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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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چکیده

یکي از ساختارهای مالکیتي كه بخش عمده ای از سهام شركتهای سهامي
عام در ایران را در اختیار دارد؛ مالکیت دولتي است كه به نظر ميرسد محققان
كمتر به آن توجه داشته اند جدای از بحثهای مربوط به معایب یا مزایای
 نقش قابل توجهي، حاكمیت شركتي ناشي از مالکیت دولتي،این گونه مالکیت
، هدف این تحقیق.در راهبردهای مالي و عملیاتي شركتهای سهامي دارد
بررسي تأثیر مالکیت دولتي بر حقالزحمه حسابرسي با تأكید بر اندازه موسسه
، كاربردی است به لحاظ اجرا، تحقیق به لحاظ هدف.حسابرسي ميباشد
توصیفي و از نوع همبستگي است و در آزمون فرضیات تحقیق از مدلهای
 در این پژوهش.رگرسیوني چندگانه بصورت دادههای پانل استفاده شده است
شركت بهعنوان نمونه
روش نمونهگیری حذف سیستماتیک بوده كه
 نتایج تحقیق.انتخاب شده است
تا
در بازه زماني سالهای
درصد رابطه منفي و معنيداری میان درصد
نشان داد در سطح اطمینان
 همچنین رابطه مثبت و.مالکیت دولتي و حقالزحمه حسابرسي وجود دارد
.معنيداری میان اندازه موسسه حسابرسي و حقالزحمه حسابرسي وجود دارد
در نهایت مالکیت دولتي بر ارتباط بین اندازه موسسه حسابرسي و حقالزحمه
حسابرسي تأثیر منفي دارد بهطوری كه با افزایش میزان مالکیت دولتي از تأثیر
.اندازه مؤسسه حسابرسي بر حقالزحمه آن كاسته ميشود
واژههای کلیدی
 اندازه موسسه حسابرسي، حقالزحمه حسابرسي،مالکیت دولتي
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مقدمه
دولت بهعنوان اصليترین حامي اقتصاد هر كشور همواره نقش
قیم را برای واحدهای اقتصادی در هر جامعه ایفا كرده است.
دولتها به دلیل در اختیار گرفتن قدرت تصمیمگیری در
شركتها و پیادهكردن سیاستهای كالن خود همواره یک
سرمایهگذار بزرگ در كشورهای در حال توسعه و مخصوصا ایران
بوده است .جدای از بحثهای مربوط به معایب یا مزایای این
گونه مالکیت ،باید این نکته در نظر گرفته شود كه حاكمیت
شركتي ناشي از مالکیت دولتي ،نقش قابل توجهي در راهبردهای
مالي و عملیاتي شركتهای سهامي دارد .زیرا كه به نظر ميرسد
سهامداران دولتي ،نفوذ عمیقتر و مؤثرتری نسبت به سایر
سهامداران در كنترل اركان مختلف شركت داشته باشند .این امر
ممکن است به یکي از دالیل ذیل باشد:
 .1نهادهای دولتي با توجه به اینکه منابع مالي زیادی در اختیار
دارند ،درصد باالتری از سهام شركت را تصاحب مينمایند و
همین امر باعث ميشود كه حاكمیت قویتری داشته باشند.
 .2نهادهای دولتي به دلیل نفوذ سیاسي و اتصال به دولت (به
عنوان نهاد حاكمیتي كشور) ميتوانند نظرات و آراء خود را در
راهبری شركت ،اعمال نمایند.
عموماً این گونه تصور ميشود كه حضور مالکیت دولتي ممکن
است به تغییر رفتار شركتها منجر شود .بخشي از این تغییر
رفتار ممکن است ناشي از فعالیتهای نظارتي كه این سرمایه
گذاران انجام ميدهند ،باشد (فان و همکاران .)2332 ،1در
خصوص واكنش حسابرسان به مالکیت دولتي و تأثیراتي كه این
نوع از مالکیت ممکن است بر حقالزحمه حسابرسي داشته باشد؛
ميتوان به دو استدالل ذیل دست یافت.
اول اینکه ،مالکیت دولتي بطور بالقوه تعارضات نمایندگي در
شركتهای سهامي را از طریق شفافیت كمتر اطالعات و عدم
استقالل مکانیسمهای حاكمیت شركتي افزایش ميدهد (فان و
همکاران .)2332،شواهد تجربي نشان ميدهند كه شركتهای
دولتي ،اغلب اطالعات مالي را دستکاری ميكنند ،دست به
مدیریت واقعي فعالیتهای عملیاتي ميزنند و یا حسابرسان
كوچک را جهت انجام رسیدگيها انتخاب ميكنند و این اعمال
را در جهت پنهان نمودن رفتارهای فرصتطلبانه خود انجام
ميدهند (چن و همکاران.)2332 ،2

