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 چکیده 
 های سهاميیکي از ساختارهای مالکیتي كه بخش عمده ای از سهام شركت

قان رسد محقنظر مي عام در ایران را در اختیار دارد؛ مالکیت دولتي است كه به
مزایاییامعایبه بهای مربوطبحثازجدای كمتر به آن توجه داشته اند

شركتي ناشي از مالکیت دولتي، نقش قابل توجهي حاكمیتمالکیت،گونهاین
هدف این تحقیق، د. های سهامي دارلي و عملیاتي شركتدر راهبردهای ما

اندازه موسسه  بر تأكیدالزحمه حسابرسي با مالکیت دولتي بر حق تأثیربررسي 
را، به لحاظ اج باشد. تحقیق به لحاظ هدف، كاربردی استحسابرسي مي

ای هو در آزمون فرضیات تحقیق از مدل توصیفي و از نوع همبستگي است
های پانل استفاده شده است. در این پژوهش رگرسیوني چندگانه بصورت داده

عنوان نمونه هشركت ب گیری حذف سیستماتیک بوده كه نمونه روش
انتخاب شده است. نتایج تحقیق  تا  های در بازه زماني سال

داری میان درصد درصد رابطه منفي و معني نشان داد در سطح اطمینان 
الزحمه حسابرسي وجود دارد. همچنین رابطه مثبت و مالکیت دولتي و حق

الزحمه حسابرسي وجود دارد. داری میان اندازه موسسه حسابرسي و حقمعني
الزحمه مالکیت دولتي بر ارتباط بین اندازه موسسه حسابرسي و حقدر نهایت 
 أثیرتطوری كه با افزایش میزان مالکیت دولتي از هدارد بمنفي تأثیرحسابرسي 

 شود.الزحمه آن كاسته ميحق اندازه مؤسسه حسابرسي بر 

 

 های کلیدیواژه

 الزحمه حسابرسي، اندازه موسسه حسابرسيمالکیت دولتي، حق

Abstract 

State ownership is one of ownership structures that have 

main part of shares of public company in Iran. It seems to 

have paid less attention for this issue. Despite of 

advantages and disadvantages of this kind of ownership, 

state ownership has important role in companies’ 

operational and financial strategies. To study the State 

ownership effect on audit fees with emphasize on size of 

audit institute is the aim of this research. For this purpose 

it is collected to analyzed 144 companies’ data since 1387 

to 1391. This research view point of purpose is applied 

research. Also view point of implementation is a 

description research of the type of correlation. Multiple 

regression models are used to test the hypotheses of 

research. The result of research showed that there is a 

meaningful and negative relationship between state 

ownership and audit fees in the level of 95% confidence. 

Also there is meaningful and positive relationship 

between institution size and audit fees. Finally state 

ownership has negative effect on relationship between 

audit institution size and audit fees. So that by increasing 

the amount of state ownership will be decreased the effect 

of audit institution size on audit fees.       
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 مقدمه

ش نقه هموار كشور هر اقتصاد حامين تریاصلي عنوانبه دولت
. استه كرد ایفا جامعههر  در واحدهای اقتصادی برای را قیم

ر د گیریقدرت تصمیم گرفتن اختیار در دلیل به هادولت
ک ی همواره خود كالن هایكردن سیاستپیاده و هاشركت
ن ایرا مخصوصا و توسعه حال در كشورهای در گذار بزرگسرمایه

ن ایی مزایا یا معایب به های مربوطبحث از جدای بوده است.
ت كه حاكمی شود گرفته نظر در نکته این باید مالکیت، گونه

 تي، نقش قابل توجهي در راهبردهایشركتي ناشي از مالکیت دول
 رسدامي دارد. زیرا كه به نظر ميهای سهمالي و عملیاتي شركت

 تر و مؤثرتری نسبت به سایرعمیق ، نفوذسهامداران دولتي
 ن امرد. ایسهامداران در كنترل اركان مختلف شركت داشته باشن

  :ممکن است به یکي از دالیل ذیل باشد
نهادهای دولتي با توجه به اینکه منابع مالي زیادی در اختیار  .1

نمایند و دارند، درصد باالتری از سهام شركت را تصاحب مي
 .تری داشته باشندشود كه حاكمیت قویهمین امر باعث مي

به ) نهادهای دولتي به دلیل نفوذ سیاسي و اتصال به دولت .2
توانند نظرات و آراء خود را در مي( ان نهاد حاكمیتي كشورعنو

 . راهبری شركت، اعمال نمایند

 مالکیت دولتي ممکن حضور كه شودمي تصور گونه این عموماً

منجر شود. بخشي از این تغییر  هاشركت رفتار تغییر به است
این سرمایه كه نظارتي هایفعالیت رفتار ممکن است ناشي از

(. در 2332، 1)فان و همکاران باشد ،دهندمي انجام گذاران
ي كه این اتتأثیرخصوص واكنش حسابرسان به مالکیت دولتي و 

الزحمه حسابرسي داشته باشد؛ نوع از مالکیت ممکن است بر حق
 توان به دو استدالل ذیل دست یافت. مي

اول اینکه، مالکیت دولتي بطور بالقوه تعارضات نمایندگي در 
ای سهامي را از طریق شفافیت كمتر اطالعات و عدم هشركت

)فان و  دهدهای حاكمیت شركتي افزایش مياستقالل مکانیسم
های دهند كه شركت(. شواهد تجربي نشان مي2332همکاران،

