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 چکيده
کنندموجبانگیزشتحمیلمی هایورشکستهبهسهامدارانخوداجتماعیواقتصادیسنگینیکهشرکتیهانهیهز

برتیتأثیرتمرکزمالکهدفاینتحقیقبررسی.شدهاست ورشکستگیتوجهبهمتعددیبرایمطالعاتمحققاندرارائه
یهاجزءپژوهش،نوعهدف شدهازنظرانجامپژوهشیاست.ورشکستگسکیحسابرسوریرعادیالزحمهغرابطهحق

انجامپژوهشعلتومعلولیکاربردیاستوروشپژوهشازنظرماهیتومحتوایی درچارچوباستدالالت هست.
آماریجامعه.شدهاستگرفته ازتحلیلپانلیکمکهایهفرضوتحلیلیهوبرایتجزاستقراییصورتگرفته-قیاسی

 کلیه نمونهشدهپذیرفتهایهشرکتپژوهش، روش از استفاده با و بوده تهران بهادار اوراق بورس حذفدر گیری
 0011تا0591هایسالهبینسال9یزمانینمونهپژوهشانتخابشدهدردورهعنوانبهشرکت031سیستماتیک،

 گرفتند. تحقیققرار آزمونفرضیهمورد نتایجحاصلاز غحقنیبهایپژوهشنشانداد حسابرسویرعادیالزحمه
ارابطه،یورشکستگسکیر اما نیبررابطهبتیمالکتمرکز؛همچنینستیدارنرابطهمعنینیایمعکوسوجوددارد؛

.شودرابطهمعکوسمینیاتیتأثیرگذاراستوموجبتقو،یورشکستگسکیحسابرسوریرعادیالزحمهغحق

 .یورشکستگسکیحسابرسوریرعادیالزحمهغحق،تیتمرکزمالککليدی: اژگانو

 

 مقدمه
پسازبینیورشکستگیهمدرتحقیقاتدانشگاهیوهمازنظرتحوالتمربوطبهاقتصادجهانیوپیش0ورشکستگی
هایهزینه(.1،1111)بابوتامیشووهمکارانضوعبسیارمهمدرسراسرجهاناستیکمو1112هایمالیوقوعرسوایی

کنندموجبانگیزشمحققاندرتحمیلمی هایورشکستهبهسهامدارانخوداجتماعیواقتصادیسنگینیکهشرکت
است ورشکستگیتوجهبهمتعددیبرایمطالعاتارائه شده تواندیکیازعواملیکهمی(.0011)هاشمیوحیدرپور،

تح را ریسکورشکستگی آن تبع به و حقکیفیتحسابرسی دهد، قرار تتأثیر است. حسابرسی الزحمهحقالزحمه
اسشرکتنمایندگیهایهزینهانواعازیکی˛حسابرسی توسطکهتها نماینده عملکرد نظارتبر هدفکنترلو با

شودسهامدارانتحملمی همکاران، اهمیتحق.(0011)عطاییشریفو تحقیقاتمربوطبه الزحمهبخشمهمیاز
حسابرسیبهخاطرپیوندباافزایشکیفیتگزاشگریمالیوکیفیتحسابرسیودرنتیجهافزایشاعتمادبازارسرمایه

حسابرسیارککیفیتباومناسب اجرایوریزیبرنامهدرحسابرسیالزحمهحقدهدبارهنشانمیاست.تحقیقاتدراین
هایمؤثریرافراهمکند،نتواندمشوقیالزحمهحسابرس،اگرحقحال(.بااین0592)رضاییوهمکاران،استمالیمؤثر
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 ورشکستگی ریسک و حسابرس غيرعادی الزحمه حق رابطه بر مالکيت تمرکز تأثير

 
 دکتر مجتبی کریمی

.ایراندانشگاهآزاداسالمی،تهران،واحدتهرانجنوب،حسابداری،گروهاستادیار
tabakarimi622@gmail.com

 غزاله سيفی
)نویسندهمسئول(..ایرانتهران،اسالمی،آزاددانشگاهجنوب،تهرانواحدحسابداری،دانشجویدکتری

ghazalehse@yahoo.com 
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رابهبازارارسالکند،دریهایمناسبتواندسیگنالمستقلنمییراپوششدهد،حسابرسیهایحسابرسهزینهیحتیا
(.0،1111)یهرساندمییبمردمآسیاتیبهمنافعحیجهنت

حق اینکه به توجه با نمیاما عادیحسابرس، مفهومالزحمه باشد، کیفیتحسابرسی معیاریمناسباز همیشه تواند
غیرعادیحق ژانگ1الزحمه و دیفوند است. گرفته قرار توجه انحراف1100)5مورد تفسیر عمل، در که معتقدند )
استحق ساز مشکل حسابرسی حقالزحمه که دلیل این به می؛ بیشتر تالشالزحمه نشانگر آتیتواند اضافی های

می مالی گزارشگری افزایشکیفیت موجب که حقحسابرسباشد دیگر طرفی از حسابرسیشود؛ غیرعادی الزحمه
شگریمالیهاباشدکهباکیفیتاندکگزارتواندنمایانگرصرفریسکبیشتریاواکنشحسابرسانبرمقابلریسکمی

است ارتباط در البته .( لیبی و حق1111کینی که معتقدند حق( با مقایسه غیرعادیحسابرسدر هایالزحمهالزحمه
به میغیرعادی بهتری قالبدریافترشوهصورت در اقتصادیتواند وابستگی یا خدماتحسابرسی یا اقتصادی های

تواناقدامیجهتدریافتالزحمهغیرعادیحسابرسرامیترحققحسابرسبهصاحبکارصورتپذیرد؛کهبهشیوهدقی
ارائهگزارشمطلوبازسویحسابرسدرجهتخواسته هایمدیریتواحدموردرسیدگیتلقیکرد)واعظورشوهو