استدالل دوم بر این پایه قرار دارد كه شركتهای دولتي ممکن
است منافعي را از طریق ارتباطات سیاسي بدست آورند .از جمله
دسترسي آسان به منابع مالي (لویز و گي ،)2332 ،3ریسک
مصادره كمتر (كوریا )2331 ،4و كمکهای مالي دولت در طول
بحرانهای مالي (گول .)2332 ،5چن و همکاران ()2332
نشان دادند كه دولت برای جلوگیری از خروج شركتهای دولتي
از بورس اوراق بهادار به آنها كمکهای مالي مستقیم اعطا
ميكند .این كمکهای مالي دولت باعث ميشود كه ریسک
ورشکستگي شركتهای دولتي بطور بالقوه كاهش یابد و آنان
نگرانيهای كمتری را نسبت به دادخواهي سهامداران (در صورت
ورشکستگي شركت) دارند.
یکي دیگر از متغیرهایي كه ممکن است بر میزان حقالزحمه
حسابرسان تأثیرگذار باشد؛ اندازه موسسه حسابرسي است.
استدالل ميشود كه حسابرسان بزرگ ،به دلیل نگرانيهایي كه
در خصوص حفظ شهرت و اعتبار خود دارند؛ در برآورد ریسک
حسابرسي ،محافظهكارانهتر عمل ميكنند .به عبارت دیگر،
حسابرسان بزرگ سعي ميكنند كه ریسک حسابرسي را در سطح
باالیي تخمین بزنند و از این طریق ریسک عدم كشف تحریفات
با اهمیت را كاهش دهند .این رویکرد هزینههای حسابرسي و در
نتیجه حقالزحمه حسابرسي را افزایش ميدهد .این در حالي است
كه مؤسسات كوچک حسابرسي ،شهرت و اعتبار كمتری دارند و
نگرانيهای آنها بیشتر مربوط به حفظ مشتریان در بازار رقابتي
ميباشد .از این جهت ،آنان سعي ميكنند كه به طرق مختلف،
دامنه رسیدگيها را كاهش داده و حقالزحمه كمتری دریافت
كنند (وانگ و اقبال.)2331 ،6
درخصوص تأثیر ساختار مالکیت بر جنبههای مختلف شركتهای
سهامي و بازار سرمایه تحقیقات زیادی در داخل و خارج از كشور
انجام شده است .یکي از ساختارهای مالکیتي كه بخش عمدهای
از سهام شركتهای سهامي عام در ایران را در اختیار دارد؛
مالکیت دولتي است كه به نظر ميرسد محققان

1. Fan et al
2. Chen et al
3. Leuz and Oberholzer-Gee

4. Correia,
5. Gul
6. Wang and Iqbal

91

تأثیر مالکیت دولتي بر حقالزحمه حسابرسي با تأكید بر اندازه مؤسسه حسابرسي

كمتر به آن توجه داشته اند و اثرات این نوع مالکیت تاكنون
ناشناخته مانده است.
در این خصوص لیو و سوبرامانیام ( )2313تأثیر مالکیت دولتي
و اندازه موسسه حسابرسي را بر حقالزحمه حسابرسي بررسي
نمودند .آنها همچنین نوع مالکیت دولتي به لحاظ سازمانهای
دولت مركزی و سازمانهای دولت محلي را در ارزیابيهای خود
مورد توجه قرار دادند .نتایج نشان داد كه شركتهای دولتي
حقالزحمه كمتری پرداخت ميكنند .همچنین مؤسسات
حسابرسي بزرگتر در حسابرسي شركتهای دولتي با اندازه بزرگ،
میزان حقالزحمه كمتری نسبت به مؤسسات حسابرسي كوچک
دریافت ميكنند.
همچنین نقش حسابرسان در اعتبار بخشي به اطالعات مالي
شركتها و جلوگیری از رفتارهای منفعتطلبانه مدیران امری
است كه اهمیت فزایندهای در جهت حفظ حقوق سهامداران دارد.
در این مقاله ،حقالزحمه حسابرسي به عنوان معیاری از میزان
رسیدگيهای حسابرسان موردنظر قرار گرفته و عوامل مؤثر بر
آن از دیدگاه مالکیت دولتي و اندازه موسسه حسابرسي بررسي
شده است.
پیشینه تحقیق
مطالعات بسیار زیادی در زمینة عوامل مؤثر بر حقالزحمه
حسابرسي انجام شده كه هركدام به بررسي جنبههای خاصي از
آن پرداختهاند ،اما مهمترین مطالعهای كه به دلیل پشتوانه نظری
آن اساس سایر مطالعات قرار گرفته ،مطالعه سایمونیک ()1123
است .در مطالعه وی ،حقالزحمه حسابرسي وابسته به نرخ هر
ساعت كار حسابرسي و تعداد ساعات كار حسابرسي است كه
بسته به نظر حسابرس درباره پیشبیني ریسک خطا و اشتباه در
صورتهای مالي ،متغیر است .وجود كنترلهای قوی در شركت،
حسن شهرت مدیران ،اندازة شركت مورد رسیدگي و تعداد
شركتهای فرعي ،بر پیشبیني حسابرس از ریسک و ساعات
موردنیاز برای حسابرسي تأثیر ميگذارد .در نهایت حسابرس به
برآورد ریسکي ميپردازد كه از تمركز مدیریت ،شدت وجود
مسئلة نمایندگي و سایر عوامل نشئت ميگیرد و با توجه به آن،
كار حسابرسي را برنامهریزی كرده و حقالزحمه خود را تعیین
ميكند (بن علي و لسیج .)2312 ،هپ ( )2312بیان كرد كه
شدت مسئلة نمایندگي ،باعث افزایش ساعات كار حسابرسي
ميشود .سرمایهگذاران از شركتهایي كه در ساختار مالکیت آنها
نشانههایي از مسئلة نمایندگي به چشم ميخورد ،انتظار دارند