كنند، دست به دولتي، اغلب اطالعات مالي را دستکاری مي
 نزنند و یا حسابرساهای عملیاتي ميمدیریت واقعي فعالیت

كنند و این اعمال ها انتخاب ميكوچک را جهت انجام رسیدگي
طلبانه خود انجام را در جهت پنهان نمودن رفتارهای فرصت

 (.2332، 2)چن و همکاران دهندمي

                                                      
1. Fan et al 

2. Chen et al 

3. Leuz and Oberholzer-Gee 

 های دولتي ممکناستدالل دوم بر این پایه قرار دارد كه شركت
است منافعي را از طریق ارتباطات سیاسي بدست آورند. از جمله 

(، ریسک 2332، 3)لویز و گي سترسي آسان به منابع ماليد
های مالي دولت در طول ( و كمک2331، 4)كوریا مصادره كمتر

( 2332) (. چن و همکاران2332، 5)گول های ماليبحران
تي ولهای دنشان دادند كه دولت برای جلوگیری از خروج شركت

اعطا  های مالي مستقیمها كمکاز بورس اوراق بهادار به آن
شود كه ریسک يهای مالي دولت باعث مكند. این كمکمي

دولتي بطور بالقوه كاهش یابد و آنان  هایورشکستگي شركت
 )در صورت های كمتری را نسبت به دادخواهي سهامداراننگراني

 ورشکستگي شركت( دارند.
مه الزحاست بر میزان حقیکي دیگر از متغیرهایي كه ممکن  

ذار باشد؛ اندازه موسسه حسابرسي است. گتأثیر حسابرسان
ایي كه هشود كه حسابرسان بزرگ، به دلیل نگرانياستدالل مي

در خصوص حفظ شهرت و اعتبار خود دارند؛ در برآورد ریسک 
كنند. به عبارت دیگر، تر عمل ميكارانهحسابرسي، محافظه

كنند كه ریسک حسابرسي را در سطح حسابرسان بزرگ سعي مي
تخمین بزنند و از این طریق ریسک عدم كشف تحریفات  باالیي

های حسابرسي و در با اهمیت را كاهش دهند. این رویکرد هزینه
 دهد. این در حالي استالزحمه حسابرسي را افزایش مينتیجه حق

 بار كمتری دارند وكه مؤسسات كوچک حسابرسي، شهرت و اعت
ابتي ن در بازار رقها بیشتر مربوط به حفظ مشتریاهای آننگراني

 طرق مختلف،ه كنند كه بباشد. از این جهت، آنان سعي ميمي
الزحمه كمتری دریافت ها را كاهش داده و حقدامنه رسیدگي

 (.2331، 6)وانگ و اقبال كنند
های های مختلف شركتساختار مالکیت بر جنبه تأثیرخصوص در

سهامي و بازار سرمایه تحقیقات زیادی در داخل و خارج از كشور 
ی ابخش عمده انجام شده است. یکي از ساختارهای مالکیتي كه

؛ های سهامي عام در ایران را در اختیار دارداز سهام شركت
رسد محققانمالکیت دولتي است كه به نظر مي

4. Correia, 

5. Gul 

6. Wang and Iqbal 
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 لکیت تاكنونكمتر به آن توجه داشته اند و اثرات این نوع ما
 ناشناخته مانده است.

مالکیت دولتي  تأثیر( 2313) در این خصوص لیو و سوبرامانیام
الزحمه حسابرسي بررسي و اندازه موسسه حسابرسي را بر حق

ی هایت دولتي به لحاظ سازمانها همچنین نوع مالکنمودند. آن
های خود های دولت محلي را در ارزیابيدولت مركزی و سازمان

های دولتي مورد توجه قرار دادند. نتایج نشان داد كه شركت
كنند. همچنین مؤسسات الزحمه كمتری پرداخت ميحق

زرگ، های دولتي با اندازه بحسابرسي بزرگتر در حسابرسي شركت
ه كمتری نسبت به مؤسسات حسابرسي كوچک الزحممیزان حق

 كنند. دریافت مي
ي بخشي به اطالعات مال اعتبار همچنین نقش حسابرسان در

طلبانه مدیران امری ها و جلوگیری از رفتارهای منفعتشركت
ای در جهت حفظ حقوق سهامداران دارد. است كه اهمیت فزاینده

الزحمه حسابرسي به عنوان معیاری از میزان در این مقاله، حق
ر ب مؤثرهای حسابرسان موردنظر قرار گرفته و عوامل رسیدگي

آن از دیدگاه مالکیت دولتي و اندازه موسسه حسابرسي بررسي 
 شده است. 