(.0595تیموری،
حق رابطه اماگرچه است؛ نگرفته بررسیقرار ریسکورشکستگیمورد غیرعادیحسابرسبا نتایجالزحمه قاتیتحقا

( نشانمی1110ژائو، پنهانکردناطالعاتنامطلوبتوسطمدیشرکتناشرشفافیاطالعاتغدهد( لیدلت،یریاز
نییسهامرخدادهاستپامتیسقوطقآنکهدریشرکتیاطالعاتحسابدارتیفیوکسهاماستمتیسقوطقاصلی

یمالیهاگزارشتیشفافهمچنیناستو نشانیالزحمهحسابرساستکهسطححقنیاعتقادبراآنضعیفاست.
ک بهیحسابرستیفیدهنده کاست. بهبود مؤسسات،یحسابرستیفیمنظور حسابرسیمعموالً به زمانشیافزاناچار
برسیرا.دراینحالتامکانداردحسابرسانکیفیتحساهستندیحسابرسندیفرآتیتقویهابراروشریوسایحسابرس

ودرنتیجهخطرسقوطکنندیمغیرعادیباالترازحدمعمولاستتضمینطوربهالزحمهحسابرسیکهبادریافتحق
تمرکزباشد.مؤثرتواندهادراینزمینهمی(.همچنینساختارمالکیتشرکت0،1110)ژائودهندیمقیمتسهامراکاهش

مالکیتومدیریتبیننمایندگیمشکلسهامداران،منافعازمحافظتبرایمدیریتبرمستقیمتأثیرباتواندمیمالکیت
کیعنوانبه5تیمالککزتمردهد(نشانمی1109دراینرابطهنتایجتحقیقاتکیم)(.3،1110دهد)الجنادیکاهشرا

درنتیجهموجبکاهشداشتهباشدوفیضعتیحاکمتیفیکیبراینیگزیتواندنقشجامییشرکتتیحاکمسمیمکان
الزحمهحقبینشودکهآیاپرداختهمیسؤاالتدراینتحقیقبهبررسیایننیبنابراهاشود.ریسکورشکستگیشرکت

یرعادیالزحمهغرابطهحقتمرکزمالکیتبریرابطهمعناداریوجوددارد؟وآیاورشکستگسکیحسابرسوریرعادیغ
استیاخیر؟رگذاریتأثیورشکستگسکیحسابرسور

 

 پيشينه تحقيق
دروشنژنیشانگهارادربازارهایسهاممتیسقوطقسکیوریحسابرسغیرعادیالزحمهحقنیرابطهب(1110ژائو)

کردندبررسی1111-1101سالمالی نشاندادهاستکه. الزحمهحسابرسیتوسطحسابرسهراندازهحقنتایجآنها
.شودیمباالترباشد،ریسکسقوطقیمتسهامشرکتکمتر
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منابعبهدسترسییوحسابرسریالزحمهغحقی،حسابرسالزحمه(درتحقیقیباعنوانحق1110)0الرشیدیوهمکاران
نشان هند، حسابرسیهایهزینهکهدهندمیمالیدر ارتباطهاشرکتمالیهایمحدودیتبایبرسحساریغعادیو

کهدانندمیباکیفیتهایحسابرسیازهاییسیگنالرایحسابرسریغوحسابرسیالزحمهحق،گذارانهیسرمادارند.منفی
.داردمالیمنابعبههاشرکتدسترسیبرمثبتیتأثیرخودنوبهبهودهدمیافزایشرامالیهایصورتاعتبار

یتجارینهتأثیرزمی،حسابرسیفیتوکیحسابرسیرعادیغالزحمه(درتحقیقیباعنوانحق1111)1ماتوزاوهمکاران
هایسالمازشرکتیشترمواجههستند،بیجدیکهبامشکالتمالییهاشرکت،نشاندادندحسابرسانیهاتیبراولو
یهاممکناستآزمونیمؤسساتحسابرسها،ینهزمینکنند.دراراپنهانیفتاعملکردضعپردازندیمسودیریتبهمد
کندکهیافترادریسکرهاییمهحقبینرامحدودکندوهمچنیاریاختیاقالمتعهدیددهندکهبایشراافزایاساس

بااینشودیمیالزحمهحسابرسحقیشهردومنجربهافزا اجزا. یمهحقبیعنیی،الزحمهحسابرسمختلفحقیحال،
دارند.یحسابرسیفیتبرکیتأثیرمتضادیسک،ریمهحقبیاحسابرسانیهاتالشیبرا
عنوان1109)5کیم با تحقیقی در مالک( کتیتمرکز نهادتیفیو آنها تأثیر ریو ازیورشکستگسکیبر استفاده با

دادهیجهانتیحاکمیهاشاخص بانکجهانیسازمانینظرسنجیهاو یاز نشانم00در تمرکزدندهیکشور، که
کیعنوانبهتیمالککزدهدکهتمرنشانمینتیجهنی.ادهدیراکاهشمیورشکستگسکیرینهادتیفیوکتیمالک
یدرکشورهاینقشنیداشتهباشدوچنفیضعتیحاکمتیفیکیبراینیگزیتواندنقشجامییشرکتتیحاکمسمیمکان
تراست.توجهقابلترفیضعینهادتیفیباک

،1112یدرکشدهوبحرانمالیحسابرسسکیر،یالزحمهحسابرسحق(درتحقیقیباعنوان1109)0چنوهمکاران
نی.همچنابدییمشیازبحرانافزایناشیستمیکالنسیهاسکیرجهیدرنتیحسابرسیهانهیکههزدندهینشانم
م بدهدینشان حسابرسحقنیکه یالزحمه و ارائه مالیهاصورتتجدید معناداری مثبت کهیرابطه دارد وجود
است.یحسابرسفیضعتیفیوکیمالیگزارشگرفیضعتیفیمرتبطباکریسکدهندهعواملنشان

