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 چکيده
 بر هزینه های هدف اصلی این پژوهش ارزیابی اثر ساختار مالکیت شرکت های خانوادگیهدف: 

ه . از آن جایی کباشدیمدر بازار بورس اوراق بهادار تهران  حسابرسی تحت تاثیر ارتباطات سیاسی

ی خانوادگی با معضل نمایندگی از نوع اول و یا نوع دوم مواجه هستند و همچنین مطابق هاشرکت

ی پیشین مبنی بر شدت بیشتر مشکل نمایندگی نوع دوم در هاپژوهشبا استدالل مطرح در 

قانونی ضعیف از سهامداران اقلیت و ساختارهای مالکیت  اقتصادهای در حال توسعه به دلیل حمایت

ی مذکور افزایش داده هاشرکتتا حسابرسان تالش حسابرسی خود را برای  رودیمپیچیده، انتظار 

 بیشتری را نیز دریافت کنند.  الزحمهحقو در نتیجه 

ق انوادگی و حارتباطات سیاسی بر رابطه میان شرکت های خ، تاثیر پژوهشدر این روش شناسی: 

شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار  09الزحمه حسابرسی برای نمونه ای متشکل از 

روش آماری مورد  .می گیردمورد بررسی قرار  0901تا  0909تهران و طی قلمرو زمانی سال های 

 باشد.استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز روش داده های تابلویی )پنل دیتا( می 

بر خالف  دهد کههای پژوهش نشان مینتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه یافته ها:

رابطه ی معناداری پژوهش های پیشین، میان شرکت های خانوادگی و حق الزحمه حسابرسی 

. همچنین مالکیت نهادی و بیشتر بودن سهام اعضای خانوادگی در شرکت تاثیر داردنوجود 

رابطه مذکور ندارد. در نهایت، نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی  معناداری بر

 نیز هیچ گونه تاثیر معناداری بر رابطه میان شرکت های خانوادگی و حق الزحمه حسابرسی ندارند.

اق بورس اور ،هزینه حسابرسی ،یخانوادگ یهاشرکت ،یاسیارتباطات س :يديکل واژگان

 .بهادار تهران
 
 

 

 

 

ی 
دار

ساب
 ح

ت و
یری

مد
در 

ی 
رد

ارب
 ک

ی
 ها

ش
وه

پژ
م(

هار
 چ

ال
)س

 

ره 
ما

ش
31 /  

ر  
بها

31
31

 
ص 

 /
57
– 

73
 

 2 سيد مهدي حسينی هرندي، 1 محمد محمدي

 .اصفهان، دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد مبارکه 0
 .اصفهان، دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد مبارکه 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 محمد محمدي

بر هزینه هاي  ساختار مالکيت شرکت هاي خانوادگیارزیابی اثر 

 حسابرسی تحت تاثير ارتباطات سياسی در بورس اوراق بهادار تهران
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 مقدمه
قیمت گذاری خدمات حسابرسی، یکی از موضوعات مورد عالقه بسیاری از پژوهشگران حسابرسی است. اگر چه روش پژوهش مورد 

استفاده در این مطالعات تا حدودی با یکدیگر متفاوت است، اما اکثر   آن ها یک هدف عمده را دنبال می کنند و آن تشخیص عوامل موثر 

گاهی از این عوامل هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مفید است. برای بسیاری از صاحبکاران، هزینه بر حق الزحمه حسابرسی است. آ

حسابرسی رقمی درخور توجه است. اگرچه ممکن است در شرکت های بزرگ با حجم فروش و نقدینگی باال یا برخی شرکت های دولتی، 

ثر شرکت های تجاری کوچک و یا آنهایی که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار توانایی پرداخت این هزینه به راحتی میسر باشد، ولی اک

نیستند، رقم هزینه می تواند بسیار  با اهمیت و سنگین باشد؛ هزینه ای که ناگزیر به پرداخت آن هستند. در نتیجه از منظر صاحبکار، با 

ه زنی بر سر آنها و هم با کنترل این عوامل در داخل سازمان می شناخت عوامل موثر بر میزان حق الزحمه حسابرسی، هم با مذاکره و چان

توان موجبات کاهش چنین هزینه ای را فراهم آورد و تحمل آن را آسانتر نمود. حسابرسان نیز با دانستن این عوامل می توانند خدمات خود 

ر سال های اخیر و پس از تشکیل جامعه (. اهمیت این موضوع، به خصوص د0002را به شکل مناسبی قیمت گذاری کنند )گیست، 

حسابداران رسمی ایران در کشور ما بیشتر دیده می شود. زیرا پس از تشکیل جامعه، انحصار بازار کار حسابرسی شکسته شده و رقابت 

ی دهه ایل سال هاشدیدی بین حسابرسان شکل گرفته است؛ رویدادی که مدت ها قبل در اغلب کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده است. از او

(. 2999میالدی، تمرکز اکثر موسسات حسابرسی بر رشد خود بوده است تا بر ارزش های حرفه ای )زِف،  2999میالدی تا اوایل سال  09

و  است یشرکت تیمهم حاکم اریو بس یاز عوامل اصل ه،یو سرما یاز جهت رأ تیسهام و حقوق مالک عیروش توز یبه معن تیمالک ساختار

 یگزارشگر در یندگینما یهانهیباعث کاهش هز تواندیمطلوب م تیاست. ساختار مالک یندگیمسئله نما ت،یمباحث ساختار مالک نیتراز مهم

(. 2990،و همکاران ترایباشد )م رگذاریتأث یالزحمه حسابرسحق ت،یآن و درنها سکیو ر یخود بر حجم کار حسابرس بهنوشده و به یمال

نقش  یافیساختار، ا نیدر ا توانندیم یو حقوق یقیاز سهامداران حق یعیوس فیمتنوع باشد و ط اریبس تواندیها مشرکت تیمالک ساختار

 یخانوادگ ینوعبه رهیمدئتیها در هحضور آن ایسهام و  یداشتن درصد باال اریخانواده، با در اخت کیاز  یقیکنند. حضور سهامداران حق

 نیخاص ا تیساختار مالک لیممکن است به دل یخانوادگ یها(. در شرکت2999)اندرسون و رب،دهدیرا نشان م شرکت تیبودن مالک

سهامداران جزء کمتر به اطالعات مهم  کهنیا لیبه دل جهی. درنتابدی تیها، حفظ منافع خانواده بر حفظ منافع سهامداران جزء ارجحشرکت

 ردیخصوص در بلندمدت، در معرض خطر قرار گگروه به نیکه منافع ا شودیخطر احساس م نیدارند، همواره ا یشرکت دسترس یو اساس

 تیهستند. وجود مالک زین ریتنها مالک شرکت، بلکه مدنه ادهخانو یمعموالً اعضا ،یخانوادگ یها(. در شرکت2909و کوال، ی)عبدالمحمد

 رهیمدئتیعضو ه ۀخانواد یوجود دارد که اعضا ینگران نیا نی(. بنابرا2902، جیو لس ی)بن علدهدیم شیتضاد منافع را افزا سکیر یخانوادگ

 شیتضاد منافع باعث افزا نی(. ا0001، نگیعمل کنند)جنسن و مک ل گریسود خود، برخالف منافع سهامداران د یحداکثر ساز یبرا

 یتیریخانواده در شرکت و نقش مد یسهامدار بودن اعضا لیبه دل گریخواهد شد. از طرف د یحسابرس ۀالزحمنظارت ازجمله حق یهانهیهز

و مالکان  رانیمد نیب فعو تضاد منا یو سهامداران وجود خواهد داشت که باعث کاهش عدم تقارن اطالعات رانیمنافع مد ییها، همسوآن

و  سکیارزش شرکت و به دنبال آن، کاهش ر شیافزا ،یرعادیغ یسود، کاهش اقالم تعهد تیفیک شیمنجر به افزا جهیکه درنت شودیم

 (.2902، جیو لس یخواهد شد )بن عل یحسابرس ۀالزحمحق

از صاحب کاران،  یاریبس یاست. برا یاز محققان حوزه حسابرس یاریموردعالقه بس یاز موضوع ها ،یخدمات حسابرس یگذار متیق

 یشرکت ها یبرخ ایباال و  ینگیبزرگ با حجم فروش و نقد یها درخور توجه است؛ اگرچه ممکن است در شرکت یرقم یحسابرس نهیهز

 یمناسب یمال تیکه از وضع ییآن ها ایکوچک  یتجار یاکثر شرکت ها یبرا یباشد، ول سریم یراحت به نهیهز نیپرداخت ا ییتوانا ،یدولت

نند؛ آن را پرداخت ک رندیمواقع ناگز شتریکه در ب یا نهیباشد؛ هز نیو سنگ تیبااهم اریتواند بس یم نهیرقم هز نیا ستند،یبرخوردار ن

توان  یعوامل در داخل سازمان، م نیو با کنترل ا یحق الزحمه حسابرس زانیبر م ؤثراز منظر صاحب کار، با شناخت عوامل م ن،یبنابرا