حسابرسان با كیفیتتری را استخدام كنند .از سوی دیگر،
مدیریت برای جلب رضایت بازار سرمایه ،اقدام به استخدام
حسابرسان خوش نام ميكند (گنچارف.)2312 ،
دنیس و مک كونل ( )2333مالکیت دولتي را این گونه تعریف
كردند مالکیت دولتي نوع جالبي از تعدد سهامداران در عین
تمركز مالکیت است .در واقع نویسندگان بر این باورند كه
شركتهای دولتي ،مالکان بسیاری دارند كه در سراسر كشور
پراكندهاند و در عین حال مدیریت آن به دست دولتمردان
متمركز شده است.
از دید نویسندگان ،این سهامداران به دلیل سهم اندك از شركت
و نداشتن منفعت در جریانهای نقدی شركت به طورمستقیم،
هیچ انگیزة شخصي برای نظارت بر مدیران ندارند .در نتیجه،
به نوعي ریسک شركتهای دولتي را افزایش خواهند داد ،اما
عدهای اعتقاد دیگری دارند و بر این باورند كه هزینههای
نظارتي (حسابرسي) در شركتهای دولتي كمتر است .به دلیل
اینکه دولت مردان با انگیزة حسن شهرت ،بر مدیران نظارت
كافي خواهند داشت و دیگر اینکه وجود مالکیت دولتي به نوعي
سازوكار حمایت از سرمایهداران ،به خصوص سرمایهداران اقلیت
است (بن علي و لسیج.)2312 ،
بر این اساس مک و هیو ( )1112در پژوهش خود به این نتیجه
رسیدند كه وجود درصدی از مالکیت دولتي در شركتها،
براساس نظریة عالمتدهي ،باعث افزایش ارزش این شركتها
شده است .به واسطة ساختار دولتي اقتصاد ایران و همچنین
نقشي كه دولت به منزله سهامدار در بسیاری از شركتها برعهده
گرفته است ،انتظار ميرود به دلیل مشخص بودن انتظارات
عملیاتي و هماهنگي سیاستهای مالکیتي ،نوعي كنترل بر
فعالیتهای شركتهایي با سهامداری دولت فراهم آید كه این
كنترل بتواند از پیچیدگيهای موجود در عملیات چنین واحدهای
اقتصادی بکاهد .پس این احتمال وجود دارد كه كاهش در
پیچیدگيهای عملیاتي یک واحد اقتصادی و كاهش ریسک
شركت ،موجب كاهش حقالزحمه خدمات حسابرسي شود (رجبي
و خشوئي.)1322 ،
در تحقیقات دیگری خدادادی ،قرباني ،خوانساری ()1313
دریافتند كه در واقع ساختار مالکیت و انواع آن مانند كنترل
خانوادگي ،كنترل نهادی ،كنترل دولتي و مدیریتي با تأثیرگذاری
بر شدت مسئلة نمایندگي ،سطح حاكمیت شركتي و ریسک
حسابرسي ،بر حقالزحمه حسابرسي تأثیرگذار است.
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مسئلة تضاد منافع بین مالکان و مدیران ،در كشورهایي با قانون
مدني خاص مثل ایران و اكثر كشورهای در حال توسعه ،به
دلیل ضعف در قوانین حمایت از سرمایهگذاران ،بیشتر از
كشورهایي با قانون عرفي مثل آمریکا دیده ميشود .با توجه به
اینکه نیاز اطالعاتي سهامداران متفاوت است ،بنابراین به دست
آوردن سطوح مختلف اطمینان بخشي و كیفیت حسابرسي،
حقالزحمه متفاوتي راميطلبد .بن علي ولسیج ()2312
مطالعات پیشین در كشور ایران ،تأثیر عواملي چون ،حجم
عملیات اندازه شركت ،پیچیدگي عملیات شركت ،نوع مؤسسه
حسابرسي و تورم بر حقالزحمه حسابرسي را اثبات كردهاند ،اما
هدف از این پژوهش بررسي تأثیر عوامل ساختار مالکیتي چون،
مالکیت خانوادگي ،مالکیت نهادی ،مالکیت دولتي و مالکیت
مدیریتي بر حقالزحمه حسابرسي است.
نتایج پژوهش نشان داد كه نتایج پژوهش حاكي از ارتباط معنادار
بین مالکیت دولتي و حقالزحمه حسابرسي است .با توجه به
منفي بودن این رابطه ميتوان گفت حسابرسان در كشور ایران