بدهیعملیاتیویهاالزحمهحسابرسی:شواهدیبیشترازنقشاهرمحق(درتحقیقیباعنوان0011)ییایدرایمنیو
الزحمهحسابرسـی،رابطـهیناهرمکلبدهی،اهرممالیواهرمعملیاتیبرآوردیباحقبهایننتیجهرسیدندکهبمالی

الزحمهحسابرسی،رابطهمعناداریمشاهدهبدهیوتغییردرحقیهامثبـتومعناداریوجوددارد؛امابینتغییردراهرم
اسـاسنشودینم بـر شرکتیاتایجآزمونه. مالیدر اهرم افزایشاهرمکلبدهیو بریهابیشتر، بزرگ، کوچکو

مافزایشحق حسابرسانباگذاردیالزحمهحسابرسـیتـأثیر شرایطبحرانمالیباالباشد، مالیدر اهرم زمانیکه و
نبیناهرمکلبدهی،اهرممالیواهرم.همچنیکنندیالزحمهبیشـتر،بـاریسـکحسابرسـیآنبرخوردمدریافتحق

.الزحمهغیرعادیحسابرسینیز،رابطهمثبتومعناداریوجودداردعملیاتیبرآوردیباحق
همکاران عنوان0011)عطاییشریفو با تحقیقی در الزحمهحقبرمالیدرماندگیومدیریتتواناییتعاملیاثر(

الزحمهحسابرسیکهتواناییمدیریتدارایاثریکاهندهبرحقدهندینشانمنظریهنمایندگیچارچوبدرحسابرسی
همچنیناینارتباطباشدیم ابدییمکاهشوگرفتهقرارشرکتمالیدرماندگیتأثیرتحت˛. بتوجهبا. یهاافتهیه

اتحسابداریوکاهشنمودکهتواناییمدیریتموجبکاهشدستکاریاطالعیریگجهیتوانچنیننتتحقیقحاضرمی
رس مییهایدگیحجم حسابرسمستقل .شودمیمستقلحسابرسالزحمهحقکاهشموجبموضوعاینکهشود
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یاثربخشازحسابرسیالزحمهحقکاهشراستایدر˛مالیبحرانباهمراهیهاطیمحدرمدیریتتواناییوجودنیباا
.نیستبرخوردارکافی

بررسیاثرمالکیتنهادیوتمرکزمالکیتوساختارسرمایهبرروی(درتحقیقیباعنوان0011چابکومشکیمیاوقی)
ریسکورشکستگی دادند معناداریبر مالکیتنهادی کهنشان مثبتو با ریسکورشکستگی تأثیر لذا شرکتدارد،

افزایشم ریسکورشکستگی ،مالکیتنهادیافزایش مالکیت .ابدییشرکت بر تمرکز معناداری و منفی ریسک تأثیر
باافزایشتمرکزمالکیت، ورشکستگی لذا تأثیر ساختارسرمایه .ابدییشرکتکاهشم ریسکورشکستگی شرکتدارد،

بر معناداری و ورشکستگی مثبت در ریسک بدهی افزایش با لذا دارد، سرمایه شرکت ریسک شرکت، ساختار
.ابدییشرکتافزایشم ورشکستگی
عنوانتأثیرحق0592ذوالفقاری) تحقیقیبا در ارزش( گزارشگریمالیو الزحمهغیرعادیحسابرسیبرکیفیتافشا

حق که رسید نتیجه این به معنیالزحمهشرکت، معکوسو تأثیر کیفیتسود داریدارد.هایغیرعادیحسابرسیبر
 نشان نتایج حقهمچنین وداد مستقیم تأثیر ارزششرکت و مالی گزارشگری رتبه بر حسابرسی غیرعادی الزحمه

داریدارد.معنی
 بهبررسی0591همکاران)فخاریو یمالیگزارشگرتیفیکویحسابرسیرعادیالزحمهغوجهشدرحقیداریپا(
سیوکیفیتگزارشگریمالیرابطۀمثبتوالزحمهغیرعادیحسابربراساسشواهدحاصل،بینجهشدرحقپرداختند.

الزحمهغیرعادیحسابرسیوکیفیتگزارشگریمالیحق (معناداریوجوددارد؛همچنینبینمیانگینبلندمدت)پایداری
.دورةبعدنیزرابطهمثبتومعناداروجوددارد



 چارچوب نظری و فرضيات تحقيق

یورشکستگ سکیحسابرس و ر یرعاديالزحمه غ حق
چراییایناهمیتبهایندلیلاستکهدرماندگیینیبشیپ مقولهمهمیبرایموفقیتدراقتصاداست. ورشکستگی،

)برگکندیرابهاقتصادیککشورواردمیریناپذهایزیادیبههمراهداردوصدماتجبرانمالیوورشکستگی،هزینه
شودکهدرآنشرکتبدهکارقادربهبازپرداختیورشکستگیبهوضعیتیاطالقمیطورکلبه(.0011بیدوهمکاران،

صورتازدستدادنتوانآنراپیامدناتوانیشرکتدربقایرقابتدربازاردانستکهبهشودومیهایخودنمیبدهی
ریسکورشکستگینشاندهندهشود.ریسکورشکستگییاوریپایینمنعکسمیهاوبهرهشغل،ازبینرفتندارایی