 متیق یتوانند خدمات خود را به شکل مناسب یعوامل م نیبا دانستن ا زیرا فراهم آورد. حسابرسان ن یا نهیهز نیموجبات کاهش چن

نسبت  نیشود. ا یم یریاندازه گ یاسیکه با استفاده از ارتباطات س باشدیم یریمتغ یاسیشاخص ارتباطات س گر،ید یکنند. از سو یگذار

 ایو  یتدول یشرکت ها ایآ نکهیدارد چراکه براساس ا ییها یمورد استفاده قرار گرفته اند برتر ریکه در مطالعات اخ ییرهایبا توجه به متغ

آسان  یدسترس قیاز طر یاسیشده است که ارتباط س ندموجود مست اتیشود در ادب یم یریکنند اندازه گ یم یرویامر پ نیاز ا یدولت ریغ

گذارد  یاثر م یگذار هیسرما یها میر تصمکند و ب یشرکت فراهم م یبرا یبر روابط، منابع ارزشمند یمبتن یو قراردادها یبه ، منابع خارج

 یاسیس ارتباطات یدولت یشرکتها مدهدارد، براساس شواهد بدست آ ییشرکت ها نقش بسزا یبانک یوام ها صیدر ، تخص یاسیارتباطات س

 (.2902دهند )هوستن و همکاران، یم حیرا ترج
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فرضیه نظارت فعال  بر اساسحسابرسی، دو نوع فرضیه رقیب مطرح است.  الزحمهحقدر خصوص مالکان خانوادگی و ارتباط آن با 

را به استفاده از خدمات  هاآنهای ذاتی و نفوذ خاص بر مدیریت، یژگیواین دسته از مالکان به کیفیت اطالعات اهمیت داده و با توجه به 

د. شوند. در مقابل، فرضیه منافع شخصی قرار داریمحسابرسی  الزحمهحقیت منجر به افزایش درنهانماید که یمیفیت ترغیب باکحسابرسی 

تر باشند. یفیتباکخدمات حسابرسی  شود که به دلیل نظارت فعال، کمتر احتمال دارند مالکان خانوادگی متقاضییمدر این فرضیه بیان 

یگر، در دعبارتبه (.2990ت)میترا و همکاران،یفیت باالتر هسباکحسابرسی کمتر برای انتخاب حسابرسان  الزحمهحقلذا حاضر به پرداخت 

های نمایندگی و ریسک کنترل در گزارشگری مالی ینههزفرضیه منافع شخصی به دلیل نظارت فعال مالکان خانوادگی بر عملیات شرکت، 

ختن و پنهان سا هانظارتسطح  داشتننگاهامور در راستای پایین  کنندهکنترلیابد. سهامداران یمحسابرسی کاهش  الزحمهحقیجه درنتو 

ز ی قرار گیرد.  اموردحسابرستر یینپای مالی توسط حسابرس دارای کیفیت کاری هاگزارشی خویش شاید ترجیح دهند که اندازهادست

ۀ اختالس نیدرزمامور شاید از سازو کارهای نظارتی بیرونی بهره گرفته و بدین ترتیب توانایی خویش  کنندهکنترلسوی دیگر، سهامدار 

منابع را کاهش دهد. وی شاید معتقد باشد که شرکت باید در ارتباط با فرآیند حاکمیت جمعی و گزارش دهی مالی خویش به سهامداران 

 شود)ریدیمی مراقبت خوببه هاآنبدین ترتیب اطمینان حاصل کنند که از منافع  هاآنگذاران احتمالی اطمینان خاطر دهد تا یهسرمااقلیت و 

دهد شود که نشان میمی اثباتانگیزه ایجاد ارتباطات سیاسی در این مطالعه جدید است این دیدگاه با مطالعات تجربی  (.2992و همکاران،

عالوه بر این،   .( 2999، )جانسون و میتونتر مرتبط هستند و ارزشگذاری سهام پایین  باالتر حق الزحمه حسابرسیارتباطات سیاسی با 

ادهای اقتص درها شرکت درآمدهای متفاوتی را برایدی مختلف ممکن است بر رفتار سازمانی و مدیریتی اثرگذار باشند، در نتیجه عوامل نها

مالکیت خانوادگی بر حق  وارتباط سیاسی  تعدیل خصوص در تجربی شواهد تاکنون بااین وجود، .کندیافته و نوظهور تولید می توسعه

ی حسابرس حق الزحمه هایهای خانوادگی دارای ارتباط سیاسی و بنابراین، بررسی ارتباط بین شرکت.است نشده مشاهده الزحمه حسابرسی

توان با ارائه رهنمودهای متکی بنابراین، می .اند، نشان دهدکه در مطالعات اخیر گزارش شده مواردیمتفاوتی را در مقابل  نتایجممکن است 

 ی شد.های مالگیریهای مالی جهت تصمیمکنندگان صورتگونه باعث کمک به استفادهوبدینیافت  بر نتایج پژوهش به این اهداف دست

 مسأله از برگرفته فرضیه های و و هم چنین روش پژوهش موضوع با مرتبط پژوهش های پیشینه ی و نظری مبانی مقاله یادامه در

 هم چنین مبانی و فرضیه ها فرضیه ها مطرح ودر پایان با توجه به نتایج آزمون نتایج آزمون نهایت در می شود. بیان پژوهش نظری مبانی و

 پایان می رسد. به پیشنهادها گیرد و با ذکرگیری صورت میشده ،نتیجه مطرح یو پیشینه نظری

 

 مبانی نظري پژوهش

تنها نه هینظر نیجهان شد ا یاقتصادوارد متون  براسمیبا گسترش و نفوذ مکتب ل ستمیدوم قرن ب مهیاز ن یاسیاقتصاد س هینظر

ساس اند. بر اارائه داده هینظر نیا حیدر بسط و توض یآثار زیشده است بلکه جامعه شناسان نواقع مداراناستیموردتوجه اقتصاددانان و س

 گریکدیمتقابل بر  ریثتأ یاسیس یهایریگمیو تصم تیمعناست که فعال نیبه ا نیدارند ا گریکدیمتقابل بر  ریتأث استیاقتصاد و س هینظر نیا

 یعکس دارند)مهدو بر یاقتصاد یهاتیبر فعال میرمستقیو غ میمستق ریتأث یاسیس یهایریگمیو تصم تیمعناست که فعال نیبه ا نیدارند. ا

شرکت در  یسودآور یشرکت، عامل اصل یاقتصاد یهاهیبا پا سهیدر مقا یاسی( روابط س2990) سمنی(. به اعتقاد ف0902، ییایفرد و رو

 یستگب هیبه منابع سرما یدسترس یاسیروابط س یدارا یهاشرکت داتیتوسعه است، او معتقد است که عاو درحال یشرق یایآس یکشورها

تحت تملک دولت  یهااز بانک هیآسان به اعتبار و منابع سرما یبه دسترس منجر یاسیروابط س رایشده نداره، زبه سود گزارش

وابسته به دولت، مجلس  رهیمدئتیه یعبارتند از وجود اعضا ییهاشرکت یاسیس تیریمد یها(. نشانه2902و همکاران ، ی)بوباکرگرددیم

با  ریمتغ نی. ایدولتو شبه ی( دولتیحق رأ یحداقل ده درصد سهام دارا یوجود سهامدار عمده )دارا ای ،یاسیس ینوع نهادها نیو مانند ا

 ه،ریمدئتیه یاعضا رعامل،یمد ییشناسا قیاز طر یبه مجمع عموم رهیمدئتیو گزارش ه یمال یهاهمراه صورت یهاادداشتی قیدق یبررس

 گرید یکی(. 2901و وانگ، ی)ل رفتیصورت پذ اگونگون ینمونه به انحا یهاسهامداران عمده، اشخاص وابسته و اشخاص در تعامل با شرکت

مطالعات  .باشدیبلندمدت م یبده اریمورداستفاده قرارگرفته است، مع یاسیارتباط س یریگاندازه یبرا ریاخ قاتیکه در تحق ییارهایاز مع

تا فرصت  شودیها باعث مشرکت شتریب یاسی( نشان داده است که ارتباط س2992( و فان و وانگ )2992متعدد مانند فان و همکاران )

بلندمدت  یهایباالتر، نسبت بده یاسیبا ارتباط س یهادر شرکت جهیفراهم شود و درنت ترنهیهزها به منابع بلندمدت و کمشرکت یدسترس

 (.2902و همکاران ، نیگردد )ل شتریب

یت سهم از های گوناگون تعریف کرد. عضویت اعضای خانواده در هیئت مدیره، درصد مالکتوان از جنبههای خانوادگی را میشرکت

ها تعریف های خانوادگی به کمکانسوی اعضای خانواده و کنترل یا نفوذ قابل مالحظۀ خانواده در شرکت، از عواملی هستند که شرکت

های خانوادگی، معموالً اعضای خانواده نه تنها مالک شرکت، بلکه مدیر نیز هستند. وجود (. در شرکت0920شوند)نمازی و محمدی ،می
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نگرانی وجود دارد که اعضای خانوادۀ عضو هیئت مدیره برای حداکثر دهد. بنابراین این خانوادگی ریسک تضاد  منافع را افزایش میمالکیت 