 
 پیشینه تحقیق

ه الزحمحق بر مؤثر واملع زمینة در زیادی بسیار مطالعات
ز اي خاص هایجنبه به بررسي هركدام كه شده انجام حسابرسي

ی نظره پشتوان دلیل ای كه بهمطالعه مهمترین اما اند،پرداخته آن
( 1123)ک سایمونی مطالعه گرفته، قرار مطالعات سایر اساس آن
ر ه نرخه ب وابسته حسابرسي الزحمهحق، وی در مطالعهت. اس

ه كت اسي كار حسابرس ساعات تعداد و حسابرسي كار ساعت
ر ده اشتباو  خطا ریسک بینيپیش درباره حسابرس نظر به بسته

 شركت،ر دی قو هایكنترل وجودت. اس متغیر های مالي،صورت

د تعداو ي مورد رسیدگ شركت اندازة مدیران، شهرت حسن
ت ساعاو  ریسک از حسابرس بینيپیش بر فرعي، هایشركت

ه ب حسابرست نهای درد. گذارمي تأثیر برای حسابرسي نیازدمور
د وجو شدت مدیریت، تمركز از كهد پردازمي ریسکي برآورد
، آن به توجها ب و گیردمي نشئت عوامل سایر و نمایندگي مسئلة

 تعیین را خوده الزحمحق و كرده ریزیرا برنامه حسابرسي كار
ه ك بیان كرد( 2312) هپ(. 2312 لسیج، و علي )بن كندمي

ي حسابرسر كا ساعات افزایش باعث نمایندگي، مسئلة شدت
ا آنه مالکیتر ساختا در كه هایياز شركت گذارانسرمایهد. شومي

د دارن انتظار، خوردمي چشم به نمایندگي مسئلة از هایينشانه

، دیگری سو ازد. كنن استخدام را تریكیفیت با حسابرسان
 استخدامه ب سرمایه، اقدام بازار رضایت جلب برای مدیریت

 .(2312 )گنچارف، كندمي نام خوش حسابرسان
ف تعریه گون این را دولتي مالکیت (2333) دنیس و مک كونل

ن عیر د سهامداران كردند مالکیت دولتي نوع جالبي از تعدد
ه ك باورند این بر نویسندگان واقع است. در مالکیت تمركز
ر كشو سراسر در كه دارند بسیاری مالکان دولتي، هایشركت
ن دست دولتمردا به آن مدیریت حال عین در و اندپراكنده
 ت.اس شده متمركز

 شركتز ا اندك سهمل دلی به سهامداران این نویسندگان، دید از

 طورمستقیم،ه ب شركتی نقد هایجریان در منفعت و نداشتن

 نتیجه، درد. ندارنن مدیرا بر نظارت برای شخصي انگیزة هیچ

 اما داد،د خواهنش افزایا ر دولتي هایشركت ریسک نوعي به

ی هاهزینهه ك باورندن ای بر و دارند اعتقاد دیگری ایعده
ل دلی بهت. اسر كمتي دولت هایتشرك در )حسابرسي( نظارتي

ت نظار مدیرانر ب شهرت، حسن انگیزة با مردان دولت اینکه
ي نوع به دولتيت مالکی وجود اینکهدیگر  و داشت خواهند كافي

 اقلیت دارانسرمایهص خصو به داران،سرمایه از حمایت سازوكار
 (.2312، لسیج و علي )بن است

نتیجه ن ای به خود پژوهش در (1112) هیو و مک اساس این بر
، هاشركت در دولتي مالکیت از درصدی وجود كه رسیدند

ا هشركت این ارزش باعث افزایش دهي،عالمت نظریة اساسرب
ن همچنی و ایران اقتصاد دولتي ساختار واسطة بهت. اس شده

ه برعهدا هشركت از بسیاری در سهامدار منزله به كه دولت نقشي
ت انتظاران بود دلیل مشخص به رودمير انتظا است، گرفته

ر ب كنترلي نوع مالکیتي، هایسیاست هماهنگي و عملیاتي
ن ای كه آیدم فراه دولت سهامداری با هایيهای شركتفعالیت
ی واحدها چنینت عملیا در موجود هایپیچیدگي از بتواند كنترل

ر د كاهش كهد دار وجود احتمال این پسد. بکاه اقتصادی
 کریس كاهشو  اقتصادی واحد عملیاتي یک هایپیچیدگي

ي رجبشود ) حسابرسيت خدما الزحمهحق كاهش موجب شركت،
 (.1322 خشوئي، و

 (1313) خوانساری قرباني، در تحقیقات دیگری خدادادی،
ل كنترد آن مانن انواع و مالکیت ساختار واقع دریافتند كه در

 یتأثیرگذارا یتي بمدیر و دولتي نهادی، كنترل كنترل خانوادگي،
 ریسک وي شركت حاكمیت سطح نمایندگي، مسئلة شدت بر

 .است تأثیرگذار حسابرسي الزحمهحق بر حسابرسي،
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 قانونا ب كشورهایي در مدیران، و مالکان بین منافع تضاد مسئلة

 به، توسعه حال در هایراكثر كشو و ایران مثل خاص مدني

ز ا بیشتر گذاران،سرمایه از حمایت قوانین در ضعف دلیل
ه ب توجه شود. بامي آمریکا دیده مثل عرفي با قانون كشورهایي

ت دس به است، بنابراین متفاوت سهامداران اطالعاتي نیاز اینکه
،    حسابرسي كیفیت و بخشي اطمینان مختلف سطوح آوردن

( 2312) ولسیج علي طلبد. بنرامي متفاوتي الزحمهحق
حجم  چون، عواملي تأثیر ایران، كشور در پیشینت مطالعا

ه مؤسس نوع شركت، عملیات پیچیدگي اندازه شركت، عملیات
ا ام اند،كرده اثبات را الزحمه حسابرسيحق برم تور و حسابرسي

چون، ي مالکیت ساختار عوامل تأثیر بررسي پژوهشن ای از هدف
 مالکیت و دولتي مالکیت نهادی، مالکیت خانوادگي،ت مالکی