ایناحتمالاستکهیکشرکتنتواندبهتعهداتبدهیخودعملکند،بهترتیباحتمالورشکستگییکشرکتدر
یسهامیااوراقگذارهیسرمادراتخاذتصمیماتگذارانهیسرمابرایژهیوبهچندسالآینده.ارزیابیریسکورشکستگی

اماهمچنینبرایمدیر وسیاستتوزیعمهماستیگذارهیسرمامالی،نیتأمیمالیدرزمینهریگمیتصماندرقرضه،
 (.0،1101)التمن

شدهپرداختالزحمهالزحمهواقعیحسابرس)حقالزحمهغیرعادیحسابرسعبارتاستازتفاوتبینحقحقهمچنین
 حقهاصورتجهتحسابرسی از عادی سطح و مالی( ی که حسابرسی والزحمه )واعظ دارند را آن پرداخت انتظار

 افتیدریالزحمهحسابرسکهدرآنحقرداشارهدایبهمقداریرعادیغیالزحمهحسابرسمفهومحق(.0595تیموری،
کاریفتکلیکیبرایافتموردانتظارقابلدریهاالزحمهسطححقیاازمحدودهنرمالو/یشدهتوسطحسابرسانخارج

(.1،1111رود)مونیامیناوجورهیخاصفراترم

                                                           
1
 Altman et al 

2
 Monye-Emina  and Jeroh 
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یکیفیتحسابرسیریرپذیتأثالزحمهغیرعادیحسابرسباریسکورشکستگیبهدلیل،کهگفتهشدرابطهحقطورهمان
ازحق اعتقادبراالزحمهغیرعادیاست. تحتتأثیرتالشحسابرسان،یالزحمهحسابرساستکهحقینعموماً عمدتاً

مستقلاست.یتاحرازهویسسرویکیحسابرس.استدیگرعواملیرحسابرسانوسایزنقدرتچانهی،خطراتدادرس
یافتدرمحدودهنرمالدراریالزحمهحسابرسخود،حقیحسابرسیهاوریسکهانهیباتوجهبههزیمؤسساتحسابدار

می در رقابتیطمحیککنند. حسابرسحقیانسواری،کامالً بمنعکسعمدتاًیالزحمه تفاوت تالشینههزینکننده
خواهدیشتربیهایحسابرسباشد،هزینهیشترهرچهتالشحسابرسبین،است؛بنابرایخاصمشتریسکحسابرسور
یتواحتمالشکاشودیمیشتربیباشد،احتمالشکستحسابرسیشتربیانمشتریسکهرچهریب،ترتینداشت.بههم

آ آیجبرانخسارتدعویبراینبنابراشود،یمیشتربیندهدر حسابرسیحقینده،در نیباالترالزحمه .استیازمورد
دراینزمینه.(0،1111)ژئووهمکاراناستیحسابرسیهاطرفینبیزنچانهیجهنتیزنیالزحمهحسابرسحال،حقبااین

باالیرعادیغیالزحمهحسابرسدهدکهحقگزارشمییاتتحقیقیازادبیانجرمتمایزوجوددارد.یککامالًدوجریان
بهیرعادیغیالزحمهحسابرسدهدکهحقمرتبطاستونشانمیصاحبکارسودیریتدرمدسابرسحعدمواکنشبا

آستاناشود)مییینپایحسابرسیفیتومنجربهککندیاستکهاستقاللحسابرسرامختلمیاقتصادیهامنزلهرانت
بون 1و یانجر(1101، دوم مطالعات همکاران)مانند و 5بالنکلی گو;1101، و م0،1100اشلمن نشان کهدهدی(
کیرعادیغیحسابرسحمهالزحق حسابرسیفیتبا میباالتر نشان و است حقدهدیمرتبط حسابرسکه یالزحمه
یامشاهدهیرقابلغیحسابرسیدتولهایینهکنندههزنباشد،امامنعکسیممکناستنشاندهندهرانتاقتصادیرعادیغ

می.استیتالشحسابرس مجموع حقگذارانهیسرماتوانگفتچنانچهدر که ببرند پی اینموضوع یهاالزحمهبه
ورودیممیان،استقاللحسابرسازباشدیاقتصادیحسابرسانبهصاحبکارانم وابستگیدرنتیجهغیرعادیحسابرسی

بهاطالعاتشرکتپایبندنباشندگذارانهیشودکهسرماواینباعثمیابدییشرکتکاهشم یمالیکیفیتگزارشگر
یجدیکهبامشکالتمالییهاشرکت(،نشاندادند1111)5ماتوزاوهمکارانخاصطوربه(.3،1111)بهرندوهمکاران
ب پنهانکنند.درایفتاعملکردضعپردازندیمسودیریتهایسالمبهمدازشرکتیشترمواجههستند، ها،ینهزمینرا

افزایاساسیهاممکناستآزمونیمؤسساتحسابرس بایشرا که تعهدیددهند ویاریاختیاقالم کند محدود را
بنابرتحقیقآنها.شودیمیالزحمهحسابرسحقیشکندکههردومنجربهافزایافترادریسکرهاییمهحقبینهمچن
گسترشیجاحسابرسانبهینهزمیندارند.درایسودصعودیریتبهاتخاذمدیادیزیلتمایهایورشکستهقبلشرکت
یافتدردرجهاولنگراندردرسالاولفعالیتخود،ژهیوبهسود،یمحدودکردندستکاریبرایحسابرسیهاتالش
یهاشدهازشرکتمنصوبیدکهتوسطحسابرسانجدیباالتریالزحمهحسابرسهستند.درمقابل،حقیسکریمهحقب

شود:برایناساسفرضیهاولبهشرحزیرارائهمی.شودمؤثرمییهایحسابرسشود،منجربهتالشمییافتسالمدر

داریوجوددارد.الزحمهغیرعادیحسابرسوریسکورشکستگیرابطهمعنی:بینحقفرضيه اول

 