الزحمۀ (. این تضاد منافع باعث افزایش هزینۀ نظارتی)حق0029سازی سود خود، برخالف منافع سهامداران دیگر عمل کنند )فاما و جنسن ،

ی ها، همسویای دیگر براین باورند که به دلیل سهامدارا بودن اعضای خانواده در شرکت و نقش مدیریتی آنشد، اما عده حسابرسی( خواهد 

شود. مطالعات منافع مدیران و سهامداران وجود خواهد داشت که باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی و تضاد منافع بین مدیران و مالکان می

وجود مالکیت خانوادگی، باعث افزایش کیفیت سود، کاهش اقالم تعهدی غیرعادی، افزایش ارزش شرکت و به دهد که انجام شده نشان می

مۀ الزحرود که بین حقالزحمۀ حسابرسی خواهد شد. بنابراین باتوجه به دو دیدگاه گفته شده، انتظار میدنبال آن، کاهش ریسک و حق

 جود داشته باشد.حسابرسی و مالکیت خانوادگی ارتباط معناداری و

ا ههای نمایندگی در این شرکتی، تفاوت هزینهخانوادگ یرغهای خانوادگی و الزحمه حسابرسی در شرکتمنشأ اصلی تفاوت در حق

های خانوادگی برای حداکثر کردن منافع شخصی شرکت تئوری نمایندگی، بر اساسباشد که به دلیل وجود سهامداران خانوادگی است. می

های هزینه یاد منجر به افزایشزاحتمالبهارند و همچنین تمایل دارند در فرآیند گزارشگری مالی تأثیرگذار باشند، نتیجه این انگیزه انگیزه د

شود. برای های حسابرسی میهزینه ازجملههای نظارت وجود تضاد منافع باعث افزایش هزینه (.2909لیو و سوبرامانیام،شود )نمایندگی می

رزیابی به ا با توجهالزحمه به مؤسسه حسابرسی پرداخت شود. این مبلغ توسط حسابرس حق عنوانبهمات حسابرسی باید مبلغی انجام خد

 ی حسابرسی باال وهاو تالشهای نمایندگی مستلزم ارزیابی ریسک گردد. افزایش هزینهوی از حجم و ریسک کار حسابرسی تعیین می

شود. در مقابل، همسویی منافع میان مالکان خانوادگی و سهامداران موجب کاهش عدم تقارن باالتر میالزحمه حسابرسی یجه حقدرنت

تواند به بهبود نظارت داخلی و کاهش تضاد منافع بین مدیر و مالک کمک کند و بنابراین شود. به عبارتی مالکیت خانوادگی میاطالعاتی می

 (. 2909لیو و سوبرامانیام، ) دشوالزحمه حسابرسی یجه کاهش حقتدرنمنجر به ارزیابی ریسک کمتر حسابرسی و 

 

 تدوین فرضيه ها و پيشينه پژوهش
را در رابطه با نقش ارتباطات  یدر حال توسعه، عوامل متعدد یدر کشورها ژهیبه و ن،یشیپ یهابه عمل آمده، پژوهش یهایطبق بررس

به معامالت با اشخاص ثالث، انتخاب حسابرسان،  توانیاند که از آن جمله مقرار داده یمورد بررس یو رابطه آن با حرفه حسابرس یاسیس

 ری( تأث2902مالول و همکاران ). اشاره کرد یندگینما یهاو تعارض رانیعملکرد  شرکت، پاداش مد ،یحسابرس تیفی، کیسهامداران نهاد

هبود موجب ب یاسیبه دست آمده، ارتباطات س جیکردند. بر اساس نتا یرا بررس یتونس یبر عملکرد و ارزش شرکت ها یاسیارتباطات س

 یاسیس طاتبا ارتبا ییدر شرکت ها یگذار هیبه سرما شتر،یکسب منافع ب لیگذاران به دل هیشود. در واقع سرما یعملکرد و ارزش شرکت م

 یهادرصد از کل شرکت 22از  شیب یخانوادگ یهاکه شرکت تیواقع نیاز ا زهی( با کسب انگ2902) یپژوهش ت دهند. ینشان م لیباال تما

 انیو بنگالدش، به آزمون رابطه م کایامر یدر کشورها ریاخ یهاپژوهش افتهی زی( و ن2902)گوش و تانگ،  دهندیم لیجهان را تشک

 یدر کشورها نیشیپ یهاپژوهشبر خالف  ی. وپردازدیم یدر حال توسعه مالز ردر کشو یالزحمه حسابرسو حق یخانوادگ یهاشرکت

 یخانوادگ یهاشرکت انیکه م رسدیم جهینت نی( به ا2902؛ گوش و تانگ، 2902؛ خان و همکاران، 2909و بنگالدش )هو و کانگ،  کایامر

ه در حال توسع ینوع دوم در اقتصادها یندگیمشکالت نما وجوداز  یکه حاک باشدیبرقرار م یرابطه معنادار مثبت یالزحمه حسابرسو حق

بوده و درصد سهامداران  تریمیکه قد یخانوادگ یهاکه رابطه مثبت مذکور در مورد شرکت دهدینشان م نیپژوهش همچن نی. اباشدیم

نوع دوم  یندگیکند که بنا به وجود مشکالت نمایپژوهش مذکور استدالل م ت،ی. در نهاباشدیم تریآن ها باالتر است، قو یخانوادگ یکنترل

 یالزحمه حسابرساست، حق تریدر آن ها طوالن زیارتباطات ن نیهستند و مدت ا یاسیارتباطات س یکه دارا ییهاشرکت ،یدر کشور مالز

 .کنندیپرداخت م یشتریب

وان نمونه، عن اند. بهپرداخته زین یاسیس یهاثالث در شرکت اینقش معامالت با اشخاص وابسته  یبه بررس نیشیاز مطالعات پ یبرخ

 هزیاند. انگو انتخاب حسابرس آزمون کرده یاسیارتباطات س انیمعامالت با اشخاص ثالث را بر رابطه م ری( تاث2900و همکاران ) بیحب

 جیااست. نت یاسیس یهامتناقض مطرح در مورد انتصاب حسابرسان برجسته در شرکت یهادگاهیپژوهش، د نیانجام ا یمحققان مذکور برا

به انتخاب حسابرسان برجسته و مشهور دارند. استدالل آن ها  یکمتر لیتما یدر کشور اندونز یاسیس یهاکه شرکت دهدیآن ها نشان م

د خو یاسیو حفظ ارتباطات س جادیا یو پنهان برا ینیرزمیز یهاتیدر فعال  یاسیس یهارکتش ییاست که از آن جا نیا افتهی نیاز ا

خود را پنهان کنند، حسابرسان کمتر شناخته  یقیحق یعملکرد اقتصاد یاعداد و ارقام مال یکاردخالت دارند و در تالش هستند تا با دست

انتخاب  یبرا یاسیس یهاشرکت لیکه تما دهدیپژوهش آن ها نشان م ن،ی. عالوه بر ادهندیم حیشده را به حسابرسان برجسته ترج

 معامالت با اشخاص وابسته هستند، آشکارتر است.  یمذکور دارا یهاکه شرکت یشناخته شده در زمان حسابرسان کمتر
 

 

http://www.joas.ir/


 73 -57، ص  3131، بهار  31پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 پيشينه پژوهش
 حسابرسی حق الزحمه های برهای خانوادگی دارای ارتباط سیاسی ارتباط بین شرکت (، در پژوهشی به بررسی2902) چیو مینگ

ی خانوادگی هاشرکتی خانوادگی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین که هاشرکتپرداخت. نتایج نشان داد که 

 و ارتباطات سیاسی می تواند هزینه حسابرسی را کاهش دهد.

ها رکتنشان داد که ش جیبا انتخاب حسابرس پرداخت. نتا یو کنترل خانوادگ تیتمرکز مالک یبه بررس یقی( در تحق2901) یدرآماد 

که کنترل  ینشان داد زمان جینتا نی. همچنکنندیباالتر را انتخاب م تیفیباک یمؤسسه حسابرس یشتریاحتمال بباال به تیتمرکز مالک با

 است. یباال منف تیفیباک یحسابرس یهامؤسسه یو تقاضا برا تیتمرکز مالک نیباشد، رابطه ب یسهامداران خانوادگ

ند. پرداخت نفعیانتخاب حسابرس و نفوذ افراد ذ ،یالزحمه حسابرسحق نیارتباط ب یبه بررس یقی( در تحق2902و همکاران ) خان 

طور به یخانوادگ ریغ یهابا شرکت سهیها در مقاآن یموردنظر و نمونه پژوهش یخانوادگ یهااز آن است که شرکت یپژوهش حاک جینتا

 ییهادر شرکت نی. همچنرندیگیبهره م ترنییپا تیفیباک یهاحسابرس نموده و از پرداخت یکمتر یابرسحس یهاالزحمهحق یریچشمگ

با  سهیدر مقا یترتیفیباک یهاو از حسابرس کنندیپرداخت م یشتریب یدستمزد حسابرس یخانوادگ یهاشرکت ،یصادرات کردیبا رو

