
 
                                                56 تا 41 صفحه از ،42 شماره ،1401تابستان  حسابرسی، و حسابداری مطالعات

 

 

و  یاندازه مؤسسه حسابرس نیبر رابطه ب ینهاد تیمالک ریتأث یبررس

 شده بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یهادر شرکت یتیریضعف مد

 ©1یشاگرد انیغفور ریامدکتر 

 امام رضا )ع( یالملل نیدانشگاه ب ،یدانشکده علوم ادار ،یگروه حسابدار اریاستاد

 یریمحمد وز دیس

 امام رضا )ع( یالملل نیدانشگاه ب ،یدانشکده علوم ادار ،یگروه حسابدار ،یکارشناس ارشد حسابرس

 یشاگرد انیمحمد سجاد غفور

       دانشگاه ،یدانشکده علوم ادار ت،یریگروه مد ک،یاستراتژ تیریمد شیگرا یبازرگان تیریکارشناس ارشد مد

 امام رضا )ع( یالملل نیب

  

 (1401اردیبهشت  26: رشیپذ خی؛ تار1400آذر  8: افتیدر خی)تار

و ضعف  یاندازه مؤسسه حسابرس نیبر رابطه ب ینهاد تیمالک ریتأث یحاضر به بررس پژوهشهدف: 

 قیتحق کی ،پژوهش نیا روش: .پردازدیشده بورس اوراق بهادار تهران م رفتهیپذ یهادر شرکت یتیریمد

شرکت  یمال یصورت ها یبر اطالعات واقع یاست که مبتن یحسابدار یاثبات یها قیدر حوزه تحق یتجرب

از نظر  ،یعل رهایمتغ نیپژوهش از نظر رابطه ب نیاوراق بهادار تهران است. ا بورسشده در  رفتهیپذ یها

از اطالعات  اتیرد فرض ای دییتأ یدر آن برا هباشد ک یم همبستگی یفیو از نظر روش، توص یهدف، کاربرد

 یهاشرکت یشامل تمام پژوهش یجامعه آمار شود. یاستفاده م یآمار یشرکت ها و روش ها یخیتار

 9 یدوره زمان کیشرکت و در  120بالغ بر  ،یریگدر بورس اوراق بهادار تهران که پس از نمونه رفتهیپذ

 ونیدر مطالعه حاضر استفاده از رگرس اتی. روش آزمون فرضباشدیاست، م 1399 یال 1391ساله از سال 

 آزمون فرضیه ها جینتا یافته ها: بوده است. وزیویافزار ااز نرم بهره گیریبا و  افتهی میحداقل مربعات تعم

 نیدارد. همچننوجود  یتیریو ضعف مد یاندازه مؤسسه حسابرس نیب یرابطه معنادار که دهدینشان م

نمی گذار  ریتاث یتیریو ضعف مد یاندازه موسسه حسابرس بین بر رابطه ینهاد تیمالک گر لیتعد ریمتغ

باشند  یگذار م ریتاث یتیریکه بر ضعف مد یعوامل ریبه سا ستیبا یگذاران م هیسرما نتیجه گیری:باشد.

 اشاره نمود. اهرم شرکتتوان به  یعوامل م نیکه از جمله ا ندیتوجه نما

.بورس اوراق بهادار تهران ،ینهاد تیمالک ،یتیریضعف مد ،یاندازه مؤسسه حسابرس کلیدی: هایهواژ

                                                           
1 ghafourian@imamreza.ac.ir                                                                )نویسندۀ مسئول( © 

 پژوهشی -مقاله علمی 



 یشاگرد انیغفورو ی ریوز ،یشاگرد انیغفور

 

 

 مقدمه

 ویژه حق یا و خسارت جبران اضافی های هزینه عنوان به را مدیریتی های ضعف (،1964) ویلیامسون

 شده منحرف سود رساندن حداکثر به سمت به مسیرشان از آنان های شرکت که داند می مدیرانی توسط

 کردن اضافه مانند: شده تضعیف های شرکت اقدامات برخی از ناشی است ممکن مدیریتی ضعف [.39] اند