یورشکستگ سکیحسابرس و ر یرعاديالزحمه غ رابطه حقمالکيت بر  تمرکزتأثير 
ایازسهامشرکتبهسهامدارانعمدهتعلقداشتهباشدشودکهمیزاندرخورمالحظهتمرکزمالکیتبهحالتیاطالقمی

ثیر(.درارتباطباتأ0522دهدچنددرصدسهامشرکتدردستعدهمحدودیقراردارد)اعتمادیوهمکارانونشانمی

                                                           
1
 Zhou 

2
 Asthana and Boone 

3
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4
 Eshleman and Guo 

5
 Behrend 

6
 Matozza et al 
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کندسهامدارانبزرگدارایقدرتونفوذزیادیبرمدیریتسهامدارانبزرگدوفرضیهوجوددارد.فرضیهاولبیانمی
تمامیتصمیم هستند برایجلبنظرسهامدارانمجبور درنتیجه راستایاهدافسهامدارانهستند. در هایشرکترا

شود.نظریهیعشدنحقوقدیگرسهامدارانوافزایشریسکمیبزرگوجلبنظرآنهااتخاذکنند.درنتیجهسببضا
بیانمی استدوم مدیریتشرکتزیاد نظارتبر هزینه اینکه به توجه با بزرگباشد سهامدار شرکتفاقد اگر کند

نمی کم سهم کوچکبه سهامداران هزینهدرنتیجه این عهده از ریسکتواند مدیریت کاهشکنترل با و برآیند ها
افزایشمیس هامداران همکاران، )سجادیو 0591یابد کافیبرای(. انگیز بزرگ، مالکیتسهامداران افزایشتمرکز

براساسایندیدگاکندمینظارتبرمدیرانفراهم دارندگانه. آوریجمعهایهزینهبیشترییباانگیزهسهامبیشتر ،
یانگیزهبراینظارتبرمدیریتهپراکندهایمالکیت،لدرمقاب.کنندمیلاطالعاتودخالتدرنظارتمدیریتراتحم

براینظارتبرمدیرانایانگیزه،آورندمیدستهسهامدارانمنافعکمتریازشرکتبهکهاییوضعیت.درکمتریدارند
؛(0591)آگهیاسکوییوملکی،یابدمینظارتبرمنافعناشیازآنفزونیهایهزینه کمیدارند؛زیرایانگیزهندارندیا

مالکیتشرکتبنابراینمی میتوانگفتساختار ها، با کیفیتندگینماهایهزینهیبررگذاریتأثتواند منافع، تضاد یو
مالکیتمیهاصورت اینحالتساختار در دهد. تحتتأثیرقرار احتمالیمالیوصحتگزارشگریمالیرا توانددر

مؤثریورشکستگینیبشیپ نشانداد1109نتایجتحقیقاتکیم)مثالعنوانبهباشد؛ ینهادتیفیوکتیتمرکزمالک(
کاهشمیورشکستگسکیر ادهدیرا مینتیجهنی. تمرنشان که بهتیمالککزدهد تیحاکمسمیمکانکیعنوان

ینهادتیفیباکیدرکشورهاینقشنیداشتهباشدوچنفیضعتیحاکمتیفیکیبراینیگزیتواندنقشجامییشرکت
شود:برایناساسفرضیهدومبهشرحزیرارائهمیتراست.توجهقابلترفیضع

است.رگذاریتأثیورشکستگسکیحسابرسوریرعادیالزحمهغرابطهحقتمرکزمالکیتبرفرضيه دوم: 

 

 روش تحقيق
اطالعاتیمختلف،هایپایگاهازازموردنیهایدادهیکـهرویدادیاست؛بدینمعنروشپژوهشحاضرآرشیویوپس

هافرضیهبهادارتهرانگردآوریشدهاست.برایآزمونورساوراقبهایگزارشوهاشرکتساالنۀهایگزارشهمانند
است.شدهتفادهاسسریزمانیومقطعزمانی(هایدادهی)ترکیبترکیبهایدادهرهرگرسیونچندمتغیوتحلیلتجزیهاز

دربورساوراقبهادارتهرانانتخابشدشدهپذیرفتههایشرکتنمونۀپژوهشنیزبهروشحذفیازمیانآندستهاز
:کـهشرایطزیرراداشتهباشند

در0529هاتاقبلازسالالزماستشرکترهایمتغبرایمحاسبهبرخیازترقبلیدوسالهادادهباتوجهبهنیازبه (0
 بورسفعالباشد.در0599باشندوتاپایانسالشدهرفتهیپذبورساوراقبهادارتهران

0599تا0529اسفندباشدوطیبازهزمانی19بهلحاظافزایشقابلیتمقایسهشرکتسالمالیشرکتمنتهیبه (1
 شند.شرکتسالمالیخودراتغییرندادهبا

گزارشگری (5 لحاظساختار شرکتاجداگانهبه گذارهیسرماهاییکه گرواسطهیو و )لیزینگها وهامهیبیمالی
 .شوندیمدارندازنمونهحذف(مالیمؤسساتوهابانکهلدینگهاو

 .دردسترسباشد0599تا0529اطالعاتمالیآنهادربازهزمانی (0

 

 متغيرها و مدل تحقيق

 متغير وابسته 
.باشدی(مBANKRUPTCY)یورشکستگیسکریقتحقیندرامتغیروابسته
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.شودگیریریسکورشکستگیازشاخصآلتمناستفادهمیبرایاندازه
اینمدلکهازپنج.هااستفادهشدهاستوتحلیلنسبتبینیوقوعورشکستگی،ازروشتجزیهدرمدلآلتمنبرایپیش