  .رندیگیبهره م یخانوادگ ریغ یهاشرکت

نشان  یفرانسو یشرکت ها نیسهامداران در ب تیو ساختار مالک یدر مورد حق الزحمه حسابرس ی( با پژوهش2909و همکاران ) رازیچ

 رابطه مثبت یو حق الزحمه حسابرس یسهامداران نهاد نیمعنادار و ب یرابطه منف یو حق الزحمه حسابرس یسهامداران دولت نیدادند که ب

آنان نشان  جیو نتا یبررس یشرکت بر حق الزحمه حسابرس تیساختار مالک ریثدر کشور بنگالدش تا گرید یپژوهش دروجود دارد.  یمعنادار

 یمعنادار یرابطه منف یبا حق الزحمه حسابرس یو سهامداران عموم یگذاران نهاد هیسرما ،ییاجرا رانیسهام توسط مد تیمالک نیداد که ب

  دارد. وجود

که  تندافیپرداختند. آنها  یمال نیتام ماتیعملکرد شرکت و تصم یبر رو یاسیروابط س ریتاث ی(، به بررس2902و همکاران ) یبوبکر

 یگهمبست یاسیدهند. دوم روابط س یم شیخود را افزا یو بده دهیعملکرد خود را بهبود بخش یاسیروابط س یاول شرکت ها بعد از برقرار

  دارند. یآسانتر یدسترس یبه منابع اعتبار یاسیروابط س یدارا یدارد. سوم شرکتها یاتیو عملکرد عمل مدر اهر رییبا تغ یقو

پژوهش در دوره  نیپرداختند. ا یحسابرس تیفیو ک یحسابرس یرعادیالزحمه غحق نیرابطه ب ی( به بررس2902و بوون ) آستهانا

 شیافزا یحسابرس یفمن یرعادیالزحمه غحق کهیها نشان داد هنگامپژوهش آن جیشده است. نتاانجام متحدهاالتیدر ا 2990تا  2999

  شده است. یحسابرس تیموجب تقو یاکسل -نزیقانون سارب بینشان داد تصو جینتا نی. همچنابدییم شکاه یحسابرس تیفیک ابد،ییم

خاب بر انت ،یندگیو مسائل نما یخانوادگ یهاشرکت تیخود نشان داد که چگونه و چطور ساختار مالک ی( در کار پژوهش2902)  کانگ

 یشتریاحتمال ببه یخانوادگ یهانشان داد که شرکت جی. نتاگذاردیاثر م یالزحمه حسابرسحسابرسان متخصص صنعت و سطح حق

  .ندشویم یخانوادگ ریغ یهانسبت به شرکت یحسابرس نهیاز هز یترنییو متحمل سطح پا کنندیحسابرسان متخصص را انتخاب م

با کنترل  ییهاها شامل شرکتکردند. نمونه آن یبررس ییایشرکت استرال 299را در  یالزحمه حسابرس(حق2900و خان ) جول

 یهانسبت به شرکت یترنییپا یالزحمه حسابرسحق یخانوادگ یهاکه شرکت افتندیدست  جهینت نیها به ابود. آن یو خارج یخانوادگ

 یترباال یالزحمه حسابرسحق ،یو خارج یخانوادگ تیها با مالکشرکت یها آشکار کرد که هردوآن جینتا نی. همچنپردازندیم یخانوادگ ریغ

احتمال استفاده  یخانوادگ تیدر مالک شیکه افزا افتندی ی( در پژوهش2909و همکاران ) سکاننین .پردازندیم یبه مؤسسات بزرگ حسابرس

در  انریمالکان و مد نیب یکه عدم تقارن اطالعات کنندیاستدالل م گونهنیخود را ا جینتا ها. آندهدیرا کاهش م تیفیاز حسابرسان باک

  کمتر است. یخانوادگ یهاشرکت

 تندافیها تقاضا آن هیکردند. بر اساس نظر یرا بررس یالزحمه حسابرسو حق تیمالک یهایژگیو نی( رابطه ب2990و همکاران ) ترایم

رابطه  نی. همچنکنندیعالمت دادن به بازار استفاده م یبرا یبهتر تیفیباک یخدمات حسابرس رانیباال است، مد تیمنافع مالک کهیوقت

 ینهاد تیمالک نیب یو رابطه منف یالزحمه حسابرس( و حقیدر صد سهام فرد 2سهام منتشرشده )داشتن کمتر  ینهاد تیمالک نیمثبت ب

ا ب یتیریسهام مد تیمالک نیعالوه نشان دادند که بوجود دارد. به یالزحمه حسابرسو حق (یسهام فرد شتریب ایدرصد  2عمده )داشتن 

  .داردوجود  یرابطه منف ،یالزحمه حسابرسحق

و انتخاب حسابرس مستقل  یالزحمه حسابرسو حق یاسیارتباطات س انیرابطه م یبه بررس زی( ن0900) یاندراب یزارع پور و فرهاد

آن ها نشان  جیتااند. نپرداخته 0901تا  0920 یهاسال یشرکت فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران در ط 000متشکل از  یانمونه یبرا

 یهاشرکت گر،یمعنادار معکوس دارد. به عبارت د ریو انتخاب حسابرس مستقل تاث یالزحمه حسابرسبر حق یاسیکه ارتباطات س دهدیم

 . کنندیرا پرداخت م یکمتر یحسابرس الزحمهحق رانیدر ا یاسیس
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 تیافانتخاب حسابرس و شف انیبر رابطه م یاسیارتباطات س ریتاث یمشابه به بررس یاوهیبه ش زی( ن0900و همکاران ) یپژوهش تامراد

پرداخته  0902تا  0920 یهاسال یشرکت فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران در ط 029متشکل از  یانمونه یبرا یاطالعات حسابدار

ص با شاخ یاسیرابطه توسط ارتباطات س نیمثبت دارد و ا ریتاث یاطالعات حسابدار تیکه انتخاب حسابرس بر شفاف دهدیو نشان م

  .ردیگیقرار م ریمثبت تحت تاث یادولت به گونه تیبا شاخص مالک یاسیو توسط ارتباطات س یبه دولت به صورت منف یپرداخت

قرار گرفته و  یمورد بررسخود در پژوهش  یاسیسهام و ارتباطات س یسود نقد انی( رابطه م0900) یو محسن یودپشتر یرهنما

رتباطات ا شیافزا گر،ی. به عبارت دباشدیبرقرار م یرابطه مثبت معنادار یاسیبازده سهام و ارتباطات س انیاز آن است که م یآن حاک جینتا

ه سهام در نظر گرفت یهاو بازده یسود نقد نهیاز عوامل مهم در زم یکیبه عنوان  دیدهد و با شیها را افزاشرکت مبازده سها تواندیم یاسیس

  .کنندیم عیسهامداران توز انیرا م یشتریب یسود نقد ران،یها در اشرکت رینسبت به سا یاسیس یهاشرکت قت،یشود. در حق

از حد و عملکرد  شتریب یگذار هیبر سرما یاسیارتباطات س ریتأث یبه بررس ی( در پژوهش0900زاده خانقاه ) یو تق ینهند بادآور

پژوهش  جیشرکت بود نتا 009آنها متشکل از  یپرداختند و نمونه  0902 یال 0920 یبورس اوراق بهادار تهران در بازه زمان یشرکت ها

 گذارد.  یم یمنف ریداشته و بر عملکرد شرکت تأث یمثبت ریاز حد تأث شتریب یگذار هیمابر سر یاسیس تباطاتدهد که ار یآنها نشان م

 بورس در شده پذیرفته نقد درشرکتهای وجه نگهداشت و سیاسی ارتباطات بین رابطه بررسی در پژوهشی (0902) یپژوهش رحمان

پرداختند   0909تا  0922 یهاسال یشرکت فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران در ط 092متشکل از  یانمونه یابر تهران بهادار اوراق

 ینفرابطه معنادار م یدولت تیو درصد مالک یالب یهاتیبا شاخص فعال یاسیاز آن است که نگهداشت وجه نقد و ارتباطات س یحاکنتایج 

 .کندیم دایکاهش پ یاسیس یهانهیهز شیشده با افزا یوجه نقد نگهدار زانیداشته و م

 تیمالک و یدولت تیمالک نیکه ب افتندیدر یو حق الزحمه حسابرس تیساختار مالک نیرابطه ب ی( با بررس0902و همکاران ) یخدادا

بطه را یبا حق الزحمه حسابرس تیریمد تیو مالک ینهاد تیمالک نیب یوجود دارد، ول یرابطه معنادار یبا حق الزحمه حسابرس یخانوادگ

 .دیمشاهده نگرد یمعنادار

آنان نشان  جیکرده اند، نتا یمستقل شرکت ها را بررس یو حق الزحمه حسابرس ی(،  رابطه نظام راهبر0909و همکاران ) یطبر یعلو

. وجود دارد یمستقل شرکت ها رابطه معنادار یبا حق الزحمه حسابرس یو شبه دولت یدولت ینهاد تیداد که نوع حسابرس و درصد مالک

   شود. یتر م شیب یتر باشد، حق الزحمه حسابرس شیب یو شبه دولت ینهاد دولت اریدر اخت امکه هرچه درصد سه یبه طور