معتقدند كه هزینههای نظارتي در شركتهای دولتي كمتر است؛
چرا كه دولت مردان با انگیزة حسن شهرت ،بر مدیران نظارت
كافي خواهند داشت .به بیان دیگر ميتوان گفت ،به دلیل ساختار
دولتي اقتصاد ایران ،حسابرسان انتظار دارند به واسطة مشخص
بودن انتظارات عملیاتي و هماهنگي سیاستهای مالکیت ،نوعي
كنترل بر فعالیتهای شركتهایي با مالکیت دولتي فراهم آید
كه این كنترل ،از پیچیدگيهای موجود در عملیات چنین
واحدهای اقتصادی بکاهد .بنابراین كاهش در پیچیدگيهای
عملیاتي یک واحد اقتصادی و كاهش ریسک شركت ،موجب
كاهش حقالزحمه حسابرسي ميشود .این نتیجه با یافتههای
مطالعه بن علي و لیسج ( )2312مطابقت دارد .در بررسيهای
صورت گرفته دیگری توسط (ملکیان ،اسفندیار و بیتا نیکروان
فرد )1312 ،در ارتباط با این پرسش كه آیا ماهیت مالکیت،
حقالزحمه حسابرسي را تحت تأثیر قرار ميدهد یا خیر؟ ،انواعي
از مالکیتها مورد بررسي قرار داده شد .بدین منظور شواهدی را
از نتایج تحقیقات انجام گرفته توسط سایر محققین و همچنین
مباني نظری مربوطه ارائه كردند كه ساختار مالکیت یکي از
عوامل اصلي و بسیار مهم حاكمیت شركتي و از جمله مکانیزم-
های خارجي حاكمیت شركتي محسوب ميگردد و تعیین كننده
میزان مشکالت نمایندگي است .حضور و تمركز انواع مختلف
مالکیت در شركت ميتواند تأثیرات متفاوتي بر میزان مشکالت
نمایندگي در شركت داشته باشد .تمامي این موارد اشاره به این
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موضوع دارند كه انواع مالکان با توجه به انگیزهها و اهداف
مختلفي كه برای سرمایهگذاری در یک شركت دارند ،ميتوانند
تأثیرات متفاوتي بر میزان حقالزحمه درخواستي حسابرسان
داشته باشند .زیرا حسابرسي یک هزینه نظارتي تلقي شده و
حسابرسان برای تعیین حقالزحمه حسابرسي ،میزان مشکالت
نمایندگي بالقوه شركتها را نیز مورد توجه قرار ميدهند.
بنعلي و لسیج ( )2312به بررسي رابطه بین نوع سهامداران
كنترلكننده و حقالزحمه حسابرسي پرداختند .آنان سهامداران
كنترلكننده را به سه دسته سهامداران نهادی ،سهامداران
خانوادگي و سهامداران دولتي تقسیم كردند .نتیجه پژوهش آنها
نشان داد كه رابطة معناداری بین مالکیت خانوادگي و حقالزحمه
حسابرسي وجود ندارد ،اما بین مالکیت دولتي و نهادی و حق-
الزحمه حسابرسي ،رابطة معنادار و مثبتي دیده ميشود.
علوی طبری و همکاران ( )1313اثر مکانیزمهای نظام راهبری
را بر حقالزحمه حسابرسي مورد مطالعه قرار دادند .نتایج
پژوهش آنها نشان داد كه دو عامل درصد مالکیت نهادهای
دولتي و شبهدولتي و نوع حسابرس با حقالزحمه حسابرسي
رابطه مستقیم دارد .اما متغیرهایي مانند اندازه شركت ،نسبت
جاری ،تغییر حسابرس ،درصد مالکیت سهامدار عمده ،نسبت
مدیران غیرموظف ،میزان سهام شناور ،نوع اظهارنظر حسابرس
رابطهای معنيدار با حقالزحمه حسابرس ندارند.
نوع مالکیت مؤسسه حسابرسي نیز مؤید تأثیر نقش بخش دولتي
و عمومي بر حقالزحمههای حسابرسي مالي است .هنگامي كه
حسابرس از بخش خصوصي انتخاب نشده حقالزحمه افزایش
یافته است و نسبت به سایر متغیرها ضریب افزایش قابل توجهای
نیز داشته است این نتیجه در ایران مطابق با تحقیقات انجام
گرفته در كشورهای پیشرفته بوده است (چوی و سایرین).

