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چکيده
هدف :هدف اصلی این پژوهش ارزیابی اثر ساختار مالکیت شرکت های خانوادگی بر هزینه های
حسابرسی تحت تاثیر ارتباطات سیاسی در بازار بورس اوراق بهادار تهران میباشد .از آن جایی که
شرکتها ی خانوادگی با معضل نمایندگی از نوع اول و یا نوع دوم مواجه هستند و همچنین مطابق
با استدالل مطرح در پژوهشها ی پیشین مبنی بر شدت بیشتر مشکل نمایندگی نوع دوم در
اقتصادهای در حال توسعه به دلیل حمایت قانونی ضعیف از سهامداران اقلیت و ساختارهای مالکیت
پیچیده ،انتظار میرود تا حسابرسان تالش حسابرسی خود را برای شرکتهای مذکور افزایش داده
و در نتیجه حقالزحمه بیشتری را نیز دریافت کنند.
روش شناسی :در این پژوهش ،تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه میان شرکت های خانوادگی و حق
الزحمه حسابرسی برای نمونه ای متشکل از  09شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار
تهران و طی قلمرو زمانی سال های  0909تا  0901مورد بررسی قرار می گیرد .روش آماری مورد
استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز روش داده های تابلویی (پنل دیتا) می باشد.
یافته ها :نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیههای پژوهش نشان میدهد که بر خالف
پژوهش های پیشین ،میان شرکت های خانوادگی و حق الزحمه حسابرسی رابطه ی معناداری
وجود ندارد  .همچنین مالکیت نهادی و بیشتر بودن سهام اعضای خانوادگی در شرکت تاثیر
معناداری بر رابطه مذکور ندارد .در نهایت ،نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی
نیز هیچ گونه تاثیر معناداری بر رابطه میان شرکت های خانوادگی و حق الزحمه حسابرسی ندارند.

واژگان کليدي :ارتباطات سیاسی ،شرکتهای خانوادگی ،هزینه حسابرسی ،بورس اوراق
بهادار تهران.
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حسابرسی تحت تاثير ارتباطات سياسی در بورس اوراق بهادار تهران
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ارزیابی اثر ساختار مالکيت شرکت هاي خانوادگی بر هزینه هاي
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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
بر حق الزحمه حسابرسی است .آگاهی از این عوامل هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مفید است .برای بسیاری از صاحبکاران ،هزینه
حسابرسی رقمی درخور توجه است .اگرچه ممکن است در شرکت های بزرگ با حجم فروش و نقدینگی باال یا برخی شرکت های دولتی،
توانایی پرداخت این هزینه به راحتی میسر باشد ،ولی اکثر شرکت های تجاری کوچک و یا آنهایی که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار
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
شناخت عوامل موثر بر میزان حق الزحمه حسابرسی ،هم با مذاکره و چانه زنی بر سر آنها و هم با کنترل این عوامل در داخل سازمان می
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
را به شکل مناسبی قیمت گذاری کنند (گیست .)0002 ،اهمیت این موضوع ،به خصوص در سال های اخیر و پس از تشکیل جامعه
حسابداران رسمی ایران در کشور ما بیشتر دیده می شود .زیرا پس از تشکیل جامعه ،انحصار بازار کار حسابرسی شکسته شده و رقابت
شدیدی بین حسابرسان شکل گرفته است؛ رویدادی که مدت ها قبل در اغلب کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده است .از اوایل سال های دهه
 09میالدی تا اوایل سال  2999میالدی ،تمرکز اکثر موسسات حسابرسی بر رشد خود بوده است تا بر ارزش های حرفه ای (زِف.)2999 ،
ساختار مالکیت به معنی روش توزیع سهام و حقوق مالکیت از جهت رأی و سرمایه ،از عوامل اصلی و بسیار مهم حاکمیت شرکتی است و
از مهمترین مباحث ساختار مالکیت ،مسئله نمایندگی است .ساختار مالکیت مطلوب میتواند باعث کاهش هزینههای نمایندگی در گزارشگری
مالی شده و بهنوبه خود بر حجم کار حسابرسی و ریسک آن و درنهایت ،حقالزحمه حسابرسی تأثیرگذار باشد (میترا و همکاران.)2990،
ساختار مالکیت شرکتها میتواند بسیار متنوع باشد و طیف وسیعی از سهامداران حقیقی و حقوقی میتوانند در این ساختار ،ایفای نقش
کنند .حضور سهامداران حقیقی از یک خانواده ،با در اختیار داشتن درصد باالی سهام و یا حضور آنها در هیئتمدیره بهنوعی خانوادگی
بودن مالکیت شرکت را نشان میدهد(اندرسون و رب .)2999،در شرکتهای خانوادگی ممکن است به دلیل ساختار مالکیت خاص این
شرکتها ،حفظ منافع خانواده بر حفظ منافع سهامداران جزء ارجحیت یابد .درنتیجه به دلیل اینکه سهامداران جزء کمتر به اطالعات مهم
و اساسی شرکت دسترسی دارند ،همواره این خطر احساس میشود که منافع این گروه بهخصوص در بلندمدت ،در معرض خطر قرار گیرد
(عبدالمحمدی و کوال .)2909،در شرکتهای خانوادگی ،معموالً اعضای خانواده نهتنها مالک شرکت ،بلکه مدیر نیز هستند .وجود مالکیت
خانوادگی ریسک تضاد منافع را افزایش میدهد(بن علی و لسیج  .)2902،بنابراین این نگرانی وجود دارد که اعضای خانوادۀ عضو هیئتمدیره
برای حداکثر سازی سود خود ،برخالف منافع سهامداران دیگر عمل کنند(جنسن و مک لینگ  .)0001،این تضاد منافع باعث افزایش
هزینههای نظارت ازجمله حقالزحمۀ حسابرسی خواهد شد .از طرف دیگر به دلیل سهامدار بودن اعضای خانواده در شرکت و نقش مدیریتی
آنها ،همسویی منافع مدیران و سهامداران وجود خواهد داشت که باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی و تضاد منافع بین مدیران و مالکان
میشود که درنتیجه منجر به افزایش کیفیت سود ،کاهش اقالم تعهدی غیرعادی ،افزایش ارزش شرکت و به دنبال آن ،کاهش ریسک و
حقالزحمۀ حسابرسی خواهد شد (بن علی و لسیج .)2902،
قیمت گذاری خدمات حسابرسی ،از موضوع های موردعالقه بسیاری از محققان حوزه حسابرسی است .برای بسیاری از صاحب کاران،
هزینه حسابرسی رقمی درخور توجه است؛ اگرچه ممکن است در شرکت های بزرگ با حجم فروش و نقدینگی باال و یا برخی شرکت های
دولتی ،توانایی پرداخت این هزینه به راحتی میسر باشد ،ولی برای اکثر شرکت های تجاری کوچک یا آن هایی که از وضعیت مالی مناسبی
برخوردار نیستند ،این رقم هزینه می تواند بسیار بااهمیت و سنگین باشد؛ هزینه ای که در بیشتر مواقع ناگزیرند آن را پرداخت کنند؛
بنابراین ،از منظر صاحب کار ،با شناخت عوامل مؤثر بر میزان حق الزحمه حسابرسی و با کنترل این عوامل در داخل سازمان ،می توان
موجبات کاهش چنین هزینه ای را فراهم آورد .حسابرسان نیز با دانستن این عوامل می توانند خدمات خود را به شکل مناسبی قیمت
گذاری کنند .از سوی دیگر ،شاخص ارتباطات سیاسی متغیری میباشد که با استفاده از ارتباطات سیاسی اندازه گیری می شود .این نسبت
با توجه به متغیرهایی که در مطالعات اخیر مورد استفاده قرار گرفته اند برتری هایی دارد چراکه براساس اینکه آیا شرکت های دولتی و یا
غیر دولتی از این امر پیروی می کنند اندازه گیری می شود در ادبیات موجود مستند شده است که ارتباط سیاسی از طریق دسترسی آسان
به  ،منابع خارجی و قراردادهای مبتنی بر روابط ،منابع ارزشمندی برای شرکت فراهم می کند و بر تصمیم های سرمایه گذاری اثر می گذارد
ارتباطات سیاسی در  ،تخصیص وام های بانکی شرکت ها نقش بسزایی دارد ،براساس شواهد بدست آمده شرکتهای دولتی ارتباطات سیاسی
را ترجیح می دهند (هوستن و همکاران.)2902،
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در خصوص مالکان خانوادگی و ارتباط آن با حقالزحمه حسابرسی ،دو نوع فرضیه رقیب مطرح است .بر اساس فرضیه نظارت فعال
این دسته از مالکان به کیفیت اطالعات اهمیت داده و با توجه به ویژگیهای ذاتی و نفوذ خاص بر مدیریت ،آنها را به استفاده از خدمات
حسابرسی باکیفیت ترغیب مینماید که درنهایت منجر به افزایش حقالزحمه حسابرسی میشوند .در مقابل ،فرضیه منافع شخصی قرار دارد.
در این فرضیه بیان می شود که به دلیل نظارت فعال ،کمتر احتمال دارند مالکان خانوادگی متقاضی خدمات حسابرسی باکیفیتتر باشند.
لذا حاضر به پرداخت حقالزحمه حسابرسی کمتر برای انتخاب حسابرسان باکیفیت باالتر هست(میترا و همکاران .)2990،بهعبارتدیگر ،در
فرضیه منافع شخصی به دلیل نظارت فعال مالکان خانوادگی بر عملیات شرکت ،هزینههای نمایندگی و ریسک کنترل در گزارشگری مالی
و درنتیجه حقالزحمه حسابرسی کاهش مییابد .سهامداران کنترلکننده امور در راستای پایین نگاهداشتن سطح نظارتها و پنهان ساختن
دستاندازهای خویش شاید ترجیح دهند که گزارشهای مالی توسط حسابرس دارای کیفیت کاری پایینتر موردحسابرسی قرار گیرد .از
سوی دیگر ،سهامدار کنترلکننده امور شاید از سازو کارهای نظارتی بیرونی بهره گرفته و بدین ترتیب توانایی خویش درزمینۀ اختالس
منابع را کاهش دهد .وی شاید معتقد باشد که شرکت باید در ارتباط با فرآیند حاکمیت جمعی و گزارش دهی مالی خویش به سهامداران
اقلیت و سرمایهگذاران احتمالی اطمینان خاطر دهد تا آنها بدین ترتیب اطمینان حاصل کنند که از منافع آنها بهخوبی مراقبت میشود(رید
و همکاران .)2992،انگیزه ایجاد ارتباطات سیاسی در این مطالعه جدید است این دیدگاه با مطالعات تجربی اثبات میشود که نشان میدهد
ارتباطات سیاسی با حق الزحمه حسابرسی باالتر و ارزشگذاری سهام پایینتر مرتبط هستند (جانسون و میتون. ) 2999 ،عالوه بر این،
عوامل نهادی مختلف ممکن است بر رفتار سازمانی و مدیریتی اثرگذار باشند ،در نتیجه درآمدهای متفاوتی را برای شرکتها در اقتصادهای
توسعه یافته و نوظهور تولید میکند .بااین وجود ،تاکنون شواهد تجربی در خصوص تعدیل ارتباط سیاسی و مالکیت خانوادگی بر حق
الزحمه حسابرسی مشاهده نشده است.بنابراین ،بررسی ارتباط بین شرکتهای خانوادگی دارای ارتباط سیاسی و حق الزحمه های حسابرسی
ممکن است نتایج متفاوتی را در مقابل مواردی که در مطالعات اخیر گزارش شدهاند ،نشان دهد .بنابراین ،میتوان با ارائه رهنمودهای متکی
بر نتایج پژوهش به این اهداف دست یافت وبدینگونه باعث کمک به استفادهکنندگان صورتهای مالی جهت تصمیمگیریهای مالی شد.
در ادامهی مقاله مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش های مرتبط با موضوع و هم چنین روش پژوهش و فرضیه های برگرفته از مسأله
و مبانی نظری پژوهش بیان می شود .در نهایت نتایج آزمون فرضیه ها مطرح ودر پایان با توجه به نتایج آزمون فرضیه ها و هم چنین مبانی
نظری و پیشینهی مطرح شده ،نتیجهگیری صورت میگیرد و با ذکر پیشنهادها به پایان می رسد.

