرها
های به منظور شناسایی بهتر روابط بین متغیرهای پژوهش و با توجه به در نظر گرفتن رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته در مدل

یکدیگر  ه را باخطی بین متغیرها را بررسی کرده و نتایج حاصلتوان با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون وجود همتحلیلی این پژوهش می

 ( براساس قاعده زیر تفسیر خواهد شد:rمقایسه کرد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون )

  اگرr باشد همبستگی زیاد و عالی بین دو متغیر وجود دارد. %09، بزرگتر از 

  اگرrباشد همبستگی باالیی بین دو متغیر وجود دارد. %19و  %09، بین 

  اگرrهمبستگی متوسط بین دو متغیر وجود دارد. باشد %19و  %19، بین 

  اگرr و صفر باشد همبستگی در حد ضعیف بین دو متغیر وجود دارد. % 19، بین 

اگر ضریب همبستگی پیرسون منفی باشد نشان از وجود رابطه منفی و معکوس بین متغیرها و در صورت مثبت بودن، نشان از وجود 

خواهد بود. نتایج آزمون همبستگی پیرسون در  -7+ و 7اهد بود. از این رو مقدار این ضریب ما بین ارتباط مستقیم و مثبت بین متغیرها خو

 ( نشان داده شده است      8جدول )

 : نتایج آزمون همبستگی  پيرسون 3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fآزمون  -انتخاب الگوي مناسب براي مدل رگرسيون

 F)چاو( استفاده می کنیم. به طوری که اگر سطح معناداری آزمون  Fز آزمون برای انتخاب از میان طرح پانل یا رگرسیون تجمیع شده ا

درصد باشد پانل انتخاب می شود. برای  1کمتر از  Fدرصد باشد رگرسیون تجمیع شده و در صورتی که سطح معناداری آزمون  1بیشتر از 

درصد باشد  1ورتی که سطح معناداری آزمون هاسمن بیشتر از انتخاب از میان روش های پانل نیز از آزمون هاسمن استفاده می کنیم. در ص

انجام  Fدرصد باشد مدل اثرات ثابت انتخاب می شود. نتایج آزمون 1مدل اثرات تصادفی و در صورتی که سطح معناداری آزمون هاسمن کمتر از 

 شده در ارتباط با مدل های تحقیق در جدول ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 بزرگترین کوچکترین انحراف معیار میانه میانگین مشاهدات عالمت اختصاری نام متغیر

 AUDIT FEES 129 7972 113 7272 73 71381 حق الزحمه حسابرسی

 CONC 129 11/9 10/9 29/9 91/9 99/7 سهامداران عمده

 OWNSTR 129 28/9 17/9 22/9 99/9 99/7 مالکیت مدیریتی

 SIZE 129 11/1 12/1 11/9 82/1 91/3 اندازه شرکت

 OPIN 129 12/9 7 11/9 99/9 99/7 اظهارنظر حسابرس

 ROA 129 77/9 90/9 71/9 13/9- 90/2 بازده دارایی ها

 AUDIT FEES CONC OWNSTR SIZE OPIN ROA متغیر
      7 حق الزحمه حسابرسی

     7 -90/9 سهامداران عمده

    7 17/9 -91/9 مالکیت مدیریتی

   7 -98/9 91/9 -18/9 اندازه شرکت

  7 73/9 90/9 92/9 71/9 اظهارنظر حسابرس

 7 79/9 91/9 91/9 90/9 -91/9 بازده دارایی ها
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 هاليمر و هاسمن براي تخمين مدل Fمون : خالصه نتایج آز 4جدول 
 

 لیمر Fآزمون 

 نتیجه سطح معناداری مقدار آماره متغیر وابسته متغیر مستقل

 الگوی پانل 99/9 82/79 حق الزحمه حسابرسی سهامداران عمده

 الگوی پانل 99/9 22/79 حق الزحمه حسابرسی مالکیت مدیریتی

 آزمون هاسمن

 الگوی پانلی با اثرات ثابت 999/9 11/19 ه حسابرسیحق الزحم سهامداران عمده

 الگوی پانلی با اثرات ثابت 999/9 21/21 حق الزحمه حسابرسی مالکیت مدیریتی

 

 نتایج آزمون فرضيات

 نتيجه آزمون فرضيه اول
ی حسابرسی تاثیر معناداری الزحمه حسابرسدر فرضیه اول پژوهش به این موضوع پرداخته شده است که آیا سهامداران عمده بر روی حق

درصد است یعنی مدل معنی دار بوده و بین  1مقدار سطح احتمال کمتر از  2برای مدل فرضیه در جدول  Fدارد یا خیر؟ بر طبق نتایج آزمون 