فرضیات تحقیق

با توجه به مباحث مطرح شده ،فرضیههای تحقیق حاضر به
صورت ذیل قابل تبیین ميباشند:
فرضیه اول :مالکیت دولتي بر حقالزحمه حسابرسي تأثیر دارد.
فرضیه دوم :اندازه موسسه حسابرسي بر حقالزحمه حسابرسي
تأثیر دارد.
فرضیه سوم :مالکیت دولتي بر رابطه بین اندازه موسسه
حسابرسي و حقالزحمه حسابرسي تأثیر دارد.
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تأثیر مالکیت دولتي بر حقالزحمه حسابرسي با تأكید بر اندازه مؤسسه حسابرسي

روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ هدف ،كاربردی است و در آن از روش
همبستگي استفاده ميشود .همچنین از نظر زماني ،نوعي تحقیق
پسرویدادی است و در زمره تحقیقات تجربي حسابداری
دستهبندی ميشود .قلمرو مکاني انجام تحقیق ،محدود به
كشورمان ایران ميباشد .قلمرو زماني تحقیق یک دوره پنجساله
( )1322-1311بوده و نمونهگیری از طریق روش حذف
سیستماتیک انجام شده است و نمونه متشکل از شركتهایي
است كه حائز تمامي شرایط زیر ميباشند.
 )1در طول سالهای مالي  1322تا  1311در بورس حضور
داشتهاند.
 )2جزء شركتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالي ،بانکها
و بیمهها نباشند.
 )3تعداد شركتهایي كه سال مالي آنها منتهي به پایان اسفند
ميباشد.
 )4تعداد شركتهایي كه در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالي
ندادهاند.
 )0نماد معامالتي آنها فعال بوده و توقف نماد معامالتي بیش از
 2ماه نداشته باشند.
 )2در همه سالهای مورد بررسي در پایان سال مالي اطالعات
و دادههای موردنیاز آنها در دسترس باشد.
با توجه به اعمال معیارهای باال 144 ،شركت جامعه مورد نظر
این تحقیق را تشکیل ميدهند .كه همین شركتها به عنوان
نمونه تحقیق برگزیده شدند .همچنین به منظور جمعآوری دادهها
و اطالعات از روش كتابخانهای استفاده شده است و برای
جمعآوری دادههای مورد نیاز برای آزمون فرضیهها ،از بانکهای
اطالعاتي سازمان بورس و اوراق بهادار و نرمافزار رهآورد نوین
استفاده شده است.
مدل آزمون فرضیههای تحقیق
مدل شماره  1برای آزمون فرضیه اول
Logfee i,t= β0 + β1Govit + β2Sizeit
+ β3 ROAit + β4Levit +€it


مدل شماره  2برای آزمون فرضیه دوم
Logfee i,t= β0 + β1AuditSizeit + β2Sizeit
+ β3 ROAit + β4Levit +β5Opinion it +€it

مدل شماره  3برای آزمون فرضیه سوم

Logfee i,t= β0 + β1AuditSizeit + β2Govit
+ β3AuditSize*Govit + β4Sizeit + β5 ROAit
+ β6Levit + β7Opinion it +€it
 :Logfeeلگاریتم طبیعي حقالزحمه پرداخت شده به حسابرس.
 :Govدرصد مالکیت دولتي.
 :Sizeلگاریتم طبیعي كل دارایيهای شركت.
 :ROAبازده دارایيها (سود خالص تقسیم بر ارزش دفتری كل
دارایيها).
 :Levاهرم مالي (نسبت بدهيها به دارایيها).
 :Opinionنوع اظهار نظر حسابرس (یک متغیر دوحالته كه
چنانچه اظهارنظر حسابرس در سال مورد نظر مشروط یا مردود
باشد؛ مقدار آن یک و چنانچه مقبول باشد؛ مقدار آن صفر ميباشد
(به عنوان متغیر كنترل)
 :AuditSizeاندازه موسسه حسابرسي (لگاریتم طبیعي تعداد
كاركنان موسسه)

نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق

آمار توصیفي متغیرهای تحقیق

نتایج ارائه شده در جدول شماره  1نشان ميدهد كه حقالزحمه
حسابرسي بیشتر شركتها ،پایینتر از متوسط بوده است.
همچنین ،انحراف معیار متغیر حقالزحمه حسابرسي از میانگین
آن پایینتر ميباشد .این یافته حاكي از عدم وجود نوسانات قابل
توجه در دادههای این متغیر ميباشد .نتایج همچنین نشان
ميدهند كه بطور متوسط 43/2 ،درصد از مالکیت شركتهای
نمونه آماری در اختیار نهادها و سازمانهای دولتي بوده است.
همچنین ،مقدار حداقلي این متغیر صفر ميباشد كه نشان مي-
دهد ،در ساختار مالکیت برخي از شركتهای نمونه آماری،
مالکیت دولتي وجود نداشته است .یافتهها در خصوص اندازه
موسسه حسابرسي ،اندازه شركت ،نسبت بازده دارایيها و اهرم
مالي نشان ميدهد كه انحراف معیار این متغیرها از میانگین
بدست آمده برای آنها كمتر است .این یافته نشان ميدهد كه
توزیع دادههای این متغیرها دارای نوسات پایین است .در
خصوص متغیرهای مجازی ،نتایج حاكي از این است كه بهطور
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میانگین ،در حدود  2درصد از شركتهای نمونه آماری در طول
دوره تحقیق ،زیانده بودهاند .همچنین ،در حدود  02درصد از
اظهارنظرهای حسابرسي در خصوص شركتهای نمونه آماری،
مطلوب بوده است و نزدیک به  22درصد از شركتها توسط
سازمان حسابرسي ،مورد رسیدگي قرار گرفتهاند.
بررسی نرمال بودن متغیر وابسته
در این تحقیق برای بررسي نرمال بودن دادههای متغیر وابسته
از آزمون كلموگروف ـ اسمیرنف استفاده شده است .باتوجه به
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نتایج ،سطح معنيداری بدست آمده از آزمون كلموگروف ـ
اسمیرنف برای متغیر وابسته ،بیشتر از سطح خطای آزمون
( )α=3/30است و فرض نرمال بود متغیر وابسته پذیرفته
ميشود.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول

در فرضیه اول تحقیق پیشبیني شده است كه بین درصد مالکیت
دولتي با حقالزحمه حسابرسي ارتباط منفي وجود دارد .برای
آزمون این موضوع از مدل شماره  1بهره گرفته شده است.