مبانی نظري پژوهش
نظریه اقتصاد سیاسی از نیمه دوم قرن بیستم با گسترش و نفوذ مکتب لیبراسم وارد متون اقتصادی جهان شد این نظریه نهتنها
موردتوجه اقتصاددانان و سیاستمداران واقعشده است بلکه جامعه شناسان نیز آثاری در بسط و توضیح این نظریه ارائه دادهاند .بر اساس
این نظریه اقتصاد و سیاست تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند این به این معناست که فعالیت و تصمیمگیریهای سیاسی تأثیر متقابل بر یکدیگر
دارند .این به این معناست که فعالیت و تصمیمگیریهای سیاسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیتهای اقتصادی و برعکس دارند(مهدی
فرد و رویایی  .)0902،به اعتقاد فیسمن ( )2990روابط سیاسی در مقایسه با پایههای اقتصادی شرکت ،عامل اصلی سودآوری شرکت در
کشورهای آسیای شرقی و درحالتوسعه است ،او معتقد است که عایدات شرکتهای دارای روابط سیاسی دسترسی به منابع سرمایه بستگی
به سود گزارششده نداره ،زیرا روابط سیاسی منجر به دسترسی آسان به اعتبار و منابع سرمایه از بانکهای تحت تملک دولت
میگردد(بوباکری و همکاران  .)2902،نشانههای مدیریت سیاسی شرکتهایی عبارتند از وجود اعضای هیئتمدیره وابسته به دولت ،مجلس
و مانند این نوع نهادهای سیاسی ،یا وجود سهامدار عمده (دارای حداقل ده درصد سهام دارای حق رأی) دولتی و شبهدولتی .این متغیر با
بررسی دقیق یادداشتهای همراه صورتهای مالی و گزارش هیئتمدیره به مجمع عمومی از طریق شناسایی مدیرعامل ،اعضای هیئتمدیره،
سهامداران عمده ،اشخاص وابسته و اشخاص در تعامل با شرکتهای نمونه به انحای گوناگون صورت پذیرفت (لی و وانگ .)2901،یکی دیگر
از معیارهایی که در تحقیقات اخیر برای اندازهگیری ارتباط سیاسی مورداستفاده قرارگرفته است ،معیار بدهی بلندمدت میباشد .مطالعات
متعدد مانند فان و همکاران ( )2992و فان و وانگ ( )2992نشان داده است که ارتباط سیاسی بیشتر شرکتها باعث میشود تا فرصت
دسترسی شرکتها به منابع بلندمدت و کمهزینهتر فراهم شود و درنتیجه در شرکتهای با ارتباط سیاسی باالتر ،نسبت بدهیهای بلندمدت
بیشتر گردد (لین و همکاران .)2902،
شرکتهای خانوادگی را میتوان از جنبههای گوناگون تعریف کرد .عضویت اعضای خانواده در هیئت مدیره ،درصد مالکیت سهم از
سوی اعضای خانواده و کنترل یا نفوذ قابل مالحظۀ خانواده در شرکت ،از عواملی هستند که شرکتهای خانوادگی به کمکانها تعریف
میشوند(نمازی و محمدی  .)0920،در شرکت های خانوادگی ،معموالً اعضای خانواده نه تنها مالک شرکت ،بلکه مدیر نیز هستند .وجود
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مالکیت خانوادگی ریسک تضاد منافع را افزایش میدهد .بنابراین این نگرانی وجود دارد که اعضای خانوادۀ عضو هیئت مدیره برای حداکثر
سازی سود خود ،برخالف منافع سهامداران دیگر عمل کنند (فاما و جنسن  .)0029،این تضاد منافع باعث افزایش هزینۀ نظارتی(حقالزحمۀ
حسابرسی) خواهد شد ،اما عده ای دیگر براین باورند که به دلیل سهامدارا بودن اعضای خانواده در شرکت و نقش مدیریتی آنها ،همسویی
منافع مدیران و سهامداران وجود خواهد داشت که باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی و تضاد منافع بین مدیران و مالکان میشود .مطالعات
انجام شده نشان میدهد که وجود مالکیت خانوادگی ،باعث افزایش کیفیت سود ،کاهش اقالم تعهدی غیرعادی ،افزایش ارزش شرکت و به
دنبال آن ،کاهش ریسک و حق الزحمۀ حسابرسی خواهد شد .بنابراین باتوجه به دو دیدگاه گفته شده ،انتظار میرود که بین حقالزحمۀ
حسابرسی و مالکیت خانوادگی ارتباط معناداری وجود داشته باشد.
منشأ اصلی تفاوت در حقالزحمه حسابرسی در شرکتهای خانوادگی و غیر خانوادگی ،تفاوت هزینههای نمایندگی در این شرکتها
میباشد که به دلیل وجود سهامداران خانوادگی است .بر اساس تئوری نمایندگی ،شرکتهای خانوادگی برای حداکثر کردن منافع شخصی
انگیزه د ارند و همچنین تمایل دارند در فرآیند گزارشگری مالی تأثیرگذار باشند ،نتیجه این انگیزه بهاحتمالزیاد منجر به افزایش هزینههای
نمایندگی میشود (لیو و سوبرامانیام .)2909،وجود تضاد منافع باعث افزایش هزینههای نظارت ازجمله هزینههای حسابرسی میشود .برای
انجام خدمات حسابرسی باید مبلغی بهعنوان حق الزحمه به مؤسسه حسابرسی پرداخت شود .این مبلغ توسط حسابرس با توجه به ارزیابی
وی از حجم و ریسک کار حسابرسی تعیین میگردد .افزایش هزینههای نمایندگی مستلزم ارزیابی ریسک و تالشهای حسابرسی باال و
درنتیجه حقالزحمه حسابرسی باالتر می شود .در مقابل ،همسویی منافع میان مالکان خانوادگی و سهامداران موجب کاهش عدم تقارن
اطالعاتی میشود .به عبارتی مالکیت خانوادگی میتواند به بهبود نظارت داخلی و کاهش تضاد منافع بین مدیر و مالک کمک کند و بنابراین
منجر به ارزیابی ریسک کمتر حسابرسی و درنتیجه کاهش حقالزحمه حسابرسی شود (لیو و سوبرامانیام.)2909 ،