 .است حسابرسي الزحمهحقر ب مدیریتي

 معنادارط ارتبا از حاكي پژوهش نتایج كه داد نشان پژوهش نتایج

 بهه توجا بت. اس حسابرسي الزحمهحق و مالکیت دولتي بین

ن ایرار در كشو حسابرسان گفت توانمي رابطه این بودن منفي
؛ ستار كمت دولتيی هاشركت در نظارتي هایهزینه كه معتقدند

ت نظار مدیران بر، شهرت حسن با انگیزة مردان دولت كه چرا
ر به دلیل ساختا گفت،ن توامي دیگر بیان بهت. داش خواهند كافي
ص مشخ واسطة به دارندر انتظا حسابرسان ایران، اقتصاد دولتي
ي نوع مالکیت، هایسیاستي و هماهنگ عملیاتي انتظارات بودن

 فراهم آید دولتي مالکیت باي هایشركت هایفعالیت بر كنترل

 چنین عملیات در موجودی هاپیچیدگي از كنترل، اینه ك

 هایپیچیدگي در كاهشن بنابراید. بکاه اقتصادیی واحدها

 موجب شركت، ریسکش كاه و اقتصادی واحدک ی عملیاتي

 هاییافته با نتیجه ایند. شومي حسابرسي الزحمهحق كاهش

های در بررسي .دارد مطابقت( 2312) لیسج و علي بن مطالعه
صورت گرفته دیگری توسط )ملکیان، اسفندیار و بیتا نیکروان 

( در ارتباط با این پرسش كه آیا ماهیت مالکیت، 1312فرد، 
دهد یا خیر؟، انواعي الزحمه حسابرسي را تحت تأثیر قرار ميحق

ها مورد بررسي قرار داده شد. بدین منظور شواهدی را از مالکیت
حقیقات انجام گرفته توسط سایر محققین و همچنین از نتایج ت

مباني نظری مربوطه ارائه كردند كه ساختار مالکیت یکي از 
-عوامل اصلي و بسیار مهم حاكمیت شركتي و از جمله مکانیزم

گردد و تعیین كننده های خارجي حاكمیت شركتي محسوب مي
میزان مشکالت نمایندگي است. حضور و تمركز انواع مختلف 

تواند تأثیرات متفاوتي بر میزان مشکالت مالکیت در شركت مي
نمایندگي در شركت داشته باشد. تمامي این موارد اشاره به این 

ها و اهداف موضوع دارند كه انواع مالکان با توجه به انگیزه
وانند تگذاری در یک شركت دارند، ميمختلفي كه برای سرمایه

لزحمه درخواستي حسابرسان اتأثیرات متفاوتي بر میزان حق
داشته باشند. زیرا حسابرسي یک هزینه نظارتي تلقي شده و 

ت میزان مشکال الزحمه حسابرسي،رای تعیین حقحسابرسان ب
 .نددهها را نیز مورد توجه قرار ميتنمایندگي بالقوه شرك

ن سهامداراع نو بین رابطه بررسي به (2312ج )لسی و عليبن
ن سهامداران آناد. حسابرسي پرداختن الزحمهحق و كنندهكنترل
ن سهامدارا، نهادی سهامداران دسته سه به را كنندهكنترل

ا آنه پژوهشه نتیج. كردند تقسیم دولتي و سهامداران خانوادگي
ه الزحمحق وي مالکیت خانوادگ بین معناداری رابطة كه داد نشان

-حق  ی و نهادو  دولتي مالکیت بین اما ندارد، وجود حسابرسي

 د.شوميه دید مثبتي و معنادار رابطة الزحمه حسابرسي،
ی راهبرم نظا هایاثر مکانیزم( 1313ن )همکارا و طبری علوی

ج نتاید. دادن قرار مطالعه مورد الزحمه حسابرسيقح بر را
ی نهادها مالکیت عامل درصد دو كه داد نشان هاآن پژوهش

ي الزحمه حسابرسقح با حسابرس نوع و دولتيهشب و دولتي
ت نسب شركت، مانند اندازه متغیرهایي اماد. دار مستقیمه رابط

ت نسب عمده، سهامدار درصد مالکیت حسابرس، تغییر، جاری
س حسابر نظرراظها نوع شناور، سهام غیرموظف، میزانن مدیرا
 .ندارند حسابرس الزحمهقح با داريمعنی اهرابط

 دولتيش بخ نقش تأثیر مؤید نیز حسابرسيه مؤسست نوع مالکی

هنگامي كه ت. اس مالي حسابرسي هایهالزحمقحر ب عمومي و
 الزحمه افزایشحقه     بخش خصوصي انتخاب نشدز ا برسحسا

ای هر متغیرها ضریب افزایش قابل توجنسبت به سای و یافته است
مطابق با تحقیقات انجام است این نتیجه در ایران  داشته نیز

 سایرین(. )چوی و كشورهای پیشرفته بوده است در گرفته

  

 فرضیات تحقیق 
های تحقیق حاضر به با توجه به مباحث مطرح شده، فرضیه

 باشند:صورت ذیل قابل تبیین مي
 دارد. رتأثیالزحمه حسابرسي مالکیت دولتي بر حق فرضیه اول:

الزحمه حسابرسي اندازه موسسه حسابرسي بر حقفرضیه دوم: 
 .دارد تأثیر

مالکیت دولتي بر رابطه بین اندازه موسسه  فرضیه سوم:
 دارد. تأثیرالزحمه حسابرسي برسي و حقحسا
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  روش تحقیق
از روش  این تحقیق از لحاظ هدف، كاربردی است و در آن