 منابع از غیرمستقیم برداری بهره در مشارکت یا غیرضروری، مصارف سازمان، به ضروری غیر کارکنان

 اطالعات تقارن عدم از مدیران که است سازمان مشکالت از بازتابی مدیریتی، ضعف [.30] باشد سازمانی

 .[27 و 26] کنند منحرف خود نفع به را سازمان منابع تا کنند می استفاده شرکت سهامداران و خود بین

 که کند کشف تا است گرفته قرار بررسی مورد ای سرمایه بندی بودجه زاویه از حسابداری پیشین ادبیات

 کمک ها سازمان در بودجه فقدان میزان کنترل به تواند می مشوق های طرح و مشارکتی بودجه چگونه

 [.25 و 20 و 12] کند

 تقارن عدم کاهش طریق از سهام بازارهای و ها بدهی حوزه به مربوط مناسب عملکرد در حسابرسی نقش

 [.38] است شده شناخته رسمیت به ای گسترده طور به شرکت سهامداران و داخلی مدیران بین اطالعات

 بهبود حسابداری اطالعات کنندگان تهیه اعتبار از مستقل اطمینان ارائه با را سازمان ارزش حسابرسی،

 بر متمرکز حسابرسی ادبیات [.22] شود می قراردادها کارآیی و منابع تسهیل به منجر که بخشد، می

 عنوان به ها شاخص این توسط که باشد می ها شرکت مالی گزارشگری کیفیت بر حسابرسان اثر بررسی

 [.28] است شده گیری اندازه درآمد بینی پیش و حسابداری تقلب مالی، بازنمودهای اختیاری، تعهدات

 های شرکت گذاری سرمایه و عملیاتی نتایج بر حسابرسان تأثیر بررسی به شروع محققان اخیر، سالهای در

 ارتباط همین در. اند کرده مالی های بیانیه کیفیت بهبود برای سنتی عملکرد طریق از خود صاحبکار

 سرمایه کارایی مالی، تامین تصمیمات تاثیر تحت است ممکن حسابرسی کیفیت که دارد وجود شواهدی

 حسابرسی دیگر، طرف از .[23 و 33 و 35 و 13 و 18] گیرد قرار شرکتها ادغام و ترکیب کیفیت و گذاری

 استانداردهای و قوانین به توجه با و خاص قالب و شکل مبنای بر و بررسی را سازمان گذشته عملکرد مالی

 هایصورت مورد در اظهارنظر حسابرسی، از نوع این در اصلی هدف گیرد. می انجام شده تعیین قبل از

 ها،بررسی این هدف باشد. می تاریخی اطالعات مبنای بر کار، روش و ماهیت نتیجه در است. سازمان مالی

 از نوع این در اصلی سواالت باشد. می حسابداری استانداردهای با مالی هایصورت تطبیق بررسی

 خاص( زمانی دوره یک )در عملیات نتایج و مالی وضعیت مالی، صورتهای آیا که است این حسابرسی

 از نوع این همچنین است؟ شده منعکس درستی به نتایج این آیا دهند؟ می نشان درستی به را سازمان

 مورد واحد مدیره هیات عهده به آنها انتخاب و انجام سازمان از مستقل افرادی توسط باید حسابرسی،

 باشد. رسیدگی

 که است این است شده تهیه تجاری واحد مدیریت توسط که صورتهایی حسابرسی از هدف دیگر سویی از

 در اهمیت با های جنبه تمام از مالی صورتهای آیا که نمایند تعیین مستقل فرد یک عنوان به حسابرس

 را مالی صورتهای اعتبار حسابرس، اظهارنظر رو این از خیر؟ یا هستند حسابداری متداول اصول با انطباق

 مدیران که است این مالی، ادبیات در اصلی مفروضات از یکی همواره دیگر، سوی از دهد. می افزایش
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 منظور به آنها هستند. خود سهامدارن ثروت نهایت در و شرکت سود ساختن حداکثر به در سعی شرکتها

 داشته بیشتری داشته توجه سهام بازده عوامل به خود، های گیری تصمیم در باید هدف، این به دستیابی

 این واقع در است. مدیریتی ضعف دارد، قرار تاثیر تحت را موضوع این تواند می که مواردی از یکی باشند.