تدوین فرضيه ها و پيشينه پژوهش
طبق بررسیهای به عمل آمده ،پژوهشهای پیشین ،به ویژه در کشورهای در حال توسعه ،عوامل متعددی را در رابطه با نقش ارتباطات
سیاسی و رابطه آن با حرفه حسابرسی مورد بررسی قرار دادهاند که از آن جمله میتوان به معامالت با اشخاص ثالث ،انتخاب حسابرسان،
سهامداران نهادی ،کیفیت حسابرسی ،عملکرد شرکت ،پاداش مدیران و تعارضهای نمایندگی اشاره کرد .مالول و همکاران ( )2902تأثیر
ارتباطات سیاسی بر عملکرد و ارزش شرکت های تونسی را بررسی کردند .بر اساس نتایج به دست آمده ،ارتباطات سیاسی موجب بهبود
عملکرد و ارزش شرکت می شود .در واقع سرمایه گذاران به دلیل کسب منافع بیشتر ،به سرمایه گذاری در شرکت هایی با ارتباطات سیاسی
باال تمایل نشان می دهند .پژوهش تی ( )2902با کسب انگیزه از این واقعیت که شرکتهای خانوادگی بیش از  22درصد از کل شرکتهای
جهان را تشکیل میدهند (گوش و تانگ )2902 ،و نیز یافته پژوهشهای اخیر در کشورهای امریکا و بنگالدش ،به آزمون رابطه میان
شرکتهای خانوادگی و حقالزحمه حسابرسی در کشور در حال توسعه مالزی میپردازد .وی بر خالف پژوهشهای پیشین در کشورهای
امریکا و بنگالدش (هو و کانگ2909 ،؛ خان و همکاران2902 ،؛ گوش و تانگ )2902 ،به این نتیجه میرسد که میان شرکتهای خانوادگی
و حقالزحمه حسابرسی رابطه معنادار مثبتی برقرار میباشد که حاکی از وجود مشکالت نمایندگی نوع دوم در اقتصادهای در حال توسعه
میباشد .این پژوهش همچنین نشان میدهد که رابطه مثبت مذکور در مورد شرکتهای خانوادگی که قدیمیتر بوده و درصد سهامداران
کنترلی خانوادگی آن ها باالتر است ،قویتر میباشد .در نهایت ،پژوهش مذکور استدالل میکند که بنا به وجود مشکالت نمایندگی نوع دوم
در کشور مالزی ،شرکتهایی که دارای ارتباطات سیاسی هستند و مدت این ارتباطات نیز در آن ها طوالنیتر است ،حقالزحمه حسابرسی
بیشتری پرداخت میکنند.
برخی از مطالعات پیشین به بررسی نقش معامالت با اشخاص وابسته یا ثالث در شرکتهای سیاسی نیز پرداختهاند .به عنوان نمونه،
حبیب و همکاران ( )2900تاثیر معامالت با اشخاص ثالث را بر رابطه میان ارتباطات سیاسی و انتخاب حسابرس آزمون کردهاند .انگیزه
محققان مذکور برای انجام این پژوهش ،دیدگاههای متناقض مطرح در مورد انتصاب حسابرسان برجسته در شرکتهای سیاسی است .نتایج
آن ها نشان میدهد که شرکتهای سیاسی در کشور اندونزی تمایل کمتری به انتخاب حسابرسان برجسته و مشهور دارند .استدالل آن ها
از این یافته این است که از آن جایی شرکتهای سیاسی در فعالیتهای زیرزمینی و پنهان برای ایجاد و حفظ ارتباطات سیاسی خود
دخالت دارند و در تالش هستند تا با دستکاری اعداد و ارقام مالی عملکرد اقتصادی حقیقی خود را پنهان کنند ،حسابرسان کمتر شناخته
شده را به حسابرسان برجسته ترجیح میدهند .عالوه بر این ،پژوهش آن ها نشان میدهد که تمایل شرکتهای سیاسی برای انتخاب
حسابرسان کمتر شناخته شده در زمانی که شرکتهای مذکور دارای معامالت با اشخاص وابسته هستند ،آشکارتر است.
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پيشينه پژوهش
چیو مینگ ( ،)2902در پژوهشی به بررسی ارتباط بین شرکتهای خانوادگی دارای ارتباط سیاسی بر حق الزحمه های حسابرسی
پرداخت .نتایج نشان داد که شرکتها ی خانوادگی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین که شرکتهای خانوادگی
و ارتباطات سیاسی می تواند هزینه حسابرسی را کاهش دهد.
درآمادی ( )2901در تحقیقی به بررسی تمرکز مالکیت و کنترل خانوادگی با انتخاب حسابرس پرداخت .نتایج نشان داد که شرکتها
با تمرکز مالکیت باال بهاحتمال بیشتری مؤسسه حسابرسی باکیفیت باالتر را انتخاب میکنند .همچنین نتایج نشان داد زمانی که کنترل
سهامداران خانوادگی باشد ،رابطه بین تمرکز مالکیت و تقاضا برای مؤسسههای حسابرسی باکیفیت باال منفی است.
خان و همکاران ( )2902در تحقیقی به بررسی ارتباط بین حقالزحمه حسابرسی ،انتخاب حسابرس و نفوذ افراد ذینفع پرداختند.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که شرکتهای خانوادگی موردنظر و نمونه پژوهشی آنها در مقایسه با شرکتهای غیر خانوادگی بهطور
چشمگیری حقالزحمههای حسابرسی کمتری پرداخت نموده و از حسابرسهای باکیفیت پایینتر بهره میگیرند .همچنین در شرکتهایی
با رویکرد صادراتی ،شرکتهای خانوادگی دستمزد حسابرسی بیشتری پرداخت میکنند و از حسابرسهای باکیفیتتری در مقایسه با
شرکتهای غیر خانوادگی بهره میگیرند.
چیراز و همکاران ( )2909با پژوهشی در مورد حق الزحمه حسابرسی و ساختار مالکیت سهامداران در بین شرکت های فرانسوی نشان
دادند که بین سهامداران دولتی و حق الزحمه حسابرسی رابطه منفی معنادار و بین سهامداران نهادی و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت
معناداری وجود دارد .در پژوهشی دیگر در کشور بنگالدش تاثیر ساختار مالکیت شرکت بر حق الزحمه حسابرسی بررسی و نتایج آنان نشان
داد که بین مالکیت سهام توسط مدیران اجرایی ،سرمایه گذاران نهادی و سهامداران عمومی با حق الزحمه حسابرسی رابطه منفی معناداری
وجود دارد.
بوبکری و همکاران ( ،)2902به بررسی تاثیر روابط سیاسی بر روی عملکرد شرکت و تصمیمات تامین مالی پرداختند .آنها یافتند که
اول شرکت ها بعد از برقراری روابط سیاسی عملکرد خود را بهبود بخشیده و بدهی خود را افزایش می دهند .دوم روابط سیاسی همبستگی
قوی با تغییر در اهرم و عملکرد عملیاتی دارد .سوم شرکتهای دارای روابط سیاسی به منابع اعتباری دسترسی آسانتری دارند.
آستهانا و بوون ( )2902به بررسی رابطه بین حقالزحمه غیرعادی حسابرسی و کیفیت حسابرسی پرداختند .این پژوهش در دوره
 2999تا  2990در ایاالتمتحده انجامشده است .نتایج پژوهش آنها نشان داد هنگامیکه حقالزحمه غیرعادی منفی حسابرسی افزایش
مییابد ،کیفیت حسابرسی کاهش مییابد .همچنین نتایج نشان داد تصویب قانون ساربینز -اکسلی موجب تقویت حسابرسی شده است.
کانگ ( )2902در کار پژوهشی خود نشان داد که چگونه و چطور ساختار مالکیت شرکتهای خانوادگی و مسائل نمایندگی ،بر انتخاب
حسابرسان متخصص صنعت و سطح حقالزحمه حسابرسی اثر میگذارد .نتایج نشان داد که شرکتهای خانوادگی بهاحتمال بیشتری
حسابرسان متخصص را انتخاب میکنند و متحمل سطح پایینتری از هزینه حسابرسی نسبت به شرکتهای غیر خانوادگی میشوند.
جول و خان ()2900حقالزحمه حسابرسی را در  299شرکت استرالیایی بررسی کردند .نمونه آنها شامل شرکتهایی با کنترل
خانوادگی و خارجی بود .آنها به این نتیجه دست یافتند که شرکتهای خانوادگی حقالزحمه حسابرسی پایینتری نسبت به شرکتهای
غیر خانوادگی میپردازند .همچنین نتایج آنها آشکار کرد که هردوی شرکتها با مالکیت خانوادگی و خارجی ،حقالزحمه حسابرسی باالتری
به مؤسسات بزرگ حسابرسی میپردازند .نیسکانن و همکاران ( )2909در پژوهشی یافتند که افزایش در مالکیت خانوادگی احتمال استفاده
از حسابرسان باکیفیت را کاهش میدهد .آنها نتایج خود را اینگونه استدالل میکنند که عدم تقارن اطالعاتی بین مالکان و مدیران در
شرکتهای خانوادگی کمتر است.
میترا و همکاران ( )2990رابطه بین ویژگیهای مالکیت و حقالزحمه حسابرسی را بررسی کردند .بر اساس نظریه تقاضا آنها یافتند
وقتیکه منافع مالکیت باال است ،مدیران خدمات حسابرسی باکیفیت بهتری برای عالمت دادن به بازار استفاده میکنند .همچنین رابطه
مثبت بین مالکیت نهادی سهام منتشرشده (داشتن کمتر  2در صد سهام فردی) و حقالزحمه حسابرسی و رابطه منفی بین مالکیت نهادی
عمده (داشتن  2درصد یا بیشتر سهام فردی) و حقالزحمه حسابرسی وجود دارد .بهعالوه نشان دادند که بین مالکیت سهام مدیریتی با
حقالزحمه حسابرسی ،رابطه منفی وجود دارد.
زارع پور و فرهادی اندرابی ( )0900نیز به بررسی رابطه میان ارتباطات سیاسی و حقالزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس مستقل
برای نمونهای متشکل از  000شرکت فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای  0920تا  0901پرداختهاند .نتایج آن ها نشان
میدهد که ارتباطات سیاسی بر حقالزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس مستقل تاثیر معنادار معکوس دارد .به عبارت دیگر ،شرکتهای
سیاسی در ایران حقالزحمه حسابرسی کمتری را پرداخت میکنند.
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پژوهش تامرادی و همکاران ( )0900نیز به شیوهای مشابه به بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه میان انتخاب حسابرس و شفافیت
اطالعات حسابداری برای نمونهای متشکل از  029شرکت فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای  0920تا  0902پرداخته
و نشان میدهد که انتخاب حسابرس بر شفافیت اطالعات حسابداری تاثیر مثبت دارد و این رابطه توسط ارتباطات سیاسی با شاخص
پرداختی به دولت به صورت منفی و توسط ارتباطات سیاسی با شاخص مالکیت دولت به گونهای مثبت تحت تاثیر قرار میگیرد.
رهنمای رودپشتی و محسنی ( )0900رابطه میان سود نقدی سهام و ارتباطات سیاسی در پژوهش خود مورد بررسی قرار گرفته و
نتایج آن حاکی از آن است که میان بازده سهام و ارتباطات سیاسی رابطه مثبت معناداری برقرار میباشد .به عبارت دیگر ،افزایش ارتباطات
سیاسی میتواند بازده سهام شرکتها را افزایش دهد و باید به عنوان یکی از عوامل مهم در زمینه سود نقدی و بازدههای سهام در نظر گرفته
شود .در حقیقت ،شرکتهای سیاسی نسبت به سایر شرکتها در ایران ،سود نقدی بیشتری را میان سهامداران توزیع میکنند.
بادآور نهندی و تقی زاده خانقاه ( )0900در پژوهشی به بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایه گذاری بیشتر از حد و عملکرد
شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  0920الی  0902پرداختند و نمونه ی آنها متشکل از  009شرکت بود نتایج پژوهش
آنها نشان می دهد که ارتباطات سیاسی بر سرمایه گذاری بیشتر از حد تأثیر مثبتی داشته و بر عملکرد شرکت تأثیر منفی می گذارد.
پژوهش رحمانی ( )0902در پژوهشی بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و نگهداشت وجه نقد درشرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران برای نمونهای متشکل از  092شرکت فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای  0922تا  0909پرداختند
نتایج حاکی از آن است که نگهداشت وجه نقد و ارتباطات سیاسی با شاخص فعالیتهای البی و درصد مالکیت دولتی رابطه معنادار منفی
داشته و میزان وجه نقد نگهداری شده با افزایش هزینههای سیاسی کاهش پیدا میکند.
خدادای و همکاران ( )0902با بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و حق الزحمه حسابرسی دریافتند که بین مالکیت دولتی و مالکیت
خانوادگی با حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد ،ولی بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریت با حق الزحمه حسابرسی رابطه
معناداری مشاهده نگردید.
علوی طبری و همکاران ( ،)0909رابطه نظام راهبری و حق الزحمه حسابرسی مستقل شرکت ها را بررسی کرده اند ،نتایج آنان نشان
داد که نوع حسابرس و درصد مالکیت نهادی دولتی و شبه دولتی با حق الزحمه حسابرسی مستقل شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.
به طوری که هرچه درصد سهام در اختیار نهاد دولتی و شبه دولتی بیش تر باشد ،حق الزحمه حسابرسی بیش تر می شود.
نمازی و محمدی در پژوهش خود در سال ( ) 0920کیفیت سود و بازده را در شرکتهای خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردند .نمونهی آنها شامل  90شرکت خانوادگی و  01شرکت غیرخانوادگی بود .نتایج پژوهش آنها نشان
می دهد که بین کیفیت سود مبتنی بر نسبت وجه نقد عملیاتی با سود خالص و همچنین نسبت انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف
معیار وجه نقد عملی اتی در شرکتهای خانوادگی و شرکتهای غیرخانوادگی ،تفاوت معناداری وجود ندارد.
با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش که در بخش های قبل توصیف شد ،فرضیه های پژوهش به شرح ذیل تدوین می شوند:
فرضیه  )0با فرض ثبات سایر شرایط ،میان شرکتهای خانوادگی بر حقالزحمه حسابرسی اثر معناداری دارد.
فرضیه  )2با فرض ثبات سایر شرایط ،اثر معنادار میان شرکت های خانوادگی و حق الزحمه حسابرسی با وجود سهامداران نهادی
تشدید می شود.
فرضیه  )9با فرض ثبات سایر شرایط ،اثر معنادار میان شرکتهای خانوادگی و حقالزحمه حسابرسی با وجود ارتباطات سیاسی تشدید
میشود.
فرضیه  )2با فرض ثبات سایر شرایط ،اثر معنادار میان شرکت های خانوادگی و حق الزحمه حسابرسی با وجود سهامداران عمده تشدید
می شود.