یق ماني، نوعي تحقشود. همچنین از نظر زهمبستگي استفاده مي
و در زمره تحقیقات تجربي حسابداری  است رویدادیپس

شود. قلمرو مکاني انجام تحقیق، محدود به بندی ميدسته
اله س. قلمرو زماني تحقیق یک دوره پنجباشدكشورمان ایران مي

گیری از طریق روش حذف ( بوده و نمونه1311-1322)
ایي هشركت سیستماتیک انجام شده است و نمونه متشکل از 

 باشند.است كه حائز تمامي شرایط زیر مي
در بورس حضور  1311تا  1322های مالي ( در طول سال1

 اند. داشته
ها بانک مالي، گریگذاری و واسطههای سرمایهشركت ء( جز2

 ها نباشند.و بیمه
ها منتهي به پایان اسفند هایي كه سال مالي آنكت( تعداد شر3

 باشد.مي
هایي كه در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالي ( تعداد شركت4

 اند.نداده
ها فعال بوده و توقف نماد معامالتي بیش از ( نماد معامالتي آن0
 ماه نداشته باشند. 2
ت اطالعا های مورد بررسي در پایان سال مالي( در همه سال2

 ها در دسترس باشد.های موردنیاز آنو داده
شركت جامعه مورد نظر  144های باال، با توجه به اعمال معیار

ان نوها به عدهند. كه همین شركتاین تحقیق را تشکیل مي
ها ادهآوری دهمچنین به منظور جمع نمونه تحقیق برگزیده شدند.

و برای  ای استفاده شده استكتابخانه و اطالعات از روش
های ها، از بانکهای مورد نیاز برای آزمون فرضیهآوری دادهجمع

آورد نوین افزار رهاوراق بهادار و نرم و اطالعاتي سازمان بورس
 استفاده شده است.

 

 های تحقیقمدل آزمون فرضیه

 برای آزمون فرضیه اول 1مدل شماره 
 

Logfee i,t= β0 + β1Govit + β2Sizeit  

+ β3 ROAit + β4Levit +€it 
  

 برای آزمون فرضیه دوم 2مدل شماره 
 

Logfee i,t= β0 + β1AuditSizeit + β2Sizeit 

 + β3 ROAit + β4Levit +β5Opinion it +€it 

 

 برای آزمون فرضیه سوم 3مدل شماره 
 

Logfee i,t= β0 + β1AuditSizeit + β2Govit 

 + β3AuditSize*Govit + β4Sizeit + β5 ROAit 

 + β6Levit + β7Opinion it +€it 

 

Logfeeرس.حساب شده به الزحمه پرداختطبیعي حق : لگاریتم 
Gov.درصد مالکیت دولتي : 
Sizeهای شركت: لگاریتم طبیعي كل دارایي. 

ROAخالص تقسیم بر ارزش دفتری كل  ها )سود: بازده دارایي
 .ها(دارایي
Levها(ها به دارایي: اهرم مالي )نسبت بدهي. 

Opinion نوع اظهار نظر حسابرس )یک متغیر دوحالته كه :
چنانچه اظهارنظر حسابرس در سال مورد نظر مشروط یا مردود 

باشد و چنانچه مقبول باشد؛ مقدار آن صفر مي یکباشد؛ مقدار آن 
 )به عنوان متغیر كنترل(

AuditSize اندازه موسسه حسابرسي )لگاریتم طبیعي تعداد :
 وسسه(كاركنان م

  

 های تحقیقنتایج حاصل از آزمون فرضیه 

 آمار توصیفي متغیرهای تحقیق 

الزحمه دهد كه حقنشان مي 1شماره نتایج ارائه شده در جدول 
تر از متوسط بوده است. ها، پایینشركتحسابرسي بیشتر 

الزحمه حسابرسي از میانگین همچنین، انحراف معیار متغیر حق
باشد. این یافته حاكي از عدم وجود نوسانات قابل تر ميآن پایین

باشد. نتایج همچنین نشان های این متغیر ميتوجه در داده
های درصد از مالکیت شركت 2/43دهند كه بطور متوسط، مي

های دولتي بوده است. نمونه آماری در اختیار نهادها و سازمان
-يم  باشد كه نشان همچنین، مقدار حداقلي این متغیر صفر مي

 های نمونه آماری،دهد، در ساختار مالکیت برخي از شركت
ها در خصوص اندازه یافته مالکیت دولتي وجود نداشته است.

م ها و اهربازده دارایي موسسه حسابرسي، اندازه شركت، نسبت
ها از میانگین دهد كه انحراف معیار این متغیرمالي نشان مي

ه دهد كها كمتر است. این یافته نشان ميبدست آمده برای آن
های این متغیرها دارای نوسات پایین است. در توزیع داده

ور طهخصوص متغیرهای مجازی، نتایج حاكي از این است كه ب
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ه آماری در طول های نموندرصد از شركت 2ود میانگین، در حد
درصد از  02اند. همچنین، در حدود ده بودهدوره تحقیق، زیان

های نمونه آماری، اظهارنظرهای حسابرسي در خصوص شركت
ها توسط درصد از شركت 22مطلوب بوده است و نزدیک به 

 اند. سازمان حسابرسي، مورد رسیدگي قرار گرفته

 

 بودن متغیر وابسته  بررسی نرمال 

ه متغیر وابست هایبرای بررسي نرمال بودن داده در این تحقیق
ه باتوجه ب اسمیرنف استفاده شده است.ـ  از آزمون كلموگروف