درآمدقبلازبهرهومالیاتبه(X2)کلدارایی،سودانباشتهبه(X1) کلدارایینسبتمالیسرمایهدرگردشبه کل،
تشکیلشده (X5)کلدارایی،فروشبه(X4) ،ارزشدفتریحقوقصاحبانسهامبهارزشدفتریبدهی(X3)دارایی

 :صورتزیراستبه

Z = 1.2 x1 + 1.4 x2 + 3.3 x3 + 0.6 x4 + 0.99 x5

ورشکستگیکاملخواهدبود.Z<1.2درفرمولباالاگر
حالتمابینورشکستگیوعدمورشکستگی،z<2.9>1.2 اگر
حالتسالمت. z>2.9>3اگر

 

متغير مستقل

.باشدیم(ABFEE)غیرعادیحسابرسالزحمهحقمتغیرمستقلدراینتحقیق
.درشودیغیرعادیتقسیممیهاالزحمهاستانداردوحقیهاالزحمهواقعیبهدوجزءحقیهاالزحمهحقازنظرمفهومی

:غیرعادیحسابرسیبرابراستبایهاالزحمهواقعحق
ABFEE= AAFEE-AFEE 

ABFEE=غیرعادیحسابرسالزحمهحق.
AAFEE=واقعیحسابرسالزحمهحق.

AFEE=استانداردالزحمهحق.

 

 الزحمه استاندارد حق یريگ اندازه
استانداردحسابرسیبهمتغیرهایاحتمالوقوعزیانوورشکستگی الزحمهمدلحق(0921)0برپایهمطالعاتسایمونیک

کلدارا شرکت)جمع طریقاندازه از زیانشرکتصاحبکار احتمالوقوع  اینپژوهش، در یهاییآنبستگیدارد.
.همچنینبرپایهمطالعاتپیشین؛فرانکلشوندیمیریگاندازه Z صاحبکارازطریقآزمونورشکستگیو(TA،شرکت

جهتکنترل"اگرسالمالیشرکتصاحبکارمنتهیبهپایانسالنباشد"واسباگوفرانسسوپالمروسمتغیرمجازی
یواهرممالیشرکتصاحبکارنآیهاییاراجاریونسبتدیهاییغیرکاریدرحسابرسیونیزنسبتدارایهافصل

شدهازمدلسایمونیکمدلمورداستفادهدراینپژوهشبرگرفته .شودیجهتکنترلریسکشرکتبهکارگرفتهم
:گرددیصورتذیلتعریفماستکهبه(0921)

LAFEE = β0 + β1 LTA + β2 CATA + β3 QUIK + β4 DE + β5 BANKRUPTCY+ β6 YE+ 

β7 LOSS  

کهدراینمدل:
LAFEEالزحمهاستاندارد=لگاریتمطبیعیحق.

LTAصاحبکارشرکتهاییگاریتمطبیعیجمعکلدارا=ل.
CATA=رشرکتصاحبکایهاییکلداراجاریبهیهاییسبتداران.
QUIK=صاحبکار.شرکتیهاییکلدارابه(هایگذارهیمنهایسرماجارییهاییدارا)آنییهایینسبتدارا

DE=شرکتصاحبکاریهاییکلدارابلندمدتبهیهاینسبتبده.
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BANKRUPTCY=رشرکتصاحبکایهاییکلدارا(بهرمترقبهینسبتسود)قبلازاقالمغ.
YE=اگرسالمالیپایانسالنباشد.،0متغیرمجازی

LOSS=(.0591)منصوریوتنانی،زیاندهباشداگرسالمالیجاریشرکت،0متغیرمجازی

 

شیکهبیحقوقایویقیجموعسهاماشخاصحق(است؛کهبرابراستبامTOP):تيتمرکز مالکمتغير تعدیلگر 

.دارنداریازدهدرصدسهامشرکترادراخت
شدهاست:زیرنیزبراینرابطهبررسیمتغیرهایکنترلیهمچنینتأثیر

تغییـرحسـابرسیکمتغیرموهومیاست،بهاینصـورت: (Audit change) تغيير حسابرس دراینپـژوهش،

تتغییرکردهاسدادهیاممشرکتموردنظرراانجارحسابرسیکنیازاشیهپاگردریکسال،مؤسسهحسابرسیککـه
.شودیفردرنظرگرفتهم،درغیراینصورتص0باشدعدد

 (.t-1)قبلسالزماندرهاداراییکلبرمیتقسtسالدرهاداراییکل(: GROWTH) رشد شرکت

 .رهیمدئتیکلهینسبتبهاعضارموظفیغرانینسبتمد(: INDEP) رهیمد ئتيهاستقالل 

 .مالیهرسالدرهاداراییکلمیانگینبرمیتقسعملیاتیسود(: PROFITABILITY) سودآوری شرکت

 .هاییداراکلبههایبدهکل: (LEV)اهرم مالی

درپایانسال؛هایشرکتلگاریتمطبیعیارزشدفتریکلدارایی :(SIZE)اندازه شرکت

دفتریارزشبهمشهودثابتهایداراییدفتریارزشخالصنسبت(: TANGIBILITY) ی مشهودها ییدارا

.هاداراییکل

 ها؛داراییکلمیانگینبرمیتقسعملیاتیسودمعیارانحرافازعبارت(: VOLATILITYنوسان پذیری سود )

 

 مدل آماری فرضيه اول:
BANKRUPTCY i,t= β0 + β1 ABFEE i,t + β2 Audit change i,t + β3 GROWTH i,t+ β4 

INDEP i,t+ β5 PROFITABILITY i,t+ β6 LEV i,t+ β7 SIZE i,t + β8 TANGIBILITY i,t+ β9 

VOLATILITY i,,t εit 

 