همبستگی اجزای خطای باشد، بنابراین ( می02/7ی دوربین واتسون به میزان )متغیر مستقل و وابسته یک رابطه خطی وجود دارد. مقدار آماره

درصد تغییرات متغیر  81دهد ( می باشد. پس در مدل پژوهش نشان می81/9مدل وجود ندارد. میزان ضریب تعیین تعدیل شده مدل برابر با )

از  1ل داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در جدوحق الزحمه حسابرسی توسط متغیر سهامداران عمده قابل توضیح است. در بررسی معنا

داری میان متغیر سهامداران درصد می باشد، در نتیجه وجود رابطه معنا 1برای ضریب متغیر سهامدارن عمده کوچکتر از  tآنجاییکه احتمال آماره 

ده بر سهامداران عم"گیرد بنابراین فرضیه دوم پژوهش مبنی بر درصد مورد تأیید قرار می 01عمده و حق الزحمه حسابرسی در سطح اطمینان 

 پذیرفته می شود. "حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد
 

 : نتيجه آزمون فرضيه اول5جدول 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتيجه آزمون فرضيه دوم
در فرضیه دوم پژوهش به این موضوع پرداخته شده است که آیا مالکیت مدیریتی بر روی حق الزحمه حسابرسی تاثیر معناداری دارد یا 

باشد، ( می08/7ی دوربین واتسون به میزان )مدل معنی دار می باشد. مقدار آماره 2رضیه در جدول برای مدل ف Fخیر؟ بر طبق نتایج آزمون 

داری ضرایب ( می باشد. در بررسی معنا82/9بنابراین همبستگی اجزای خطای مدل وجود ندارد. میزان ضریب تعیین تعدیل شده مدل برابر با )

درصد می باشد، در نتیجه  1برای ضریب متغیر مالکیت مدیریتی کوچکتر از  tییکه احتمال آماره از آنجا 3با توجه نتایج ارائه شده در جدول 

AUDIT_FEESit=α0 + β1CONCit + β2 SIZEit + β3OPINit + β3ROAit 

 متغیر
 ضرایب استاندارد نشده

 سطح معناداری tآماره 
 میزان خطا ضریب

 12/9 97/9 87/19 99/9 (cمقدار ثابت )

 97/9- 991/9 72/2- 98/9 (CONCسهامداران عمده )

 91/9- 992/9 03/71- 99/9 (SIZEاندازه شرکت )

 991/9- 991/9 29/7- 22/9 (OPINنوع اظهار نظر حسابرس )

 991/9- 97/9 12/9- 11/9 (ROAبازده دارایی ها )

 روش اثرات ثابت نوع آزمون

 F 99/9آماره سطح معناداری  F 81/81آماره 

 81/9 ضریب تعیین تعدیل شده 82/9 ضریب تعیین

 02/7 دوربین واتسون
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گیرد. بنابراین درصد مورد تأیید قرار می 01داری میان متغیر مالکیت مدیریتی و حق الزحمه حسابرسی در سطح اطمینان وجود رابطه معنا

 پذیرفته می شود. "ق الزحمه حسابرسی تاثیر داردمالکیت مدیریتی بر ح"فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر 
 

 : نتيجه آزمون فرضيه دوم6جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIT_FEESit=α0 + β1OWNSTRit + β2 SIZEit + β3OPINit + β3ROAit 

 متغیر
 ضرایب استاندارد نشده

 سطح معناداری tآماره 
 میزان خطا ضریب

 18/9 971/9 37/19 99/9 (cمقدار ثابت )

 97/9- 991/9 20/8- 997/9 (CONCسهامداران عمده )

 91/9- 992/9 82/71- 99/9 (SIZEاندازه شرکت )

 991/9- 991/9 97/7- 87/9 (OPINنوع اظهار نظر حسابرس )

 991/9- 97/9 11/9- 12/9 (ROAبازده دارایی ها )

 روش اثرات ثابت نوع آزمون

 F 99/9ره سطح معناداری آما F 71/81آماره 

 82/9 ضریب تعیین تعدیل شده 81/9 ضریب تعیین

 08/7 دوربین واتسون
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 بحث و نتيجه گيري
ای باشد. برای دستیابی به این هدف نمونههدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی می

در نظر گرفته شد. با توجه به نتایج به دست آمده  7801تا  7831های اوراق بهادار تهران طی سالشرکت پذیرفته شده در بورس  09متشکل از 

( 2972از آزمون فرضیه اول  پژوهش نشان می دهد، سهامداران عمده دارای تاثیر منفی و معنی دار بر حق الزحمه حسابرسی می باشد. آلوِس )