ـ  داری بدست آمده از آزمون كلموگروفنتایج، سطح معني
اسمیرنف برای متغیر وابسته، بیشتر از سطح خطای آزمون 

(30/3=α است و فرض نرمال بود متغیر وابسته پذیرفته )
 شود. مي

  نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 

یت بیني شده است كه بین درصد مالکدر فرضیه اول تحقیق پیش
الزحمه حسابرسي ارتباط منفي وجود دارد. برای دولتي با حق

 .بهره گرفته شده است 1مدل شماره آزمون این موضوع از 

  
 های تحقیقكاررفته در مدل آزمون فرضیههتحلیل توصیفي متغیرهای ب .1جدول 

 میانگین حداکثر حداقل انحراف معیار
تعداد 

 مشاهدات

 هاآماره

 

 متغیر

 حسابرسي الزحمهحق 863 833/7 403/10 383/3 932/1

 دولتي مالکیت درصد 863 338/0 297/0 000/0 412/0

 حسابرسي موسسه اندازه 863 043/4 721/6 238/1 806/0

 شركت اندازه 863 741/13 192/18 736/2 023/1

 ها دارایي بازده نسبت 863 184/0 811/0 -389/0 407/0

 مالي اهرم 863 638/0 107/1 139/0 283/0

 گذاری سرمایه شدت 863 139/0 627/0 000/0 973/0

 بودن ده زیان 863 07/0 1 0 186/0

 حسابرس نظر اظهار نوع 863 474/0 1 0 308/0

 حسابرسي سازمان مجازی متغیر 863 993/0 1 0 372/0

 
  

 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته .2جدول 

 متغیر وابسته
 اسمیرنف آزمون کلموگروف

 سطح معنی داری درجه آزادی آماره آزمون

 233/3 223 332/3 حسابرسي الزحمهحق



 4939، پاییز 5های نوین در حسابداری، سال دوم، شماره پیاپي فصلنامه پژوهش 93

 

  

 نتایج تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول  .3جدول 

it+€ itLev4+ β itROA 3+ β itSize2+ β itGov1+ β 0= βi,tLogfee  

 VIF سطح معنی داری tآماره  ضریب  متغیر

C 
 3302/3 322/11 3333/3 - 

Gov  3313/3- 232/2- 3333/3 224/1 

Size  3220/3 132/2 3342/3 430/1 

ROA 
 3331/3 323/1 1412/3 232/2 

LEV  3212/3- 041/3- 2241/3 323/1 

 3132/3          ضریب تعیین تعدیل شده                                            4411/3               ضریب تعیین

 لیمر Fآماره 

(Value-P) 

 222/3 
(2022/3) 

 آماره هاسمن
(Value-P) 

- 

 مدل Fآماره 

(Value-P) 

 222/1 
(3333/3) 

 Bera - Jarqueآماره 
(Value-P) 

212/3 
(3242/3) 

 Pagan-Breuschآماره 
(Value-P) 

 213/3 
(2403/3) 

 Watson-Durbin 321/2آماره 

 
-Pلیمر، از آنجایي كه مقدار  Fبا توجه به نتایج حاصل از آزمون 

Value  (، 2022/3)باشد مي 30/3این آزمون بیشتر از
های مدل رد شده و در سطح اطمینان ناهمساني عرض از مبداء

های تركیبي استفاده نمود. در این توان از روش دادهمي 10%
 های تركیبي دیگر نیازیارتباط با توجه به استفاده از روش داده

 Fداری آماره به انجام آزمون هاسمن نخواهد بود. سطح معني
( بوده و α=30/3برای مدل نیز كمتر از سطح خطای آزمون )

ار دبیانگر این است كه رگرسیون برآورد شده به لحاظ آماری معني
ن باشند. ضریب تعییطي ميو روابط بین متغیرهای تحقیق، خ

است كه  بوده و حاكي از این 3132/3تعدیل شده مدل نیز 
الزحمه حسابرسي از تغییرات حق %132/31مدل توانسته 

های نمونه آماری را از طریق متغیرهای مستقل و كنترلي شركت
های مربوط به مفروضات تبیین نماید. همچنین، نتایج آزمون

 VIFا، برش پاگان، دوربین واتسن و رگرسیون شامل جاركیو بر
ایج باشد. در تفسیر نتمؤید تأیید شدن تمامي این مفروضات مي

 Govفرضیه اول نیز از آنجایي كه ضریب برآوردی برای متغیر 
بوده و سطح معناداری  -3313/3)درصد مالکیت دولتي( برابر 

توان گفت ( بنابراین مي3333/3باشد )مي 30/3آن كمتر از 
داری میان معني درصد رابطه منفي و  10سطح اطمینان در 

الزحمه حسابرسي وجود دارد بطوری درصد مالکیت دولتي و حق

الزحمه ها حقكه با افزایش میزان مالکیت دولتي شركت
ه در نتیجه فرضی یابد.داری كاهش ميحسابرسي بصورت معني

 شود.تأیید مي %10اول تحقیق در سطح اطمینان 

  

  حاصل از آزمون فرضیه دوم نتایج 

موسسه  دازهانبیني شده است كه بین در فرضیه دوم تحقیق پیش
رای ب الزحمه حسابرسي ارتباط مثبت وجود دارد.حسابرسي با حق