روش انجام پژوهش
روش گردآوري داده ها و اطالعات
گرد آوری اطالعات به روش آرشیوی صورت گرفته است .بدین ترتیب که در بخش اول ،مطالعات انجام گرفته در زمینه موضوع پژوهش
از کتب ،مقاالت معتبر ،پایان نامه های دانشجویی و سایت های اینترنتی معتبر گردآوری و مورد مطالعه قرارگرفت .در بخش دوم نیز برای
جمع آوری داده ها و اطالعات مورد نیاز جهت انجام پژوهش از تارنمای سازمان بورس اوراق بهادار تهران،tse ،irbourse ، rdis،codal ،
بانک های اطالعاتی نظیر نرم افزار ره آورد نوین ،مایکروسافت اِکسل و دیگر سایتهای معتبر استفاده شد.
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جامعه و نمونه آماري پژوهش
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل میدهند .برای تعیین نمونه مورد مطالعه،
شرایط زیر جهت انتخاب شرکتها در نظر گرفته میشود:
 .0شرکت های مذکورکه پایان سال مالی آن ها  02/20باشند.
 .2یادداشتهای همراه صورتهای مالی در طی تمامی سال های قلمروی زمانی پژوهش در دسترس باشد.
 .9شرکت موردنظر ،هزینه حق الزحمه حسابرسی را در یادداشت های پیوست صورتهای مالی خود و در قسمت هزینه های عمومی و
اداری در طی سال های  0909تا  0901افشا کرده باشد؛
 .2جزء شرکتهای سرمایهگذاری ،هلدینگ ،بانکها ،واسطهگری و لیزینگ نباشند.
با توجه به اینکه از منظـر کمـی و تعدادی ،امکان تحقیق (با توجه به روش پژوهش) بـر روی تمامی شرکت ها میسر بود ،ولی از منظر
کیفی ،برخی از آنها دارای مشـکالت و نـواقص اطالعـاتی بودنـد .درنتیجه ،تعداد شرکت هایی که در هـر دو بُعـد حـائز شـرایط شــدند،
به  09شــرکت تقلیـل یافــت .بــدین ترتیب ،جامعه آماری تحقیـق در نهایـت  09شـرکت است.
طریقه انتخاب نمونه به روش غربالگري جامعه ي آماري
شرح