جدول  .1تحلیل توصیفي متغیرهای بهكاررفته در مدل آزمون فرضیههای تحقیق
آمارهها

تعداد
مشاهدات

متغیر

میانگین

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

حقالزحمه حسابرسي

863

7/833

10/403

3/383

1/932

درصد مالکیت دولتي

863

0/338

0/297

0/000

0/412

اندازه موسسه حسابرسي

863

4/043

6/721

1/238

0/806

اندازه شركت

863

13/741

18/192

2/736

1/023

نسبت بازده دارایي ها

863

0/184

0/811

-0/389

0/407

اهرم مالي

863

0/638

1/107

0/139

0/283

شدت سرمایه گذاری

863

0/139

0/627

0/000

0/973

زیان ده بودن

863

0/07

1

0

0/186

نوع اظهار نظر حسابرس

863

0/474

1

0

0/308

متغیر مجازی سازمان حسابرسي

863

0/993

1

0

0/372



جدول  .2آزمون نرمال بودن متغیر وابسته
آزمون کلموگروف اسمیرنف
متغیر وابسته

حقالزحمه حسابرسي

آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معنی داری

3/332

223

3/233

فصلنامه پژوهشهای نوین در حسابداری ،سال دوم ،شماره پیاپي  ،5پاییز 4939

93


جدول  .3نتایج تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول
متغیر

Logfee i,t= β0 + β1Govit + β2Sizeit + β3 ROAit + β4Levit +€it
سطح معنی داری
آماره t
ضریب

VIF

C

3/3302

11/322

3/3333

-

Gov

-3/3313

-2/232

3/3333

1/224

Size

3/3220

2/132

3/3342

1/430

ROA

3/3331

1/323

3/1412

2/232

LEV

-3/3212

-3/041

3/2241

1/323

ضریب تعیین
آماره  Fلیمر
()P-Value
آماره  Fمدل
()P-Value
آماره Breusch-Pagan
()P-Value

3/4411
3/222
()3/2022
1/222
()3/3333
3/213
()3/2403

با توجه به نتایج حاصل از آزمون  Fلیمر ،از آنجایي كه مقدار P-
 Valueاین آزمون بیشتر از  3/30ميباشد (،)3/2022
ناهمساني عرض از مبداءهای مدل رد شده و در سطح اطمینان
 %10ميتوان از روش دادههای تركیبي استفاده نمود .در این
ارتباط با توجه به استفاده از روش دادههای تركیبي دیگر نیازی
به انجام آزمون هاسمن نخواهد بود .سطح معنيداری آماره F
برای مدل نیز كمتر از سطح خطای آزمون ( )α=3/30بوده و
بیانگر این است كه رگرسیون برآورد شده به لحاظ آماری معنيدار
و روابط بین متغیرهای تحقیق ،خطي ميباشند .ضریب تعیین
تعدیل شده مدل نیز  3/3132بوده و حاكي از این است كه
مدل توانسته  %31/132از تغییرات حقالزحمه حسابرسي
شركتهای نمونه آماری را از طریق متغیرهای مستقل و كنترلي
تبیین نماید .همچنین ،نتایج آزمونهای مربوط به مفروضات
رگرسیون شامل جاركیو برا ،برش پاگان ،دوربین واتسن و VIF
مؤید تأیید شدن تمامي این مفروضات ميباشد .در تفسیر نتایج
فرضیه اول نیز از آنجایي كه ضریب برآوردی برای متغیر Gov
(درصد مالکیت دولتي) برابر  -3/3313بوده و سطح معناداری
آن كمتر از  3/30ميباشد ( )3/3333بنابراین ميتوان گفت
در سطح اطمینان  10درصد رابطه منفي و معنيداری میان
درصد مالکیت دولتي و حقالزحمه حسابرسي وجود دارد بطوری

ضریب تعیین تعدیل شده

3/3132

آماره هاسمن
()P-Value
آماره Jarque - Bera
()P-Value

3/212
()3/3242

آماره Durbin-Watson

2/321

-

كه با افزایش میزان مالکیت دولتي شركتها حقالزحمه
حسابرسي بصورت معنيداری كاهش ميیابد .در نتیجه فرضیه
اول تحقیق در سطح اطمینان  %10تأیید ميشود.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم

در فرضیه دوم تحقیق پیشبیني شده است كه بین اندازه موسسه
حسابرسي با حقالزحمه حسابرسي ارتباط مثبت وجود دارد .برای
آزمون این موضوع از مدل شماره  2استفاده شده كه نتایج آن به
شرح جدول  4ميباشد .با توجه به نتایج حاصل از آزمون  Fلیمر
و هاسمن ،مدل به صورت دادههای پانل و از طریق روش اثرات
ثابت برآورد شده و از آنجایي كه سطح معنيداری آماره  Fبرای
مدل كمتر از سطح خطای آزمون ( )α=3/30ميباشد معنيداری
كل مدل در سطح اطمینان  10درصد تأیید ميشود .ضریب
تعیین تعدیل شده مدل نیز  3/1224بوده و حاكي از این است
كه مدل توانسته  12/24درصد از تغییرات حقالزحمه حسابرسي
شركتهای نمونه آماری را از طریق متغیرهای مستقل و كنترلي
تبیین نماید .همچنین ،نتایج آزمونهای مربوط به مفروضات
رگرسیون شامل جاركیو برا ،برش پاگان ،دوربین واتسن و VIF
مؤید تأیید شدن تمامي این مفروضات ميباشد .در تفسیر نتایج
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فرضیه دوم نیز از آنجایي كه ضریب برآوردی برای متغیر
( AuditSizeاندازه موسسه حسابرسي) برابر  3/3313بوده و
سطح معناداری آن كمتر از  3/30ميباشد ( .)3/3333بنابراین
ميتوان گفت در سطح اطمینان  %10رابطه مثبت و معنيداری
میان اندازه موسسه حسابرسي و حقالزحمه حسابرسي وجود
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دارد به طوری كه با افزایش اندازه مؤسسات حسابرسي،
حق الزحمه آنها نیز افزایش ميیابد ،در نتیجه فرضیه دوم تأیید
ميشود.

جدول  .4نتایج تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم
Logfee i,t= β0 + β1AuditSizeit + β2Sizeit + β3 ROAit + β4Levit +β5Opinion it +€it
متغیر

ضریب

آماره t

سطح معنی داری

VIF

C

3/4123

13/213

3/3333

-

AuditSize

3/3313

3/132

3/3333

1/422

Size

3/3112

2/224

3/3332

2/133

ROA

3/3332

1/321

3/1232

1/223

LEV

-3/3222

-3/223

3/0231

1/130

Opinion

3/3331

1/322

3/1301

1/123

ضریب تعیین

3/1222

ضریب تعیین تعدیل شده

3/1224

آماره  Fلیمر
()P-Value

)3/3333( 12/220

آماره هاسمن
()P-Value

23/023
()3/3340

آماره  Fمدل
()P-Value

1/210
()3/3333

آماره Jarque-Bera
()P-Value

4/242
()3/3133

آماره Breusch-Pagan
()P-Value

2/141
()3/3002

آماره Durbin-Watson

1/123


نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم

در فرضیه سوم تحقیق ادعا شده است كه میزان مالکیت دولتي
بر ارتباط بین اندازه موسسه حسابرسي با حقالزحمه حسابرسي
تأثیر منفي دارد .نتایج حاصل از آزمون این فرضیه در جدول
شماره  0آمده است .با توجه به نتایج حاصل از آزمون  Fلیمر ،از
آنجایي كه مقدار  P-Valueاین آزمون كمتر از  3/30ميباشد
( ،)3/3333الزم است در برآورد مدل از روش دادههای پانل
استفاده شود .همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون هاسمن

و  P-Valueآن ( ،)3/3312در برآورد مي بایست روش اثرات
ثابت بهكار برده شود.
با توجه به جدول  2سطح معنيداری آماره  Fبرای مدل كمتر از
سطح خطای آزمون ( )α=3/30بوده و بیانگر این است كه
رگرسیون برآورد شده به لحاظ آماری معنيدار و روابط بین
متغیرهای تحقیق ،خطي ميباشند .ضریب تعیین تعدیل شده
مدل نیز  3/2201بوده و حاكي از این است كه مدل توانسته
 22/01درصد از تغییرات حقالزحمه حسابرسي شركتهای
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نمونه آماری را از طریق متغیرهای مستقل و كنترلي تبیین نماید.
همچنین ،نتایج آزمونهای مربوط به مفروضات رگرسیون شامل
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جاركیو برا ،برش پاگان ،دوربین واتسن و  VIFمؤید تأیید شدن
تمامي این مفروضات ميباشد.

جدول  .5نتایج تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم
Logfee i,t= β0 + β1AuditSizeit + β2Govit + β3AuditSize*Govit + β4Sizeit + β5 ROAit + β6Levit + β7Opinion it +€it
متغیر

ضریب

آماره t

سطح معنی داری

VIF

C

3/3224

14/324

3/3333

-

AuditSize

3/3324

3/232

3/3333

1/021

Gov

-3/3312

-2/034

3/3333

1/223

AuditSize*Gov

-3/3332

2/234

3/3322

1/221

Size

3/3224

3/332

3/3331

1/002

ROA

3/3311

1/041

3/3122

1/243

LEV

-3/3222

-3/242

3/0123

1/201

Opinion

3/3302

1/211

3/1122

1/240

ضریب تعیین
آماره  Fلیمر
()P-Value
آماره  Fمدل
()P-Value
آماره Breusch-Pagan
()P-Value