استفاده شده كه نتایج آن به  2آزمون این موضوع از مدل شماره 
لیمر  Fبا توجه به نتایج حاصل از آزمون  باشد.مي 4شرح جدول 

های پانل و از طریق روش اثرات و هاسمن، مدل به صورت داده
برای  Fداری آماره معني  ورد شده و از آنجایي كه سطح ثابت برآ

داری باشد معني( ميα=30/3مدل كمتر از سطح خطای آزمون )
. ضریب شوددرصد تأیید مي 10كل مدل در سطح اطمینان 

وده و حاكي از این است ب 1224/3تعیین تعدیل شده مدل نیز 
الزحمه حسابرسي درصد از تغییرات حق 24/12كه مدل توانسته 

 ای مستقل و كنترليهای نمونه آماری را از طریق متغیرهشركت
های مربوط به مفروضات همچنین، نتایج آزمون تبیین نماید.

 VIFدوربین واتسن و  یون شامل جاركیو برا، برش پاگان،رگرس
تایج در تفسیر ن باشد.تمامي این مفروضات مي شدنمؤید تأیید 
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برآوردی برای متغیر  فرضیه دوم نیز از آنجایي كه ضریب
AuditSize  بوده و  3313/3)اندازه موسسه حسابرسي( برابر

 ابراینبن (.3333/3باشد )مي 30/3سطح معناداری آن كمتر از 
 داریمعني رابطه مثبت و %10مینان توان گفت در سطح اطمي

 حسابرسي وجود  الزحمهندازه موسسه حسابرسي و حقمیان ا

 حسابرسي، افزایش اندازه مؤسسات كه با طوری هب دارد
أیید ت در نتیجه فرضیه دوم ،یابدالزحمه آنها نیز افزایش مي حق
 شود.مي

 

 نتایج تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم .4جدول 

it+€ it Opinion5+β itLev4+ β itROA 3+ β itSize2+ β itAuditSize1+ β 0= βi,tLogfee  

 VIF سطح معنی داری tآماره  ضریب  متغیر

C  4123/3 213/13 3333/3 - 

AuditSize  3313/3 132/3 3333/3 422/1 

Size  3112/3 224/2 3332/3 133/2 

ROA  3332/3 321/1 1232/3 223/1 

LEV  3222/3- 223/3- 0231/3 130/1 

Opinion  3331/3 322/1 1301/3 123/1 

 1224/3         ضریب تعیین تعدیل شده                                              1222/3         ضریب تعیین

 لیمر Fآماره 

(Value-P) 

 
220/12 (3333/3) 

 آماره هاسمن
(Value-P) 

023/23 
(3340/3) 

 مدل Fآماره 

(Value-P) 

 210/1 
(3333/3) 

 Bera-Jarqueآماره 
(Value-P) 

242/4 
(3133/3) 

 Pagan-Breuschآماره 
(Value-P) 

 
141/2 

(3002/3) 
 Watson-Durbin 123/1آماره 

  

  نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم 

در فرضیه سوم تحقیق ادعا شده است كه میزان مالکیت دولتي 
سي الزحمه حسابربر ارتباط بین اندازه موسسه حسابرسي با حق

 این فرضیه در جدول نتایج حاصل از آزمون منفي دارد. تأثیر
لیمر، از  Fبا توجه به نتایج حاصل از آزمون آمده است.  0 شماره

باشد مي 30/3این آزمون كمتر از  P-Valueآنجایي كه مقدار 
های پانل (، الزم است در برآورد مدل از روش داده3333/3)

استفاده شود. همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون هاسمن 

رات در برآورد مي بایست روش اث(، 3312/3آن ) P-Valueو 
 كار برده شود. هثابت ب

برای مدل كمتر از  Fداری آماره سطح معني 2با توجه به جدول 
( بوده و بیانگر این است كه α=30/3سطح خطای آزمون )

دار و روابط بین رگرسیون برآورد شده به لحاظ آماری معني
باشند. ضریب تعیین تعدیل شده متغیرهای تحقیق، خطي مي

ه و حاكي از این است كه مدل توانسته بود 2201/3مدل نیز 
های الزحمه حسابرسي شركتدرصد از تغییرات حق 01/22
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 د.ای مستقل و كنترلي تبیین نماینمونه آماری را از طریق متغیره
های مربوط به مفروضات رگرسیون شامل همچنین، نتایج آزمون

مؤید تأیید شدن  VIFجاركیو برا، برش پاگان، دوربین واتسن و 
 باشد.مامي این مفروضات ميت

 نتایج تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم .5جدول 

it+€ it Opinion7+ β itLev6+ β itROA 5+ β itSize4+ β itAuditSize*Gov3+ β itGov2+ β itAuditSize1+ β 0= βi,tLogfee  

 VIF سطح معنی داری tآماره  ضریب  متغیر

C  3224/3 324/14 3333/3 - 

AuditSize  3324/3 232/3 3333/3 021/1 

Gov 
 3312/3- 034/2- 3333/3 223/1 

AuditSize*Gov 
 3332/3- 234/2 3322/3 221/1 

Size  3224/3 332/3 3331/3 002/1 

ROA  3311/3 041/1 3122/3 243/1 

LEV  3222/3- 242/3- 0123/3 201/1 

Opinion 
 3302/3 211/1 1122/3 240/1 

 2201/3                 ضریب تعیین تعدیل شده                                                2214/3              ضریب تعیین