تعداد شرکت

کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

209

شرکتهای سرمایهگذاری ،هلدینگ ،بانکها ،واسطهگری و لیزینگ

()022

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

()20

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

()029

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

()22

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

09

روش انجام پژوهش و الگوهاي پژوهش
در این پژوهش از داده های تلفیقی و مدل رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است .همچنین برای بررسی معنادار بودن الگوی
پژوهش از آزمون های آماری  Tو  Fاستفاده شده است .پس از گردآوری داده ها و تعیین مدل ،ابتدا داده ها را به صورت داده های تابلویی
قرار داده و سپس از آزمون  Fلیمر برای تعیین داده های تلفیقی یا مدل آثار ثابت استفاده شده است .بدین صورت ،اگر احتمال این آزمون
کمتر از  2درصد باشد ،مدل آثار ثابت خواهد بود .همچنین از آزمون هاسمن برای تعیین مدل آثار ثابت ( )Fixedیا آثار تصادفی
( )Randomاستفاده شده است؛ یعنی اگر احتمال آزمون هاسمن کوچکتر از  2درصد باشد ،مدل باید با استفاده از آثار ثابت برآورد گردد
و در نهایت به بررسی فرضیه برای نمونه مورد نظر پرداخته می شود .پس از برازش مدل توسط نرم افزار آماری  Rبرای بررسی خود
همبستگی سریالی میان اجزای اخالل (خطاهای مدل) از آزمون بروش-گادفری استفاده می شود .متغیر وابسته مورد استفاده در این پژوهش،
حق الزحمه حسابرسی یا بهای خدمات حسابرسی می باشد .با پیروی از پژوهش های پیشین انجام شده در این حوزه ،حق الزحمه حسابرسی
را به صورت لگاریتم طبیعی حق الزحمه افشا شده در بخش هزینه های اداری و عمومی یادداشت های پیوست صورتهای مالی شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اندازه گیری می نماییم تا بتوانیم با سایر متغیرهای الگوی پژوهش تطابق خطی بهتری ایجاد
نماییم (سایمونیک .)0029 ،برای آزمون فرضیه های این پژوهش از الگوی های ذیل استفاده شده است:

()0

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
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
= حقالزحمه حسابرسی

=

 = Familyشرکتهای خانوادگی

=

لگاریتم طبیعی حقالزحمه پرداختی به موسسه حسابرسی
*

متغیر شاخص؛ اگر شرکت نمونه خانوادگی باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر

متغیرهای مستقل و مداخله گر:
 = CONTROLسهامدار کنترلی

درصد سهام در اختیار سهامداران کنترلی شرکت

INSTIT

= سهامداران نهادی

=

اگر سهامدار شرکت جز سهامداران نهادی باشد عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر

PCF

= ارتباطات سیاسی

=

متغیر شاخص؛ اگر حداقل یکی از سهامداران عمده شرکت (با حداقل مالکیت ده
درصد) از شخصیتهای وابسته به دولت باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر

متغیرهای کنترلی :
TA
= کل داراییهای شرکت
 = ROAبازده داراییهای شرکت

=

لگاریتم طبیعی کل داراییهای شرکت

=

سود خالص تقسیم بر کل داراییهای شرکت

LEV

=

اهرم مالی شرکت

=

نسبت کل بدهیها به کل داراییهای شرکت

OPI

=

اظهارنظر حسابرس

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

LOSS

=

زیان دهی شرکت

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

AUD

=

اندازه موسسه حسابرسی

=

متغیر شاخص؛ اگر قرارداد حسابرسی شرکت با سازمان حسابرسی منعقد شده باشد
عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر

IND

=

استقالل کمیته حسابرسی

=

درصد مدیران مستقل در کمیته حسابرسی شرکت

* شرکت خانوادگی ،شرکتی است که میزان زیادی از سهام آنان در دست اعضای خانواده باشد و این افراد فعاالنه در مدیریت شرکت
مشارکت داشته باشند .در سال  2909مرکز تحلیل گران دادههای بورس کشور آلمان شاخص خانوادگی داکس پِالس را برای تعریف
شرکتهای خانوادگی ارائه نمود که طبق آن شرکت بهعنوان خانوادگی معرفی میشود که یکی از دو شرط زیر را دارا باشد:
الف -خانواده مؤسس ،حداقل  22درصد از سهام عادی را در اختیار داشته باشد.
و ی ا:
ب -یکی از اعضای خانواده در هیئتمدیره عضویت داشته و حداقل  2درصد از سهام عادی را در اختیار داشته باشد.
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ایران دربند  2استاندارد حسابداری شماره  29عنوان میکند درصورتیکه سهامداران حداقل
 29درصد از قدرت رأی در واحد سرمایه پذیر را داشته باشند بر شرکت نفوذ قابل مالحظه دارند .همچنین طبق ماده  090قانون تجارت،
کلیه شرکتهای سهامی عام ملزم به تشکیل هیئتمدیرهای از صاحبان سهام میباشند که باید تعداد این هیئت حداقل  2نفر باشد .لذا
منطقاً میتوان استنباط نمود ،چنانچه سهامداری مالک  29درصد سهام شرکت باشد بهعنوان یکی از اعضای هیئتمدیره مطرح و از این
طریق میتوان بر عملیات شرکت اعمالنفوذ نماید .بر این اساس ،در پژوهش حاضر ،با پیروی از پژوهش خان و همکاران ( ،)2902معیار زیر
را به عنوان متغیر شاخص برای اندازهگیری مالکیت خانوادگی استفاده میگردد:
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چنانچه حداقل  29درصد سهام دارای حق رأی شرکتهای نمونه به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط یک خانواده نگهداری شود ،به
متغیر عدد یک و در غیر این صورت به آن عدد صفر اختصاص پیدا میکند.

یافته هاي پژوهش
شاخص هاي توصيفی
اولین گام در تحلیل آماری تعیین مشخصات خالصه شده داده ها و محاسبه شاخص های توصیفی می باشد .هدف از این تحلیل،
شناخت روابط درونی متغیرها و نشان دادن رفتار آزمودنی ها می باشد تا مقدمات تحلیل آنها فراهم گردد و خصوصیات توصیفی برای تحلیل
بیشتر آشکار گردد .نگاره ( )0آماره های توصیفی را برای متغیرهای مستقل به کار گفته شده در الگوی پژوهش نشان می دهد .این نگاره
بیانگر آماره های توصیفی مربوط به تمامی  09شرکت نمونه آماری پژوهش در طی دوره ی  0ساله از سال  0909تا سال  0901می باشد.
بخش (الف) در نگاره مذکور آمار توصیفی مربوط به متغیرهای دنباله دار و بخش (ب) آمار توصیفی مربوط به متغیرهای شاخص را نشان
می دهد .همان طوری که در این نگاره مشهود است ،میانگین هزینه حسابرسی برابر  29/200می باشد و انحراف معیار آن برابر  9/229می
باشد .میانگین متغیر سهامداران کنترلی برابر  9/220است که نشان می دهد به طور متوسط  22درصد از سهام شرکت ها در اختیار
سهامداران کنترلی می باشد .همچنین ،متغیر مالکیت خانوادگی حاکی از این است که تنها بیست درصد از شرکت های نمونه مالکیت
خانوادگی داشته و به ترتیب  21/0و  92/2درصد از آنها حائز ارتباطات سیاسی و مالکان نهادی بوده اند.
نگاره  .1آماره هاي توصيفی

بخش الف) آمار توصيفی مربوط به متغيرهاي دنباله دار
ردیف

نماد متغیر

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

1

AF

02/221

29/020

29/200

9/229

2

CONTROL

9/099

9/002

9/220

9/292

2

TA

09/010

00/000

09/222

0/912

3

ROA

-9/020

9/191

9/029

9/012

4

LEV

9/910

2/200

9/109

9/292

5

IND

9/999

0

9/102

9/022

بخش ب) آمار توصيفی مربوط به متغيرهاي شاخص
ردیف

شاخص متغیر

فراوانی صفر

درصد

فراوانی یک

درصد

1

Family

292

29

021

29

3

PCF

212

09/9

012

21/0

4

INSTIT

290

12/1

229

92/2

5

OPI

222

22/2

922

22/2

6

LOSS

290

22/2

09

02/2

7

AUD

299

12/0

000

90/9

منبع :یافته هاي پژوهش

آمار استنباطی :نتایج برآورد الگوي پژوهش و آزمون فرضيه ها
پس از برازش مدل های پژوهش،آثار ثابت و تصادفی در نرم افزار آماری ایویوز ،در اولین گام باید در داده های تابلویی مشاهده نماییم
که استفاده از مدل تلفیق کل داده ها مناسب است یا آثار ثابت که این امر با استفاده از "آزمون  "Fصورت می گیرد .فرضیه  H0آزمون F
لیمر بیانگر این است که مدل  OLSنسبت به مدل روش پانلی بهتر است .همانگونه که در نگاره ( )2مالحظه می نمایید در سطح خطای
قابل پذیرش  2درصد ،نتیجه آزمون مذکور در مورد الگوهای پژوهش موید این نکته است که مابین روش  OLSو روش پانلی باید از روش
پانلی استفاده شود.
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نگاره  .2نتایج آزمون  Fليمر براي انتخاب روش مناسب بين  OLSو یا پانلی

فرضيه

فرضيه H0

فرضيه H1

آماره (فيشر)

درجه آزادي 1

درجه آزادي 2

-pمقدار

نتيجه

اول

مدل OLS

روش پانلی

1/2991

22

299

<9/990

روش پانلی

دوم

مدل OLS

روش پانلی

1/2221

22

220

<9/990

روش پانلی

سوم

مدل OLS

روش پانلی

1/2220

22

220

<9/990

روش پانلی

چهارم

مدل OLS

روش پانلی

1/292

22

220

<9/990

روش پانلی

منبع :یافته هاي پژوهش

پس از انجام آزمون  Fلیمر ،نوبت به آزمون هاسمن می رسد .در این آزمون به دنبال انتخاب مدل ارجح از میان مدل های آثار تصادفی
و آثار ثابت هستیم و بدین منظور در صورت عدم رد فرضیه  H0مدل آثار تصادفی انتخاب خواهد شد .همانطوری از نگاره ( )9قابل استنباط
است -p ،مقدار ناشی از آزمون هاسمن نیز کمتر از  2درصد بوده و نشانگر رد فرضیه  H0یا به عبارت دیگر انتخاب مدل آثار ثابت می باشد.
نگاره  .3نتایج آزمون هاسمن براي انتخاب روش مناسب ميان مدل آثار تصادفی و آثار ثابت

فرضيه ها

فرضيه H0

فرضيه H1

آماره کاي-دو

درجه آزادي ()df

 -Pمقدار

نتيجه

اول

مدل آثار تصادفی

مدل آثار ثابت

22/9202

00

<9/990

مدل آثار ثابت

دوم

مدل آثار تصادفی

مدل آثار ثابت

29/2221

09

<9/990

مدل آثار ثابت

دوم

مدل آثار تصادفی

مدل آثار ثابت

29/1001

09

<9/990

مدل آثار ثابت

چهارم

مدل آثار تصادفی

مدل آثار ثابت

20/9129

09

<9/990

مدل آثار ثابت

منبع :یافته هاي پژوهش

در مرحله بعد و پیش از آن که روش پانلی با اثرات ثابت را برازش دهیم ،الزم است بررسی کنیم که آیا میتوان فاکتورهای زمان و
مکان را در این مدل ادغام نمود یا خیر .برای اثبات این مورد از آزمون ضریب الگرانژ ( )LMبروش پاگان استفاده شده که نتایج آن در نگاره
( )2منعکس شده است .همانطوری که در نگاره مذکور مشخص است-p ،مقدار تمامی آزمون ها مجدداً کمتر از  2درصد بوده و در نتیجه
فرضیه  H0رد شده است .نتایج این آزمون بیانگر عدم امکان ادغام اثرات در مدل ها می باشد.
نگاره  .4نتایج آزمون بروش پاگان براي بررسی قابليت ادغام فاکتورهاي زمان و مکان در مدل پانلی