به تضاد منافع سهامداران اکثریت و اقلیت شود و سهامداران عمده با اعمال کنترل در جهت  بیان می کند که مالکیت متمرکز ممکن است منجر

( نیز طی پژوهشی ساختار 2977ایجاد منافع شخصی، مالکیت سهامداران اقلیت را سلب کنند)فرضیه ی سلب مالکیت(. فروغی و فوالدی )

ن را متمرکز معرفی می کنند و معتقدند که سطح باالی تمرکز می تواند ریسک مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا

 ثعملیاتی و مالی ایجاد کند و باعث شود که سهامداران عمده منابع شرکت را به نفع خود سلب مالکیت کنند. با توجه به دو نتیجه فوق )مباح

عمده، این نگرانی در سهامداران اقلیت وجود دارد. لذا ایشان برای اطمینان آلوِس و فروغی( در مورد سلب مالکیت سهام اقلیت توسط سهامداران 

خاطر از اینکه سهامداران عمده ترجیحات شخصی خود را بر شرکت حاکم نمی کنند، خواستار اطالعات شفاف و اطمینان بخشی توسط حسابرسان 

کتها از خدمات بیشتر حسابرسان برای ارائه گزارشات حسابرسی بهره می مستقل می باشند؛ بنابراین برای ایجاد اطمینان در این سهامداران، شر

برند که به نوبه خود موجب افزایش تالش حسابرس گردیده و افزایش حق الزحمه خدمات ارائه شده حسابرسی را در پی خواهد داشت. این یافته 

( منطبق می باشد. آزمون فرضیه دوم پژوهش 7801یارمحمدی ) ( و محمدآزادی و2977(، فروغی و فوالدی )2972نیز با نتایج پژوهش آلوس )

 ننیز نشان می دهد که مالکیت مدیریتی دارای تاثیر منفی و معنی دار بر حق الزحمه حسابرسی می باشد. این یافته با نتایج پژوهش رحمان خا

( در تطابق نمی باشد. با توجه به 7808می و همکاران )( و ابراهی7802( منطبق می باشد و با نتایج خدادادی و همکاران )2977و همکاران )

نتایج فرضیه اول و دوم می توان نتیجه گرفت که هر چه سهام در دست اعضای هیئت مدیره بیشتر باشد موجب انتخاب موسسات حسابرسی 

 متخصص تر می شود که حق الزحمه کمتری هم پرداخت می کنند.

 ت آتی می توانند بررسی شوند، به شرح زیر است:برخی از موضوعات مهمی که در تحقیقا 

پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی تاثیر شاخصه های دیگر حاکمیت شرکتی از قبیل اندازه هیات مدیره، سن هیات مدیره، مدت 

 ی گردد.تصدی در هیات مدیره، تعداد جلسات هیات مدیره، درصد مالکیت مدیران موظف هیات مدیره با تالش حسابرسی بررس

به منظور دستیابی به نتایج جامع تر، پیشنهاد می شود تا تحقیق حاضر در سال های آتی با در نظر گرفتن محدوده زمانی گسترده تری 

 صورت پذیرد چرا که این امر موجب افزایش تعداد مشاهدات و اعتبار بیشتر نتایج به دست آمده خواهد شد. 

ده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شدند، بنابراین پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی این در این پژوهش شرکت های پذیرفته ش

 موضوع در شرکت های فرا بورس نیز بررسی گردد.

 باشد که به شرح زیر است:هایی میها این پژوهش نیز دارای محدودیتمطابق تمامی پژوهش

کت ها در مقاطع زمانی کمتر از یک سال مانند شش ماهه و یا سه ماهه برای دوره در پژوهش های خارجی به دلیل دسترسی اطالعات شر

 مهای پژوهش طوالنی، امکان انجام پژوهش در مقاطع زمانی کوتاه تر نیز فراهم شده است. درکشور ایران تعدا اندکی از شرکت ها به صورت منظ

زارش های ارائه شده نیز کامل نیستند؛ بنابراین از بررسی مقاطع کمتر از یک اقدام به انتشار گزارش های میان دوره ای می کنند. هر چند گ

در سال صرفنظر شده است. به هر حال با توجه به الزام بورس اوراق بهادار تهران در ارائه گزارش های میان دوره ای در چند سال اخیر، شاید 

 ه ماهه و یا حتی یک ماهه نیز باشیم.سال های آینده شاهد ارائه دقیق و منظم گزارش های شش ماهه، س

با توجه به محدود بودن جامعه آماری به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و این که سال مالی آنها منتهی به پایان 

 اسفند ماه است. تسری نتایج به سایر شرکت ها شرکت ها بایستی با احتیاط انجام گیرد.
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