 لیمر Fآماره 

(Value-P) 

 220/12 
(3333/3) 

 آماره هاسمن
(Value-P) 

023/23 
(3312/3) 

 مدل Fآماره 

(Value-P) 

 222/2 
(3333/3) 

 Bera-Jarqueآماره 
(Value-P) 

224/3 
(1012/3) 

 Pagan-Breuschآماره 
(Value-P) 

 033/3 
(2221/3) 

 Watson-Durbin 132/2آماره 

 
 AuditSizeبرآوردی متغیر یز ضریبنتایج مدل ندر تفسیر 

بوده و سطح معناداری  3324/3)اندازه موسسه حسابرسي( برابر 
توان گفت ( بنابراین مي3311/3باشد )مي 30/3آن كمتر از 

داری میان اندازه درصد رابطه مثبت و معني 10در سطح اطمینان 
ه كبطوریالزحمه حسابرسي وجود دارد موسسه حسابرسي و حق

ورت ها نیز بصالزحمه آنقح ا افزایش اندازه مؤسسات حسابرسي،ب
)درصد  Govیابد. همچنین ضریب برآوردی متغیر افزایش مي

بوده و سطح معناداری آن از  -3312/3مالکیت دولتي( برابر 
توان گفت در ( بنابراین مي3333/3باشد )كمتر مي 30/3

داری میان درصد معني درصد رابطه منفي و 10مینان سطح اط
الزحمه حسابرسي وجود دارد بطوری كه با مالکیت دولتي و حق

الزحمه حسابرسي ها حقافزایش میزان مالکیت دولتي شركت
 یابد.داری كاهش ميبصورت معني

گیری در خصوص فرضیه سوم نیز متغیر جهت تصمیم
AuditSize*Gov گیرد. در این ارتباط با مورد توجه قرار مي

( و -3332/3توجه به این كه ضریب این متغیر منفي بوده )
توان ( مي3322/3باشد )مي 30/3سطح معناداری آن كمتر از 

كه مالکیت دولتي بر ارتباط بین اندازه موسسه حسابرسي و گفت 
 كه با افزایش میزانمنفي بطوری تأثیرالزحمه حسابرسي حق

اندازه مؤسسه حسابرسي بر حق الزحمه  تأثیرمالکیت دولتي از 
 شود.آن كاسته مي

  

  گیرینتیجهبحث و 
-عنيم با توجه به نتایج ازمون فرضیه اول تحقیق رابطه منفي و 

الزحمه حسابرسي وجود داری میان درصد مالکیت دولتي و حق
دارد. این یافته با مباني نظری تحقیق و با ادعای مطرح شده در 

رسد كه مالکان دولتي سازگار است. به نظر ميفرضیه اول 
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 نحو مطلوبه های نمونه آماری، نقش مورد انتظار خود را بشركت
تواند ناشي از آن باشد كه مالکان دولتي، اند. این امر ميایفا كرده

دهند و برای ایفای ها اهمیت ميبه حفظ منافع خود در شركت
سهامداران  و کانمال بهچنین نقشي، تخصص كافي را دارد. 

ها، به راهبردهای مدیران شركتشود كه بخش دولتي توصیه مي
الزحمه پرداختي به حسابرسان شركت، خصوص میزان حقدر

های موردنظر خود را در این خصوص توجه نموده و سیاست
اعمال نمایند تا نقش مورد انتظار سهامداران اقلیت، در راستای 

ند حسابرسي، تأمین شود. حفظ منافع شركت در حوزه فرآی
 رسيحساب داری میان اندازه موسسه همچنین رابطه مثبت و معني

الزحمه حسابرسي وجود دارد. طبق مباني نظری و تجربي و حق
دارند كه مؤسسات حسابرسي بزرگتر، كیفیت حسابرسي  تأكید

ند تر بودن فرآیاند كه این امر ناشي از گستردهباالتری داشته
 پرداخت ط آنان است كه منجر بهام شده توسحسابرسي انج

های كتتوان گفت شرشود. ميهای بیشتری ميالزحمهحق
اند كه به مؤسسات حسابرسي بزرگتر، تمایل داشته نمونه آماری

الزحمه بیشتری پرداخت نمایند. زیرا كه صرفنظر از دامنه حق
الزحمه دریافت شده توسط مؤسسات، ها، بخشي از حقرسیدگي

ها برای دهد كه این شركتتوافقي است و این امر نشان مي
 اند.ل شدهئكیفیت كار حسابرس اهمیت قا

مالکیت دولتي بر ارتباط بین اندازه موسسه حسابرسي در نهایت 
زان طوری كه با افزایش میه منفي ب تأثیرالزحمه حسابرسي و حق

الزحمه قح   اندازه مؤسسه حسابرسي بر  تأثیرمالکیت دولتي از 
ین شود مالکیت دولتي اگونه استدالل مياین. شودآن كاسته مي

ها بدهد كه بتوانند مؤسسات حسابرسي بزرگ امکان را به شركت
ین راستای جبران چن الزحمه پایین به خدمت بگیرند و دررا با حق

ها مزایا و منافعي مبتني بر حمایت دولتي اعطا خدماتي به آن
های دارای مالکیت دولتي توصیه شركتنمایند. به مدیران 

شود كه در توافقاتي كه با مؤسسات حسابرسي در خصوص مي
دهند؛ به ساختار مالیکت شركت نیز توجه الزحمه انجام ميحق

 داشته باشند.
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