در ( کیفیت سود و بازده را در شرکتهای خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته شده 0920نمازی و محمدی در پژوهش خود در سال )

پژوهش آنها نشان  نتایجشرکت غیرخانوادگی بود.  01شرکت خانوادگی و  90بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردند. نمونهی آنها شامل 

می دهد که بین کیفیت سود مبتنی بر نسبت وجه نقد عملیاتی با سود خالص و همچنین نسبت انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف 

 اتی در شرکتهای خانوادگی و شرکتهای غیرخانوادگی، تفاوت معناداری وجود ندارد.معیار وجه نقد عملی

 با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش که در بخش های قبل توصیف شد، فرضیه های پژوهش به شرح ذیل تدوین می شوند:

 ی اثر معناداری دارد.حسابرس الزحمهحقی خانوادگی بر هاشرکت( با فرض ثبات سایر شرایط، میان 0فرضیه 

 یبا وجود سهامداران نهاد یو حق الزحمه حسابرس یخانوادگ یشرکت ها انیمعنادار م اثر ط،یشرا ریبا فرض ثبات سا( 2فرضیه 

 شود. یم دیتشد

حسابرسی با وجود ارتباطات سیاسی تشدید  الزحمهحقی خانوادگی و هاشرکتمعنادار میان  ( با فرض ثبات سایر شرایط، اثر9فرضیه 

 .شودیم

 دیبا وجود سهامداران عمده تشد یو حق الزحمه حسابرس یخانوادگ یشرکت ها انیمعنادار م اثر ط،یشرا ریبا فرض ثبات سا( 2فرضیه 

 شود. یم
 

 روش انجام پژوهش

 روش گردآوري داده ها و اطالعات
وهش موضوع پژ ینهکه در بخش اول، مطالعات انجام گرفته در زم یبترت ینبد صورت گرفته است. یویاطالعات به روش آرش یگرد آور

 یبرا زیدر بخش دوم ن و مورد مطالعه قرارگرفت. یمعتبر گردآور ینترنتیا یها یتو سا ییدانشجو ینامه ها یاناز کتب، مقاالت معتبر، پا

، codal ، rdis،irbourse ، tseبهادار تهران، سازمان بورس اوراق تارنمایژوهش از جهت انجام پ یازداده ها و اطالعات مورد ن یجمع آور

 شد. تفادهمعتبر اس یتهایسا یگراِکسل و د یکروسافتما ین،نرم افزار ره آورد نو یرنظ یاطالعات یبانک ها
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 جامعه و نمونه آماري پژوهش
دهند. برای تعیین نمونه مورد مطالعه، آماری پژوهش حاضر را تشکیل میشده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه های پذیرفتهشرکت

     شود: ها در نظر گرفته میشرایط زیر جهت انتخاب شرکت

 .باشند 20/02شرکت های مذکورکه پایان سال مالی آن ها  .0

 .باشد دسترس در در طی تمامی سال های قلمروی زمانی پژوهش مالی صورتهای همراه هاییادداشت .2

شرکت موردنظر، هزینه حق الزحمه حسابرسی را در یادداشت های پیوست صورتهای مالی خود و در قسمت هزینه های عمومی و  .9

 افشا کرده باشد؛ 0901تا  0909اداری در طی سال های 

 .نباشند لیزینگ و گریواسطه ،هابانک هلدینگ، گذاری،سرمایه هایشرکتء جز . 2

 منظر ولی از د،بو میسر شرکت هاتمامی  روی رـب پژوهش( روش به توجه )با تحقیق نمکاا ادی،تعد و یـکم رـمنظ از با توجه به اینکه

، دندــش یطارـش ئزاـح دـبُع دو رـه در که هایی شرکت ادتعد ،نتیجهدر. دـندبو اتیـطالعا قصاوـن و تکالـمش دارای نهاآ از رخیب ،کیفی

 . ستا رکتـش 09 تـنهای در قـتحقی ریماآ جامعه ،ترتیب دینــب .تــیاف لـتقلی رکتــش 09به 

 

 طریقه انتخاب نمونه به روش غربالگري جامعه ي آماري

 تعداد شرکت شرح

 209 کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 (022) لیزینگ و گریواسطه ،هابانک هلدینگ، گذاری،سرمایه هایشرکت

اطالعات مورد نیاز آن ها جهت انجام این پژوهش در برخی سال های مورد مطالعه در دسترس  شرکت هایی که برخی

 نبود.
(20) 

 (029) نیست. 20/02حذف شرکت هایی که پایان سال مالی آن ها 

 (22) نیست. دسترس در شرکت هایی در طی تمامی سال های قلمروی زمانی پژوهش مالی صورتهای همراه های یادداشت

 09 شرکت هایی که بعد از اعمال محدودیت به عنوان نمونه به صورت سامانمند انتخاب شده اند.

 

 روش انجام پژوهش و الگوهاي پژوهش
 گویال بودن معنادار بررسی برای همچنین. است شده استفاده ترکیبی های داده رگرسیون مدل و تلفیقی های داده از پژوهش این در

 تابلویی های داده صورت به را ها داده ابتدا مدل، تعیین و ها داده گردآوری از پس. است شده استفاده  Fو  T آماری های از آزمون پژوهش

 زمونآ این احتمال اگر صورت، بدین. است شده استفاده ثابت آثار مدل یا تلفیقی های داده تعیین برای لیمر F آزمون از سپس و داده قرار

 تصادفی آثار یا( Fixed) ثابت آثار مدل تعیین برای هاسمن آزمون از همچنین. بود خواهد ثابت آثار مدل باشد، درصد 2 از کمتر

(Random )گردد برآورد ثابت آثار از استفاده با باید مدل باشد، درصد 2 از کوچکتر هاسمن آزمون احتمال اگر یعنی است؛ شده استفاده 

 خود بررسی برای R آماری افزار نرم توسط مدل برازش از پس. شود می پرداخته نظر مورد نمونه برای فرضیه بررسی به نهایت در و

متغیر وابسته مورد استفاده در این پژوهش،  .شود می استفاده گادفری-آزمون بروش از( مدل خطاهای) اخالل اجزای میان سریالی همبستگی

حق الزحمه حسابرسی یا بهای خدمات حسابرسی می باشد. با پیروی از پژوهش های پیشین انجام شده در این حوزه، حق الزحمه حسابرسی 

های مالی شرکتهای را به صورت لگاریتم طبیعی حق الزحمه افشا شده در بخش هزینه های اداری و عمومی یادداشت های پیوست صورت

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اندازه گیری می نماییم تا بتوانیم با سایر متغیرهای الگوی پژوهش تطابق خطی بهتری ایجاد 

 (. برای آزمون فرضیه های این پژوهش از الگوی های ذیل استفاده شده است:0029نماییم )سایمونیک، 

 

AFi;t = α + β1FAMILYi;t  + β3CONTROLi;t  + β4PCFi;t  + β5INSTIT +  β6TAi;t  + β7ROAi;t + 

β8LEVi;t  + β9OPIi;t  + β10LOSSi;t + β11AUDi;t + β12INDi;t + ei;t )0( 
 

 AFi;t = = α + β1FAMILYi;t  + β3CONTROLi;t  + β4PCFi;t  + β5INSTIT +  β6FAMILY* INSTIT 

+ β7TAi;t  + β8ROAi;t + β9LEVi;t  + β10OPIi;t  + β11LOSSi;t + β12AUDi;t + β13INDi;t + ei;t                                     )2(  
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AFi;t = α + β1FAMILYi;t  + β3CONTROLi;t  + β4PCFi;t  + β5INSTIT +  β6FAMILY* PCF + 

β7TAi;t  + β8ROAi;t + β9LEVi;t  + β10OPIi;t  + β11LOSSi;t + β12AUDi;t + β13INDi;t + ei;t )9( 

 

AFi;t = = α + β1FAMILYi;t  + β3CONTROLi;t  + β4PCFi;t  + β5INSTIT +  β6FAMILY* 

CONTROL + β7TAi;t  + β8ROAi;t + β9LEVi;t  + β10OPIi;t  + β11LOSSi;t + β12AUDi;t + β13INDi;t + 

ei;t                                                                                                                                                                                                                                     )2( 

 

 داریم:

 متغير وابسته:
AF = پرداختی به موسسه حسابرسی الزحمهحقلگاریتم طبیعی  = حسابرسی الزحمهحق 

Family = عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر *متغیر شاخص؛ اگر شرکت نمونه خانوادگی باشد = ی خانوادگیهاشرکت 

 متغیرهای مستقل و مداخله گر:

CONTROL = اختیار سهامداران کنترلی شرکتدرصد سهام در   سهامدار کنترلی 

INSTIT = عدد صفر نصورتیا ریو در غ کیباشد عدد  یاگر سهامدار شرکت جز سهامداران نهاد = سهامداران نهادی 

PCF = متغیر شاخص؛ اگر حداقل یکی از سهامداران عمده شرکت )با حداقل مالکیت ده  = ارتباطات سیاسی

 باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر ی وابسته به دولتهاتیشخصدرصد( از 

 متغیرهای کنترلی :

TA =  ی شرکتهاییدارالگاریتم طبیعی کل  = ی شرکتهاییداراکل 

ROA =  ی شرکتهاییداراسود خالص تقسیم بر کل  = ی شرکتهاییدارابازده 

LEV = ی شرکتهاییدارابه کل  هایبدهنسبت کل  = اهرم مالی شرکت 

OPI = متغیر شاخص؛ اگر اظهارنظر حسابرس تعدیل شده باشد عدد یک و در غیر این  = اظهارنظر حسابرس

 صورت عدد صفر

LOSS = متغیر شاخص؛ اگر شرکت زیان خالص گزارش کرده باشد عدد یک و در غیر این  = زیان دهی شرکت

 صورت عدد صفر

AUD = حسابرسی شرکت با سازمان حسابرسی منعقد شده باشد متغیر شاخص؛ اگر قرارداد  = اندازه موسسه حسابرسی

 عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر

IND = درصد مدیران مستقل در کمیته حسابرسی شرکت = استقالل کمیته حسابرسی 

 

ت شرک تیریافراد فعاالنه در مد نیخانواده باشد و ا یاز سهام آنان در دست اعضا یادیز زانیاست که م یشرکت ،ی* شرکت خانوادگ

 فیتعر یداکس پِالس  را برا یبورس کشور آلمان شاخص خانوادگ یهاگران داده لیمرکز تحل 2909مشارکت داشته باشند. در سال 

 را دارا باشد: ریاز دو شرط ز یکیکه  شودیم یمعرف یعنوان خانوادگکه طبق آن شرکت به دارائه نمو یخانوادگ یهاشرکت

 داشته باشد. اریرا در اخت یدرصد از سهام عاد 22خانواده مؤسس، حداقل  -الف

 :ای و

 داشته باشد. اریرا در اخت یدرصد از سهام عاد 2داشته و حداقل  تیعضو رهیمدئتیخانواده در ه یاز اعضا یکی -ب

سهامداران حداقل  کهیدرصورت کندیعنوان م 29شماره  یاستاندارد حسابدار 2دربند  رانیا یحسابدار یاستانداردها نیتدو تهیکم

قانون تجارت،  090طبق ماده  نیرا داشته باشند بر شرکت نفوذ قابل مالحظه دارند. همچن ریپذ هیدر واحد سرما یدرصد از قدرت رأ 29

نفر باشد. لذا  2حداقل  ئتیه نیتعداد ا دیکه با باشندیاز صاحبان سهام م یارهیمدئتیه لیملزم به تشک عام یسهام یهاشرکت هیکل

 نیمطرح و از ا رهیمدئتیه یاز اعضا یکیعنوان درصد سهام شرکت باشد به 29مالک  یاستنباط نمود، چنانچه سهامدار توانیمنطقاً م

 ریز اری(، مع2902همکاران )از پژوهش خان و  یرویاساس، در پژوهش حاضر، با پ نی. بر ادینما فوذنشرکت اعمال اتیبر عمل توانیم قیطر

 :گرددیاستفاده م یخانوادگ تیمالک یریگاندازه یشاخص برا ریرا به عنوان متغ
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ه شود، ب یخانواده نگهدار کیتوسط  میرمستقیغ ای مینمونه به طور مستق یهاشرکت یحق رأ یدرصد سهام دارا 29حداقل  چنانچه

 .کندیم دایصورت به آن عدد صفر اختصاص پ نیا ریو در غ کیعدد  ریمتغ

 

 یافته هاي پژوهش

 شاخص هاي توصيفی 
 تحلیل، این از هدف. باشد می توصیفی های شاخص محاسبه و ها داده شده خالصه مشخصات تعیین آماری تحلیل در گام اولین

 تحلیل برای توصیفی خصوصیات و گردد فراهم آنها تحلیل مقدمات تا باشد می ها آزمودنی رفتار دادن نشان و متغیرها درونی روابط شناخت

 نگاره این. آماره های توصیفی را برای متغیرهای مستقل به کار گفته شده در الگوی پژوهش نشان می دهد (0) نگاره گردد. آشکار بیشتر

 .باشد می 0901 تا سال 0909 سال از ساله 0 ی دوره طی در نمونه آماری پژوهش شرکت 09 تمامی به مربوط توصیفی های بیانگر آماره

بخش )الف( در نگاره مذکور آمار توصیفی مربوط به متغیرهای دنباله دار و بخش )ب( آمار توصیفی مربوط به متغیرهای شاخص را نشان 

می  229/9آن برابر  می باشد و انحراف معیار  200/29می دهد. همان طوری که در این نگاره مشهود است، میانگین هزینه حسابرسی برابر 

درصد از سهام شرکت ها در اختیار  22 متوسط طور به دهد نشان می که است 220/9متغیر سهامداران کنترلی برابر  باشد. میانگین

سهامداران کنترلی می باشد. همچنین، متغیر مالکیت خانوادگی حاکی از این است که تنها بیست درصد از شرکت های نمونه مالکیت 

 درصد از آنها حائز ارتباطات سیاسی و مالکان نهادی بوده اند.  2/92و  0/21ی داشته و به ترتیب خانوادگ
 

 آماره هاي توصيفی .1نگاره 
 

 بخش الف( آمار توصيفی مربوط به متغيرهاي دنباله دار

 انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه نماد متغیر ردیف

1 AF 221/02 020/29 200/29 229/9 

2 CONTROL 099/9 002/9 220/9 292/9 

2 TA 010/09 000/00 222/09 912/0 

3 ROA 020/9- 191/9 029/9 012/9 

4 LEV 910/9 200/2 109/9 292/9 

5 IND 999/9 0 102/9 022/9 

 بخش ب( آمار توصيفی مربوط به متغيرهاي شاخص

 درصد فراوانی یک درصد فراوانی صفر شاخص متغیر ردیف

1 Family 292 29 021 29 

3 PCF 212 9/09 012 0/21 

4 INSTIT 290 1/12 229 2/92 

5 OPI 222 2/22 922 2/22 

6 LOSS 290 2/22 09 2/02 

7 AUD 299 0/12 000 9/90 

 منبع: یافته هاي پژوهش

 

 آمار استنباطی: نتایج برآورد الگوي پژوهش و آزمون فرضيه ها
 یمنمای مشاهده تابلویی های داده در باید گام اولین در تصادفی در نرم افزار آماری ایویوز، و ثابت پژوهش،آثارهای  مدل برازش از پس

 F آزمون 0H فرضیه. گیرد می  صورت "F آزمون" از استفاده با امر این که ثابت آثار یا است مناسب ها داده کل تلفیق مدل از استفاده که

 خطای سطح در نمایید مالحظه می ( 2نگاره ) در که همانگونه. است بهتر روش پانلی مدل به نسبت OLS مدل که است این بیانگر لیمر

 روش از باید روش پانلی و OLS روش مابین که است نکته این الگوهای پژوهش موید مورد در مذکور آزمون نتیجه درصد، 2 پذیرش قابل

 . شود استفاده پانلی
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 پانلی یا و OLS بين مناسب روش انتخاب براي ليمر  F آزمون نتایج .2نگاره 
 

 نتيجه مقدار-p 2درجه آزادي  1درجه آزادي  آماره )فيشر( 1Hفرضيه  0Hفرضيه  فرضيه

 روش پانلی >990/9 299 22 2991/1 روش پانلی OLSمدل  اول

 روش پانلی >990/9 220 22 2221/1 روش پانلی OLSمدل  دوم

 روش پانلی >990/9 220 22 2220/1 روش پانلی OLSمدل  سوم

 روش پانلی >990/9 220 22 292/1 روش پانلی OLSمدل  چهارم

 منبع: یافته هاي پژوهش

 

 تصادفی آثار های میان مدل از ارجح مدل انتخاب دنبال به آزمون این در. رسد می هاسمن آزمون به نوبت لیمر، F آزمون انجام از پس

 استنباط ( قابل9) نگاره  از همانطوری. شد خواهد انتخاب تصادفی آثار مدل 0H فرضیه رد عدم صورت در منظور بدین و هستیم ثابت آثار و

 .باشد می ثابت آثار مدل انتخاب عبارت دیگر به یا 0H فرضیه رد نشانگر و بوده درصد 2 از نیز کمتر هاسمن آزمون از ناشی مقدار -p است،
 

 ثابت آثار و تصادفی آثار مدل ميان مناسب روش انتخاب براي هاسمن آزمون نتایج .3 نگاره
 

 نتيجه مقدار -P (dfدرجه آزادي ) دو-آماره کاي H1فرضيه  H0فرضيه  فرضيه ها

 مدل آثار ثابت >990/9 00 9202/22 مدل آثار ثابت مدل آثار تصادفی اول

 ثابتمدل آثار  >990/9 09 2221/29 مدل آثار ثابت مدل آثار تصادفی دوم

 مدل آثار ثابت >990/9 09 1001/29 مدل آثار ثابت مدل آثار تصادفی دوم

 مدل آثار ثابت >990/9 09 9129/20 مدل آثار ثابت مدل آثار تصادفی چهارم

 منبع: یافته هاي پژوهش

 