آماره

درجه آزادي

کاي-دو

()df
0

<9/990
<9/990

رد فرضیه H0
رد فرضیه H0
رد فرضیه H0

-pمقدار

نتيجه

فرضيه ها

فرضيه H0

فرضيه H1

رد فرضیه H0

اول

قابلیت ادغام وجود دارد

قابلیت ادغام وجود ندارد

222/2902

دوم

قابلیت ادغام وجود دارد

قابلیت ادغام وجود ندارد

222/0222

0

سوم

قابلیت ادغام وجود دارد

قابلیت ادغام وجود ندارد

221/0020

0

<9/990

چهارم

قابلیت ادغام وجود دارد

قابلیت ادغام وجود ندارد

222/2222

0

<9/990

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
آزمون بروش گادفری استفاده می کنیم .نتایج این آزمون در نگاره ( )2نشان داده شده است .همانطوری که در نگاره مذکور مشخص است،
با توجه به اینکه مقدار  -pمقدار آزمون مذکور کمتر از خطای قابل پذیرش  9/92برای تمامی مدل ها میباشد ،لذا فرضیه صفر این آزمون
مبنی بر عدم وجود خودهبستگی سریالی بین خطاهای مدل رد خواهد شد و در نتیجه جمالت خطا دارای خودهمبستگی سریالی هستند.
وجود خود همبستگی بین خطاهای مدل سبب ایجاد اریبی در تخمین مدل خواهد شد .برای رفع این مشکل و جهت تخمین مناسبتر
پارامترهای مدل از روش پانلی تعمیم یافته ( )PGLMبرای برازش مدل نهایی استفاده میشود.
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نگاره  .5نتایج آزمون بروش گادفري براي بررسی عدم خودهمبستگی ميان جمالت خطا

درجه آزادي

-p

()df

مقدار
<9/990

رد فرضیه H0
رد فرضیه H0

فرضيه ها

فرضيه H0

فرضيه H1

آماره کاي-دو

اول

عدم خودهمبستگی
میان خطاهای مدل

خودهمبستگی میان
خطاهای مدل

11/2929

0

دوم

عدم خودهمبستگی
میان خطاهای مدل

همبستگی میان
خطاهای مدل

11/2000

0

<9/990

سوم

عدم خودهمبستگی
میان خطاهای مدل

همبستگی میان
خطاهای مدل

12/1212

0

<9/990

رد فرضیه H0

چهارم

عدم خودهمبستگی
میان خطاهای مدل

همبستگی میان
خطاهای مدل

11/22

0

<9/990

رد فرضیه H0

نتيجه

منبع :یافته هاي پژوهش

نتایج برآورد الگوهاي پژوهش
آزمون فرضيه نخست پژوهش
با توجه به نتایج بدست آمده از نگاره ( ) 2و اثبات وجود خود همبستگی سریالی میان اجزای اخالل الگوهای این پژوهش ،مدل های
نهایی به صورت مدل ثابت تعمیم یافته خواهد بود که نتایج برازش مدل نخست پژوهش به شرح نگاره ( )1می باشد.
نگاره  .6نتایج برآورد الگوي اول پژوهش

متغير توضيحی

نماد متغير

ضریب متغير توضيحی

خطاي استاندارد

آماره استودنت

-pمقدار

مالکيت خانوادگی

FAMILY

9/0021

9/0922

0/2210

9/0222

سهامداران کنترلی

CONTROL

9/9900

9/2212

9/0912

9/2002

سهامداران نهادي

INSTIT

-9/9221

9/0211

-9/0020

9/2109

کل دارایی هاي شرکت

TA

9/1129

9/9299

02/2912

بازده دارایی هاي شرکت

ROA

9/0200

9/2222

9/2022

اهرم مالی شرکت

LEV

9/2220

9/9200

2/2020

اظهارنظر حسابرس

OPI

9/9922

9/9200

9/9002

زیان دهی شرکت

LOSS

9/2291

9/9220

2/220

9/9092

اندازه موسسه حسابرسی

AUD

9/2212

9/0222

9/2200

***9/9991

استقالل کميته حسابرسی

IND

9/9202

9/2020

0/2200

9/0021

>9/990

***

9/2202
**

9/9020

9/0292
**

منبع :یافته هاي پژوهش

با توجه به نتایج بدست آمده در نگاره ( ، )1به دلیل بیشتر بودن -pمقدار متغیر مالکیت خانوادگی از سطح خطای قابل پذیرش 2
درصد ( ،) 9/0222میان مالکیت خانوادگی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد .در نتیجه می توان گفت که فرضیه نخست
پژوهش مورد تایید قرار نمی گیرد که این یافته برخالف نتایج پژوهش های پیشین می باشد (تی و همکاران2900 ،؛ تی .)2902 ،با این
حال ،متغیرهای دارایی شرکت ،اهرم مالی ،زیان دهی شرکت و اندازه موسسه حسابرسی درسطح خطای  2درصد تاثیرمثبت ومعناداری
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
نتایج حاصل از برآورد مدل دوم پژوهش به روش اثرات ثابت تعمیم یافته در نگاره ( )0منعکس شده است .این مدل برای آزمون فرضیه
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.
نگاره  .7نتایج برآورد الگوي دوم پژوهش

متغیر توضیحی

نماد متغیر

ضریب متغیر
توضیحی

خطای
استاندارد

آماره
استودنت

-pمقدار

مالکیت خانوادگی

FAMILY

9/2000

9/9092

9/1000

9/2202

سهامداران کنترلی

CONTROL

9/9290

9/2209

9/0299

9/2292

سهامداران نهادی

INSTIT

9/9292

9/2000

9/0992

9/2019

کل دارایی های شرکت

TA

9/1190

9/9292

02/9099

***>9/990

بازده دارایی های شرکت

ROA

9/0292

9/22220

9/2202

9/2220

اهرم مالی شرکت

LEV

9/2210

9/9202

2/2292

**

9/9099

9/0290

اظهارنظر حسابرس

OPI

9/9922

9/9200

9/9022

زیان دهی شرکت

LOSS

9/2200

9/2091

2/2292

**

9/9099

اندازه موسسه حسابرسی

AUD

9/2991

9/0210

9/2021

***9/9991

استقالل کمیته حسابرسی

IND

9/9919

9/2000

0/2202

9/0221

رابطه متقابل میان مالکیت خانوادگی
و سهامدران نهادی

FAMILY*INSTIT

-9/9212

9/2020

-9/2910

9/2919

منبع :یافته هاي پژوهش

با توجه به نتایج بدست آمده در نگاره ( ،) 0فرضیه دوم پژوهش نیز تایید نمی شود ،چرا که ضریب متغیر رابطه متقابل میان مالکیت
خانوادگی و سهامداران نهادی در سطح خطای  2درصد معنادار نیست ( .) 9/2919این یافته نیز با نتایج یافته های پژوهش های پیشین و
انتظار اولیه ما متناقض است (زارع پور و فرهادی اندرابی0900 ،؛ اَسوادی عبدل وهاب2990 ،؛ تی و همکاران2900 ،؛ تی .)2902 ،همچنین
ازبین متغیر های کنترلی به کار گرفته شده نیز ،همانند مدل نخست ،صرفاً متغیرهای دارایی شرکت ،اهرم مالی ،زیان دهی شرکت و اندازه
موسسه حسابرسی درسطح خطای  2درصد تاثیرمثبت ومعناداری برحق الزحمه حسابرسی دارند.
آزمون فرضيه سوم پژوهش
نتایج حاصل از برازش مدل سوم پژوهش برای آزمون فرضیه سوم در نگاره ( )2گزارش شده است .مضمون این فرضیه این است که
ارتباطات سیاسی موجب تشدید رابطه میان مالکیت خانوادگی و حق الزحمه حسابرسی می شود.
نگاره  .8نتایج برآورد الگوي سوم پژوهش