 مدل آماری فرضيه دوم:
BANKRUPTCY i,t= β0 + β1 ABFEE i,t + β2 TOP i,t + β3 (TOP i,t  *ABFEE i,t )+ β4 Audit 

change i,t + β5 GROWTH i,t+ β6 INDEP i,t+ β7 PROFITABILITY i,t+ β8 LEV i,t+ β9 SIZE i,t  + 

β10 TANGIBILITY i,t+ β11 VOLATILITY i,,t εit 

 

 های پژوهش یافته

 آمار توصيفی

درجدولزیرنشاندادهشدهاست،دهدمیرانشـانهادادهتایجآمارتوصیفیپژوهشکهشمایکلیازوضعیتتوزیعن
 آمار توصيفی متغيرها (:7) جدول

هایشاخصناموتعدادمتغیرها
مرکزی

هایپراکندگیشاخص

بیشینه کمینهانحرافکشیدگیچولگی میانهمیانگینعالمتاختصاریمتغیرها
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 معیار

BANKRUPTCY 1651160016902365506555615-01610یورشکستگسکیر

الزحمهحق
حسابرسیرعادیغ

ABFEE 16111516151651-965006011691-5613

TOP 53692596930610-5635116055969399639تیتمرکزمالک

Audit change 1613106011611160510تغییرحسابرس

GROWTH 1612160256351361216001601-0650رشدشرکت

استقالل
رهیمدئتیه

INDEP 165516511612-5612160210

PROFITABILITY 160116001653061116011639-1622شرکتیسودآور

LEV 1635163516500605161016150621یاهرممال

SIZE 00630006191690065206330163511615اندازهشرکت

TANGIBILITY 16131610169056011601161151695مشهودیهاییدارا

VOLATILITY 161116130631560216131611116559سودیرینوسانپذ

 

 آزمون فرضيه اول تحقيق

 انتخاب مدل
هایکسانحالتاولعرضازمبدأبرایکلیهشرکتهایترکیبیبادوحالتکلیروبروهستیم.دردرانتخابمدلداده

هامتفاوتاستکهدراینحالتعرضازمبدأبرایتمامشرکت  استکهدراینصورتباروشپولودرحالتدوم
کنیم.لیمراستفادهمی-شود.برایشناساییدوحالتمذکورازآزمونافروشپانلانتخابمی

 و آزمون هاسمن فرضيه اول يمرآزمون چاو یا ل (:2)جدول 
 P-Valueآزمونمقدارآمارهآزمونآماره

01653111/1 مریلFآزمون

116151051/1هاسمنآزمون

بنابراینفرضصفریعنیهست؛13/1کمترازدوبرایمدل–وآمارهکایFمقداراحتمالآماره1باتوجهبهجدول
بنابرایناستفادهازروشپانلارجحیتدارد.لذاالزماستبرایانتخابالگویاثراتشود،برابریعرضازمبدأهاردمی

نتایجآزمونهاسمننیزنشانمی اثراتتصادفیآزمونهاسمنانجامشود. دهدکهروشمورداستفادهپانلباثابتیا
اثراتثابتهست.

 نتایج برآورد فرضيه اول تحقيق (:3)جدول 
 مقداراحتمالمقدارtضرایبمقدار متغیر

ABFEE 161191621516522

Audit change 16111-16150-16050

GROWTH 16191-0619-16115

INDEP 1600-5625-16111

PROFITABILITY 56911065916111
LEV 0631-12621-16111

SIZE 1610061916093
TANGIBILITY 1613-01651-16111
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VOLATILITY 0612161216113

 C )16111 06159602)مقدارثابت

F51651 مقدارF111/1 مقداراحتمال

0655دوربینواتسون162292 (R2)ضریبتعیین

162130شدهلیتعدضریبتعیین


باشدمیترکوچک13/1ازF(آمارهP-VALUEکهمقداراحتمال)یناداربودنکلیمدل،باتوجهبهیمعندربررسی

داری،سطحمعنی5براساسنتایجارائهشدهدرجدولشود؛مییدتائداربودنکلیمدلیمعن%93بااطمینان(1111/1)
(مثبت119/1یاست،ضریبآن)معنیب(یعنی522/1بوده)13/1بزرگترازالزحمهغیرعادیحقریبهمتغمربوطtآماره
باتوجه؛گیرددرناحیهردفرضصفرقرارنمیtباشداینمقدارآمارهمی215/1برایآنبرابرباtآمارهباشدومقدارمی

الزحمهغیرعادی،منجرتوانگفت،افزایشحقبهاینکهشاخصآلتمنمعیاریمعکوسازریسکورشکستگیاست؛می
کاهشریسکورشکستگیمی سطبه اینکه به به توجه با اما )حمعنیشود؛ از باالتر است،1613داریبدستآمده )

غحقتوانگفتبینمی ریرعادیالزحمه رابطهورشکستگسکیحسابرسو اینرابطهی، اما دارد؛ ایمعکوسوجود
شود.دارنیست،درنتیجهفرضیهاولتحقیقردمیمعنی

 

 آزمون فرضيه اول تحقيق

 انتخاب مدل
هایکسانترکیبیبادوحالتکلیروبروهستیم.درحالتاولعرضازمبدأبرایکلیهشرکتهایدرانتخابمدلداده

هامتفاوتاستکهدراینحالتعرضازمبدأبرایتمامشرکت  استکهدراینصورتباروشپولودرحالتدوم
کنیم.فادهمیلیمراست-شود.برایشناساییدوحالتمذکورازآزمونافروشپانلانتخابمی

 و آزمون هاسمن فرضيه دوم آزمون چاو یا ليمر (:0)جدول 
 P-Valueآزمونمقدارآمارهآزمونآماره

9692111/1 مریلFآزمون

51601111/1هاسمنآزمون

یعنیبنابراینفرضصفرهست؛13/1کمترازدوبرایمدل–وآمارهکایFمقداراحتمالآماره1باتوجهبهجدول
شود،بنابرایناستفادهازروشپانلارجحیتدارد.لذاالزماستبرایانتخابالگویاثراتبرابریعرضازمبدأهاردمی

نتایجآزمونهاسمننیزنشانمی اثراتتصادفیآزمونهاسمنانجامشود. دهدکهروشمورداستفادهپانلباثابتیا
اثراتثابتهست.