ان و زم یفاکتورها توانیم ایکه آ میکن یالزم است بررس م،یبا اثرات ثابت را برازش ده یروش پانلدر مرحله بعد و پیش از آن که 

 نگاره درآن  جی( بروش پاگان استفاده شده که نتاLMالگرانژ ) بیمورد از آزمون ضر نیاثبات ا ی. براریخ ایمدل ادغام نمود  نیمکان را در ا

 نتیجه در و بوده درصد 2 از مجدداً کمتر آزمون ها مقدار تمامی-p ( منعکس شده است. همانطوری که در نگاره مذکور مشخص است،2)

 . عدم امکان ادغام اثرات در مدل ها می باشد بیانگر آزمون این نتایج. است شده رد 0H فرضیه
 

 بررسی قابليت ادغام فاکتورهاي زمان و مکان در مدل پانلی بروش پاگان براي آزمون . نتایج4 نگاره
 

 1Hفرضيه  0Hفرضيه  فرضيه ها
آماره 

 دو-کاي

درجه آزادي 

(df) 
p-نتيجه مقدار 

 0Hرد فرضیه  990/9> 0 2902/222 قابلیت ادغام وجود ندارد قابلیت ادغام وجود دارد اول

 0Hرد فرضیه  990/9> 0 0222/222 قابلیت ادغام وجود ندارد قابلیت ادغام وجود دارد دوم

 0Hرد فرضیه  990/9> 0 0020/221 قابلیت ادغام وجود ندارد قابلیت ادغام وجود دارد سوم

 0Hرد فرضیه  990/9> 0 2222/222 قابلیت ادغام وجود ندارد قابلیت ادغام وجود دارد چهارم

 منبع: یافته هاي پژوهش

 

در نهایت، برای بررسی عدم خودهمبستگی میان جمالت خطا به عنوان یکی از پذیره های زیربنایی در استفاده از مدل های پانلی از 

( نشان داده شده است. همانطوری که در نگاره مذکور مشخص است، 2آزمون بروش گادفری استفاده می کنیم. نتایج این آزمون در نگاره )

آزمون  نیصفر ا هیلذا فرض باشد،یم برای تمامی مدل ها 92/9 خطای قابل پذیرش کمتر از آزمون مذکورمقدار  -pدار مق نکهیبا توجه به ا

 هستند. یالیسر یخودهمبستگ یجمالت خطا دارا جهیمدل رد خواهد شد و در نت یخطاها نیب یالیسر یبر عدم وجود خودهبستگ یمبن

تر مناسب نیمشکل و جهت تخم نیرفع ا یمدل خواهد شد. برا نیدر تخم یبیار جادیمدل سبب ا یخطاها نیب یوجود خود همبستگ

  . شودیاستفاده م ییبرازش مدل نها ی( براPGLM) افتهی میتعم یمدل از روش پانل یپارامترها
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 بررسی عدم خودهمبستگی ميان جمالت خطا بروش گادفري براي آزمون . نتایج5 نگاره
 

 دو-آماره کاي 1Hفرضيه  0Hفرضيه  فرضيه ها
درجه آزادي 

(df) 

p-

 مقدار
 نتيجه

 اول
عدم خودهمبستگی 

 میان خطاهای مدل

خودهمبستگی میان 

 خطاهای مدل
 0Hرد فرضیه  990/9> 0 2929/11

 دوم
عدم خودهمبستگی 

 میان خطاهای مدل

همبستگی میان 

 خطاهای مدل
 0Hرد فرضیه  990/9> 0 2000/11

 سوم
عدم خودهمبستگی 

 میان خطاهای مدل

همبستگی میان 

 خطاهای مدل
 0Hرد فرضیه  990/9> 0 1212/12

 چهارم
عدم خودهمبستگی 

 میان خطاهای مدل

همبستگی میان 

 خطاهای مدل
 0Hرد فرضیه  990/9> 0 22/11

 منبع: یافته هاي پژوهش

 

 نتایج برآورد الگوهاي پژوهش 

 آزمون فرضيه نخست پژوهش
( و اثبات وجود خود همبستگی سریالی میان اجزای اخالل الگوهای این پژوهش، مدل های 2با توجه به نتایج بدست آمده از نگاره )

 ( می باشد. 1نهایی به صورت مدل ثابت تعمیم یافته خواهد بود که نتایج برازش مدل نخست پژوهش به شرح نگاره )
 

 . نتایج برآورد الگوي اول پژوهش6نگاره 

 

 مقدار-p آماره استودنت خطاي استاندارد ضریب متغير توضيحی نماد متغير متغير توضيحی

 FAMILY 0021/9 0922/9 2210/0 0222/9 مالکيت خانوادگی

 CONTROL 9900/9 2212/9 0912/9 2002/9 سهامداران کنترلی

 INSTIT 9221/9- 0211/9 0020/9- 2109/9 سهامداران نهادي

 <TA 1129/9 9299/9 2912/02 ***990/9 شرکتکل دارایی هاي 

 ROA 0200/9 2222/9 2022/9 2202/9 بازده دارایی هاي شرکت

 LEV 2220/9 9200/9 2020/2 **9020/9 اهرم مالی شرکت

 OPI 9922/9 9200/9 9002/9 0292/9 اظهارنظر حسابرس

 LOSS 2291/9 9220/9 220/2 **9092/9 زیان دهی شرکت

 AUD 2212/9 0222/9 2200/9 ***9991/9 حسابرسی اندازه موسسه

 IND 9202/9 2020/9 2200/0 0021/9 استقالل کميته حسابرسی

 منبع: یافته هاي پژوهش

 

 2مقدار متغیر مالکیت خانوادگی از سطح خطای قابل پذیرش -p( ، به دلیل بیشتر بودن 1با توجه به نتایج بدست آمده در نگاره )

(، میان مالکیت خانوادگی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد. در نتیجه می توان گفت که فرضیه نخست 0222/9درصد )

(. با این 2902؛ تی، 2900و همکاران، پژوهش مورد تایید قرار نمی گیرد که این یافته برخالف نتایج پژوهش های پیشین می باشد )تی 

درصد تاثیرمثبت ومعناداری  2حال، متغیرهای دارایی شرکت، اهرم مالی، زیان دهی شرکت و اندازه موسسه حسابرسی درسطح خطای 

 برحق الزحمه حسابرسی دارند. سایر متغیرهای کنترلی نیز ارتباط معناداری با حق الزحمه حسابرسی نشان نمی دهند. 
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 آزمون فرضيه دوم پژوهش
( منعکس شده است. این مدل برای آزمون فرضیه 0نتایج حاصل از برآورد مدل دوم پژوهش به روش اثرات ثابت تعمیم یافته در نگاره )

دوم پژوهش مبنی بر تشدید رابطه میان مالکیت خانوادگی و حق الزحمه حسابرسی به واسطه وجود سهامداران نهادی در شرکت به کار 

 گرفته شده است.
 

 . نتایج برآورد الگوي دوم پژوهش7نگاره 

 

 نماد متغیر متغیر توضیحی
ضریب متغیر 

 توضیحی

خطای 

 استاندارد

آماره 

 استودنت
p-مقدار 

 FAMILY 2000/9 9092/9 1000/9 2202/9 مالکیت خانوادگی

 CONTROL 9290/9 2209/9 0299/9 2292/9 سهامداران کنترلی

 INSTIT 9292/9 2000/9 0992/9 2019/9 سهامداران نهادی

 <TA 1190/9 9292/9 9099/02 ***990/9 کل دارایی های شرکت

 ROA 0292/9 22220/9 2202/9 2220/9 بازده دارایی های شرکت

 LEV 2210/9 9202/9 2292/2 **9099/9 اهرم مالی شرکت

 OPI 9922/9 9200/9 9022/9 0290/9 اظهارنظر حسابرس

 LOSS 2200/9 2091/9 2292/2 **9099/9 شرکتزیان دهی 

 AUD 2991/9 0210/9 2021/9 ***9991/9 اندازه موسسه حسابرسی

 IND 9919/9 2000/9 2202/0 0221/9 استقالل کمیته حسابرسی

رابطه متقابل میان مالکیت خانوادگی 

 و سهامدران نهادی
FAMILY*INSTIT 9212/9- 2020/9 2910/9- 2919/9 

 یافته هاي پژوهشمنبع: 

 

(، فرضیه دوم پژوهش نیز تایید نمی شود، چرا که ضریب متغیر رابطه متقابل میان مالکیت 0با توجه به نتایج بدست آمده در نگاره )

(. این یافته نیز با نتایج یافته های پژوهش های پیشین و 2919/9درصد معنادار نیست ) 2خانوادگی و سهامداران نهادی در سطح خطای 

(. همچنین 2902؛ تی، 2900؛ تی و همکاران، 2990؛ اَسوادی عبدل وهاب، 0900تناقض است )زارع پور و فرهادی اندرابی، انتظار اولیه ما م

اندازه  شرکت و یده انیز ،یشرکت، اهرم مال ییداراازبین متغیر های کنترلی به کار گرفته شده نیز، همانند مدل نخست، صرفاً متغیرهای 

 دارند. یبرحق الزحمه حسابرس یومعنادار رمثبتیدرصد تاث 2 یدرسطح خطا یموسسه حسابرس

 

 آزمون فرضيه سوم پژوهش
( گزارش شده است. مضمون این فرضیه این است که 2نتایج حاصل از برازش مدل سوم پژوهش برای آزمون فرضیه سوم در نگاره )

 ارتباطات سیاسی موجب تشدید رابطه میان مالکیت خانوادگی و حق الزحمه حسابرسی می شود. 
 