متغیر توضیحی

نماد متغیر

ضریب متغیر
توضیحی

خطای
استاندارد

آماره
استودنت

-pمقدار

مالکیت خانوادگی

FAMILY

-9/9220

9/2220

-9/0090

9/2220

سهامداران کنترلی

CONTROL

-9/9922

9/2200

-9/9900

9/0092

سهامداران نهادی

INSTIT

-9/9922

9/0202

-9/9220

9/0000

کل دارایی های شرکت

TA

9/1200

9/9299

02/9202

***>9/990

بازده دارایی های شرکت

ROA

9/0002

9/2222

9/2120

9/1202

اهرم مالی شرکت

LEV

9/2900

9/9092

2/12

**

9/9922

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

http://www.Joas.ir

9/0122

اظهارنظر حسابرس

OPI

9/9921

9/9202

9/9292

زیان دهی شرکت

LOSS

9/2020

9/9220

2/2221

**

اندازه موسسه حسابرسی

AUD

9/2022

9/0220

9/9900

***

9/990

استقالل کمیته حسابرسی

IND

9/9021

9/2019

0/0909

9/9290

رابطه متقابل میان مالکیت خانوادگی و
ارتباطات سیاسی

FAMILY*PCF

9/9092

9/2220

0/9209

9/0210

9/9021

منبع :یافته هاي پژوهش

با توجه به نتایج بدست آمده در نگاره ( )2و ضریب متغیر مربوط به رابطه متقابل میان مالکیت خانوادگی و سهامداران نهادی
( ،) 9/9092فرضیه سوم پژوهش نیز مورد تایید قرار نمی گیرد ،چرا که سطح معناداری متغیر مذکور در بازه سطح اطمینان  02درصدی
قرار نمی گیرد ( .) 9/0210لذا می توان استدالل کرد که بر خالف نتایج گزارش شده در پژوهش های پیشین (اَسوادی عبدل وهاب2990 ،؛
تی و همکاران2900 ،؛ تی2902 ،؛ زارع پور و فرهادی اندرابی ،) 0900 ،ارتباطات سیاسی تاثیر معناداری بر رابطه میان مالکیت خانوادگی
و حق الزحمه حسابرسی ندارد .نتایج به دست آمده برای متغیرهای کنترلی نیز مشابه دو مدل پیشین می باشد.
آزمون فرضيه چهارم پژوهش
نگاره ( ) 0نتایج برآورد الگوی چهارم پژوهش را نمایش می دهد .این الگو در پی سنجش فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر تاثیر سهامداران
کنترلی بر رابطه میان مالکیت خانوادگی و حق الزحمه حسابرسی می باشد.
نگاره  .9نتایج برآورد الگوي چهارم پژوهش

متغیر توضیحی

نماد متغیر

ضریب متغیر
توضیحی

خطای
استاندارد

آماره
استودنت

-pمقدار

مالکیت خانوادگی

FAMILY

9/9020

9/2029

9/9212

9/0209

سهامداران کنترلی

CONTROL

-9/9222

9/9290

-9/902

9/0292

سهامداران نهادی

INSTIT

-9/2102

9/0212

-9/0222

9/2222

کل دارایی های شرکت

TA

9/1100

9/9292

02/9220

بازده دارایی های شرکت

ROA

9/0229

9/2220

9/1990

اهرم مالی شرکت

LEV

9/2222

9/9200

2/2009

>9/990

***

9/2210
**

9/9029

9/0222

اظهارنظر حسابرس

OPI

9/9921

9/9199

9/9091

زیان دهی شرکت

LOSS

9/2290

9/9209

2/2222

**

اندازه موسسه حسابرسی

AUD

9/2222

9/0222

9/922

***

استقالل کمیته حسابرسی

IND

9/9202

9/2019

0/1000

9/0912

رابطه متقابل میان مالکیت خانوادگی
و سهامداران کنترلی

FAMILY*CONTROL

9/2919

9/2202

9/2202

9/1092

9/9099
9/9990

منبع :یافته هاي پژوهش

همانطوری که در نگاره فوق مالحظه می شود ،با توجه به ضریب ( )9/2919و سطح معناداری ( )9/1092متغیر مربوط به رابطه متقابل
میان مالکیت خانوادگی و سهامداران کنترلی ( ،) FAMILY*CONTROLفرضیه چهارم پژوهش نیز تایید نمی شود .به عبارت دیگر،
با وجود سهامداران عمده در شرکت ،رابطه میان مالکیت خانوادگی و حق الزحمه حسابرسی تشدید نمی شود .این یافته نیز بر خالف پژوهش
های پیشین می باشد (اَسوادی عبدل وهاب2990 ،؛ تی و همکاران2900 ،؛ تی2902 ،؛ زارع پور و فرهادی اندرابی.)0900 ،
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بحث و نتيجه گيري
پژوهش حاضر با کسب انگیزه از این واقعیت که شرکت های خانوادگی  22درصد از کل شرکت های دنیا را تشکیل می دهند (گوش
و تانگ ) 2902 ،و نیز با اتکا به یافته های پژوهش های اخیر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به بررسی رابطه میان شرکت های
خانوادگی و حق الزحمه حسابرسی در ایران پرداخته و تاثیر ارتباطات سیاسی و سهامداران نهادی و عمده را نیز بر این رابطه مورد ارزیابی
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،
0900؛ اَسوادی عبدل وهاب2990 ،؛ تی و همکاران2900 ،؛ تی ،)2902 ،میان مالکیت خانوادگی و حق الزحمه حسابرسی هیچ گونه رابطه
معناداری وجود نداشته و این رابطه توسط ارتباطات سیاسی و یا سهامداران نهادی نیز تحت تاثیر قرار نمی گیرد .با توجه به نتایج این
پژوهش می توانیم استدالل کنیم که هزینه های نمایندگی در شرکتهای خانوادگی و غیرخانوادگی ایران یکسان است .عالوه بر این ،در
ایران ،متاسفانه به دلیل کیفیت پایین اطالعات افشا شده در مورد ماهیت و مالکیت شرکتها ،تشخیص و تفکیک درست شرکتهای خانوادگی
مشکل می باشد این می تواند بر نتایج اثر بگذارد.همچنین ،این مطالعه نشان میدهد که در ایران حسابرسان ساختار مالکیت خانوادگی و
ارتباطات سیاسی در ارزیابی ریسکهای حسابرسی را در نظر نمی گیرند ،در نتیجه نیازمند تالشهای حسابرسی بیشتری برای تایید
اظهارنامههای مالی نیستند .بنابراین ،هزینه حسابرسی را با اشاره به این که تنظیمات نهادی منحصر به فرد مانند ساختار مالکیت و ارتباطات
سیاسی میتواند بر قضاوت و ارزیابیهای حسابرسان اثرگذار باشد ،در بر نمی گیرد.
نتایج این پژوهش میتواند اوالً موجب گسترش مبانی نظری پژوهشهای گذشته در ارتباط با حقالزحمه حسابرسی به ویژه در
شرکتهای خانوادگی در کشورهای درحالتوسعه شود ،ثانیاً نتایج پژوهش میتواند ایدههای جدیدی برای انجام پژوهشهای جدید در حوزه
مالکیت خانوادگی پیشنهاد نماید ،ثالثاً سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و سایر گروههای ذینفع را در جریان میزان حقالزحمه حسابرسی در
شرکتهایی که مالکیت خانوادگی دارند ،قرار میدهد .یکی از معضالت و محدودیت های عمده این پژوهش به جمع آوری داده های مورد
نیاز مربوط می شود .به منظور گردآوری اطالعات الزم ،از منابع مختلفی نظیر نرم افزارهای اطالعاتی و سایت سازمان اوراق بهادار تهران
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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