 ورد فرضيه دوم تحقيقنتایج برآ (:5)جدول 
 مقداراحتمالمقدارtمقدارضرایب متغیر

ABFEE 1615160216111

TOP 16110069316130

ABFEE*TOP 16110165516109

Audit change 16111-16153-1051.

GROWTH 16155-0611-16500

INDEP 16005-5610-16111

PROFITABILITY 56950165316111
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LEV 0601-10621-16111

SIZE 161111615116903
TANGIBILITY 16110-00619-16111
VOLATILITY 0652560116110

 C )16111 361201620)مقدارثابت

F551630 مقدارF111/1 مقداراحتمال

 0639دوربینواتسون161020 (R2)ضریبتعیین

161055شدهلیتعدضریبتعیین

باشدمیترکوچک13/1ازF(آمارهP-VALUEکهمقداراحتمال)یناداربودنکلیمدل،باتوجهبهیمعندربررسی
داری،سطحمعنی0براساسنتایجارائهشدهدرجدولشود؛مییدتائداربودنکلیمدلیمعن%93بااطمینان(1111/1)

(مثبت110/1یاست،ضریبآن)معنیب(یعنی109/1بوده)13/1کوچکتراز ABFEE*TOPریبهمتغمربوطtآماره
بنابراین؛گیرددرناحیهردفرضصفرقرارمیtباشداینمقدارآمارهمی55/1برایآنبرابرباtباشدومقدارآمارهمی
تأثیرگذارورشکستگسکیورحسابرسیرعادیالزحمهغحقتواننتیجهگرفتکهتمرکزمالکیتبررابطهبینمی ی،

 شود.شود،درنتیجهفرضیهدومتحقیقتاییدمیاستوموجبتقویتاینرابطهمعکوسمی

 

 گيری و پيشنهادات نتيجه
حق رابطه دلیل، به ورشکستگی ریسک با حسابرس غیرعادی حقریرپذیتأثالزحمه از حسابرسی کیفیت الزحمهی

هایسالهبینسال9یزمانیدردورهشرکتبازارسرمایهتهران031اساساطالعاتدراینتحقیقبرغیرعادیاست.
یپرداختهورشکستگسکیحسابرسوریرعادیالزحمهغرابطهحقتمرکزمالکیتبرریتأثبهبررسی0011تا0591
دربازارسرمایهایرانموردمطالعهیهاشرکتدربخشآمارتوصیفینشاندادکهعمدهخصوصبهینتایجطورکلبهشد.

حسابرسیرعادیالزحمهغحقنیبدرحالتمابینورشکستگیوعدمورشکستگیقراردارند.نتایجفرضیهاولنشانداد
الزحمهحقکهدهدیم.ایننتیجهنشانستیدارنرابطهمعنینیایمعکوسوجوددارد؛اماارابطه،یورشکستگسکیور

 ادازهتاانغیرعادی اقتصادی رانت دهنده نشان است یممکن نباشد، دارد امکان هزمنعکسو یدتولهایینهکننده
شدههاشرکتکاهشریسکورشکستگیدراحتمالبهباشدکهمنجریتالشحسابرسیامشاهدهیرقابلغیحسابرس

 داد تحقیقنشان فرضیه درگیر نتیجه همچنین بتیمالکتمرکزاست. رابطه غحقنیبر حسابرسویرعادیالزحمه
برایناساسشودرابطهمعکوسمینیاتیتأثیرگذاراستوموجبتقو،یورشکستگسکیر افزایشتوانیم. گفت،

کاهش به استمنجر توانسته هانهیهزتمرکز و اتااندازهینمایندگیشود کاهشعدم تقارنیبا احتماالًاطالعاتی،
ایویقیجموعسهاماشخاصحقییکهدرآنهامهاشرکتکیفیتگزارشگریمالیرابهبودبخشیدهاستودرنتیجهدر

الزحمهحقاست؛پرداختازدهدرصدسهامشرکتشیبیحقوق یازکاهشریسکورشکستگیشرکتانشانهباالتر،
.باشدیم(1109اران)یکیموهمکهاافتهیمطابقبایاتااندازهاست.ایننتایج
شاخصیعنوانبهازسویتحلیلگراناطیبااحتغیرعادی،الزحمهحق،کهمعیارشودیمیپیشنهادهاافتهباتوجهبهاینی

نیبشیپبرای قرارگیرد؛ استفاده ریسکورشکستگیمورد بیانگراحتمالتواندینمالزحمهحقصرفافزایشچراکهی
تمرکزمالکیتخصوصبهوهاشرکتکهساختارمالکیتشودیمپایینآمدنریسکورشکستگیباشد.همچنینپیشنهاد

،منجربهکاهشریسکورشکستگیشود.تواندیمافزایشتمرکزمالکیتچراکهموردتوجهقرارگیرد؛هاشرکتدراین
بهبررسیاثراتدیگرانواعساختارمالکیتمانندمالکیتدولتی،خانوادگیوکهمحققانآتیشودیمپیشنهادتیدرنها

غیرعادیوریسکورشکستگیبپردازند.الزحمهحقنهادیبررابطهبین
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