 . نتایج برآورد الگوي سوم پژوهش8نگاره 

 

 نماد متغیر متغیر توضیحی
ضریب متغیر 

 توضیحی

خطای 

 استاندارد

آماره 

 استودنت
p-مقدار 

 FAMILY 9220/9- 2220/9 0090/9- 2220/9 مالکیت خانوادگی

 CONTROL 9922/9- 2200/9 9900/9- 0092/9 سهامداران کنترلی

 INSTIT 9922/9- 0202/9 9220/9- 0000/9 سهامداران نهادی

 <TA 1200/9 9299/9 9202/02 ***990/9 کل دارایی های شرکت

 ROA 0002/9 2222/9 2120/9 1202/9 بازده دارایی های شرکت

 LEV 2900/9 9092/9 12/2 **9922/9 اهرم مالی شرکت
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 OPI 9921/9 9202/9 9292/9 0122/9 اظهارنظر حسابرس

 LOSS 2020/9 9220/9 2221/2 **9021/9 زیان دهی شرکت

 AUD 2022/9 0220/9 9900/9 ***990/9 اندازه موسسه حسابرسی

 IND 9021/9 2019/9 0909/0 9290/9 استقالل کمیته حسابرسی

رابطه متقابل میان مالکیت خانوادگی و 

 ارتباطات سیاسی
FAMILY*PCF 9092/9 2220/9 9209/0 0210/9 

 منبع: یافته هاي پژوهش

 

رابطه متقابل میان مالکیت خانوادگی و سهامداران نهادی ( و ضریب متغیر مربوط به 2با توجه به نتایج بدست آمده در نگاره )

درصدی  02(، فرضیه سوم پژوهش نیز مورد تایید قرار نمی گیرد، چرا که سطح معناداری متغیر مذکور در بازه سطح اطمینان 9092/9)

؛ 2990پیشین )اَسوادی عبدل وهاب،  (. لذا می توان استدالل کرد که بر خالف نتایج گزارش شده در پژوهش های0210/9قرار نمی گیرد )

(، ارتباطات سیاسی تاثیر معناداری بر رابطه میان مالکیت خانوادگی 0900؛ زارع پور و فرهادی اندرابی، 2902؛ تی، 2900تی و همکاران، 

 و حق الزحمه حسابرسی ندارد. نتایج به دست آمده برای متغیرهای کنترلی نیز مشابه دو مدل پیشین می باشد.

 

 آزمون فرضيه چهارم پژوهش
( نتایج برآورد الگوی چهارم پژوهش را نمایش می دهد. این الگو در پی سنجش فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر تاثیر سهامداران 0نگاره )

 کنترلی بر رابطه میان مالکیت خانوادگی و حق الزحمه حسابرسی می باشد.
 

 . نتایج برآورد الگوي چهارم پژوهش9نگاره 

 

 نماد متغیر متغیر توضیحی
ضریب متغیر 

 توضیحی

خطای 

 استاندارد

آماره 

 استودنت
p-مقدار 

 FAMILY 9020/9 2029/9 9212/9 0209/9 مالکیت خانوادگی

 CONTROL 9222/9- 9290/9 902/9- 0292/9 سهامداران کنترلی

 INSTIT 2102/9- 0212/9 0222/9- 2222/9 سهامداران نهادی

 <TA 1100/9 9292/9 9220/02 ***990/9 شرکتکل دارایی های 

 ROA 0229/9 2220/9 1990/9 2210/9 بازده دارایی های شرکت

 LEV 2222/9 9200/9 2009/2 **9029/9 اهرم مالی شرکت

 OPI 9921/9 9199/9 9091/9 0222/9 اظهارنظر حسابرس

 LOSS 2290/9 9209/9 2222/2 **9099/9 زیان دهی شرکت

 AUD 2222/9 0222/9 922/9 ***9990/9 موسسه حسابرسیاندازه 

 IND 9202/9 2019/9 1000/0 0912/9 استقالل کمیته حسابرسی

رابطه متقابل میان مالکیت خانوادگی 

 و سهامداران کنترلی
FAMILY*CONTROL 2919/9 2202/9 2202/9 1092/9 

 منبع: یافته هاي پژوهش

 

( متغیر مربوط به رابطه متقابل 1092/9( و سطح معناداری )2919/9می شود، با توجه به ضریب )همانطوری که در نگاره فوق مالحظه 

(، فرضیه چهارم پژوهش نیز تایید نمی شود. به عبارت دیگر، FAMILY*CONTROLمیان مالکیت خانوادگی و سهامداران کنترلی )

حق الزحمه حسابرسی تشدید نمی شود. این یافته نیز بر خالف پژوهش با وجود سهامداران عمده در شرکت، رابطه میان مالکیت خانوادگی و 

 (. 0900؛ زارع پور و فرهادی اندرابی، 2902؛ تی، 2900؛ تی و همکاران، 2990های پیشین می باشد )اَسوادی عبدل وهاب، 

 

 

http://www.joas.ir/


 73 -57، ص  3131، بهار  31پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 بحث و نتيجه گيري
از کل شرکت های دنیا را تشکیل می دهند )گوش  درصد 22پژوهش حاضر با کسب انگیزه از این واقعیت که شرکت های خانوادگی 

( و نیز با اتکا به یافته های پژوهش های اخیر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به بررسی رابطه میان شرکت های 2902و تانگ، 

مده را نیز بر این رابطه مورد ارزیابی خانوادگی و حق الزحمه حسابرسی در ایران پرداخته و تاثیر ارتباطات سیاسی و سهامداران نهادی و ع

قرار می دهد. نتایج بدست آمده در این پژوهش حاکی از آن است که بر خالف پژوهش های انجام شده پیشین )زارع پور و فرهادی اندرابی، 

ابرسی هیچ گونه رابطه (، میان مالکیت خانوادگی و حق الزحمه حس2902؛ تی، 2900؛ تی و همکاران، 2990؛ اَسوادی عبدل وهاب، 0900

 این نتایج به توجه معناداری وجود نداشته و این رابطه توسط ارتباطات سیاسی و یا سهامداران نهادی نیز تحت تاثیر قرار نمی گیرد. با

 در این، بر است .عالوه یکسان ایران غیرخانوادگی و خانوادگی شرکتهای در نمایندگی هزینه های که کنیم می توانیم استدالل پژوهش

 خانوادگی شرکتهای درست تفکیک و تشخیص شرکتها، مالکیت و ماهیت مورد در شده افشا اطالعات پایین کیفیت دلیل به متاسفانه ایران،

حسابرسان ساختار مالکیت خانوادگی و در ایران  دهد که ، این مطالعه نشان میهمچنین.بگذارد اثر نتایج بر می تواند این می باشد مشکل

های حسابرسی بیشتری برای تایید ، در نتیجه نیازمند تالشنمی گیرندهای حسابرسی را در نظر اطات سیاسی در ارزیابی ریسکارتب

بنابراین، هزینه حسابرسی را با اشاره به این که تنظیمات نهادی منحصر به فرد مانند ساختار مالکیت و ارتباطات  .نیستندهای مالی اظهارنامه

 در بر نمی گیرد.های حسابرسان اثرگذار باشد، تواند بر قضاوت و ارزیابیسیاسی می

در  به ویژه یالزحمه حسابرستباط با حقگذشته در ار یهاپژوهش ینظر یاوالً موجب گسترش مبان تواندیپژوهش م نیا جینتا

در حوزه  دیجد یهاانجام پژوهش یبرا یدیجد یهادهیا تواندیپژوهش م جینتا اًیتوسعه شود، ثاندرحال یدر کشورها یخانوادگی هاشرکت

در  یالزحمه حسابرسحق زانیم انیرا در جر نفعیذ یهاگروه ریاعتباردهندگان و سا گذاران،هیثالثاً سرما د،ینما شنهادیپ یخانوادگ تیمالک

یکی از معضالت و محدودیت های عمده این پژوهش به جمع آوری داده های مورد   .دهدیقرار مدارند،  یخانوادگکه مالکیت  ییهاشرکت

یت سازمان اوراق بهادار تهران نیاز مربوط می شود. به منظور گردآوری اطالعات الزم، از منابع مختلفی نظیر نرم افزارهای اطالعاتی و سا

استفاده شده است. در برخی موارد اطالعات جمع آوری شده از نرم افزارهای مختلف با یکدیگر تناقض داشته و یا اصوالً دارای نقص های 

 اطالعاتی بوده اند و باعث به وجود آمدن محدودیت هایی در این پژوهش گردیده است. 
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