3/2214
12/220
()3/3333
2/222
()3/3333
3/033
()3/2221

ضریب تعیین تعدیل شده

3/2201

آماره هاسمن
()P-Value
آماره Jarque-Bera
()P-Value

23/023
()3/3312
3/224
()3/1012

آماره Durbin-Watson

2/132

در تفسیر نتایج مدل نیز ضریببرآوردی متغیر AuditSize
(اندازه موسسه حسابرسي) برابر  3/3324بوده و سطح معناداری
آن كمتر از  3/30ميباشد ( )3/3311بنابراین ميتوان گفت
در سطح اطمینان  10درصد رابطه مثبت و معنيداری میان اندازه
موسسه حسابرسي و حقالزحمه حسابرسي وجود دارد بطوریكه
با افزایش اندازه مؤسسات حسابرسي ،حقالزحمه آنها نیز بصورت
افزایش ميیابد .همچنین ضریب برآوردی متغیر ( Govدرصد
مالکیت دولتي) برابر  -3/3312بوده و سطح معناداری آن از
 3/30كمتر ميباشد ( )3/3333بنابراین ميتوان گفت در
سطح اطمینان  10درصد رابطه منفي و معنيداری میان درصد
مالکیت دولتي و حقالزحمه حسابرسي وجود دارد بطوری كه با
افزایش میزان مالکیت دولتي شركتها حقالزحمه حسابرسي
بصورت معنيداری كاهش ميیابد.

جهت تصمیمگیری در خصوص فرضیه سوم نیز متغیر
 AuditSize*Govمورد توجه قرار ميگیرد .در این ارتباط با
توجه به این كه ضریب این متغیر منفي بوده ( )-3/3332و
سطح معناداری آن كمتر از  3/30ميباشد ( )3/3322ميتوان
گفت كه مالکیت دولتي بر ارتباط بین اندازه موسسه حسابرسي و
حقالزحمه حسابرسي تأثیر منفي بطوریكه با افزایش میزان
مالکیت دولتي از تأثیر اندازه مؤسسه حسابرسي بر حق الزحمه
آن كاسته ميشود.

بحث و نتیجهگیری

با توجه به نتایج ازمون فرضیه اول تحقیق رابطه منفي و معني-
داری میان درصد مالکیت دولتي و حقالزحمه حسابرسي وجود
دارد .این یافته با مباني نظری تحقیق و با ادعای مطرح شده در
فرضیه اول سازگار است .به نظر ميرسد كه مالکان دولتي
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شركتهای نمونه آماری ،نقش مورد انتظار خود را به نحو مطلوب
ایفا كردهاند .این امر ميتواند ناشي از آن باشد كه مالکان دولتي،
به حفظ منافع خود در شركتها اهمیت ميدهند و برای ایفای
چنین نقشي ،تخصص كافي را دارد .به مالکان و سهامداران
بخش دولتي توصیه ميشود كه به راهبردهای مدیران شركتها،
درخصوص میزان حقالزحمه پرداختي به حسابرسان شركت،
توجه نموده و سیاستهای موردنظر خود را در این خصوص
اعمال نمایند تا نقش مورد انتظار سهامداران اقلیت ،در راستای
حفظ منافع شركت در حوزه فرآیند حسابرسي ،تأمین شود.
همچنین رابطه مثبت و معنيداری میان اندازه موسسه حسابرسي
و حقالزحمه حسابرسي وجود دارد .طبق مباني نظری و تجربي
تأكید دارند كه مؤسسات حسابرسي بزرگتر ،كیفیت حسابرسي
باالتری داشتهاند كه این امر ناشي از گستردهتر بودن فرآیند
حسابرسي انجام شده توسط آنان است كه منجر به پرداخت
حقالزحمههای بیشتری ميشود .ميتوان گفت شركتهای
نمونه آماری تمایل داشتهاند كه به مؤسسات حسابرسي بزرگتر،
حقالزحمه بیشتری پرداخت نمایند .زیرا كه صرفنظر از دامنه
رسیدگيها ،بخشي از حقالزحمه دریافت شده توسط مؤسسات،
توافقي است و این امر نشان ميدهد كه این شركتها برای
كیفیت كار حسابرس اهمیت قائل شدهاند.
در نهایت مالکیت دولتي بر ارتباط بین اندازه موسسه حسابرسي
و حقالزحمه حسابرسي تأثیر منفي به طوری كه با افزایش میزان
مالکیت دولتي از تأثیر اندازه مؤسسه حسابرسي بر حقالزحمه
آن كاسته ميشود .اینگونه استدالل ميشود مالکیت دولتي این
امکان را به شركتها بدهد كه بتوانند مؤسسات حسابرسي بزرگ
را با حقالزحمه پایین به خدمت بگیرند و در راستای جبران چنین
خدماتي به آنها مزایا و منافعي مبتني بر حمایت دولتي اعطا
نمایند .به مدیران شركتهای دارای مالکیت دولتي توصیه
ميشود كه در توافقاتي كه با مؤسسات حسابرسي در خصوص
حقالزحمه انجام ميدهند؛ به ساختار مالیکت شركت نیز توجه
داشته باشند.
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