 که طوری به یافته، بیشتری ابعاد اجتماعی و قانونی ای،حرفه حوزه سه در حسابرسان مسئولیت روزها

 آنان مسئولیتی هایحوزه سایر از فراتر بسی حسابرسان اجتماعی هایمسولیت که گفت بتوان شاید

 پرتو در دیگر طرفی از گرفت. خواهد قرار جامعه کل استناد مورد حسابرسان هایگزارش زیرا باشد،می

 حرفه است. شده ایعمده هایدگرگونی دچار نیز حسابرسی و حسابداری حرفه المللی،بین عمده تحوالت

 گرایش شاهد اخیر سالهای در که طوری به نبوده مستثنی قاعده این از ما درکشور حسابرسی و حسابداری

 نقش دیگر، اهمیت حائز نکته ایم. بوده آن شرکاء تعداد افزایش و حسابرسی موسسات شدن بزرگ به

 از حسابرسان بازار، این از مردم اخیر استقبال به توجه با که است سرمایه بازار در حسابرسی مؤسسات

 وجود هلدینگ، هایشرکت هایگزارش تهیه در شفافیت روند.می شمار به نیز سرمایه بازار اصلی بازیگران

 در دارند. کلیدی نقش درآن حسابرسان که هستند هایحوزه جمله از غیره و تلفیقی مالی هایصورت

  است. نهادی مالکیت میزان باشد، تاثیرگذار رابطه این در است ممکن که مواردی از دیگر یکی راستا همین

 تأثیر بررسی به که تجربی پژوهش تاکنون که این به توجه با و شده گفته توضیحات به عنایت با لذا

 نشده انجام باشد، شده پرداخته مدیریتی ضعف و حسابرسی مؤسسه اندازه بین رابطه بر نهادی مالکیت

 پاسخگوئی دنبال به پژوهش این در نهایت در میباشد، نوآوری دارای جنبه این از حاضر پژوهش لذا است

 مدیریتی ضعف و حسابرسی مؤسسه اندازه بین رابطه بر نهادی مالکیت آیا که باشیم می سوال این به

 خیر؟ یا است گذار تاثیر

 پژوهش پیشینه بر مروری و نظری مبانی

 مدیریتی ضعف

 سهامداران و خود بین اطالعات تقارن عدم از مدیران که است سازمان مشکالت از بازتابی مدیریتی، ضعف

 ضعف همچنین [.27 و 26] کنند منحرف خود نفع به را سازمان منابع تا کنند می استفاده شرکت

 فرصت به شرکت دستیابی و بوده مرتبط نشده سازی بهینه ساختارهای و فرایندها ها، سیستم با مدیریتی

 دارد. همخوانی نیز نمایندگی تئوری های استدالل با مدیریتی ضعف مفهوم دهد. می کاهش را جدید های

 ممکن سهامداران و مدیران بین نامتقارن اطالعات همچنین و مدیریت از مالکیت تفکیک که جهت این از

 در مشارکت یا و شخصی مصرف برای شرکت منابع از استفاده برای را خود به مند عالقه مدیران است

 [.31 و 27] کند ترقیب سهامداران جیب از شخصی منافع آوردن دست به برای شرکت های هزینه

 نهادی مالکیت

 موسسات ها، بانک نظیر بزرگ گذاران سرمایه شامل نهادی گذاران سرمایه (1998) بوش تعریف مطابق

 سرمایه حضور که شود می تصور گونه این عموما [.16] باشند می ... و گذاری سرمایه شرکتهای بیمه،

 این که نظارتی های فعالیت از امر این شود. منجر ها شرکت رفتار تغییر به است ممکن نهادی گذاران
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 نظارت و نفوذ برای منابعی نهادی گذاران سرمایه [.37] گیرد می نشات دهند می انجام گذاران سرمایه

 نهادی، مالکیت طریق از که است این نمایندگی مشکل حل های روش از یکی و دارند مدیران و شرکت بر

 نهادی گذاران سرمایه تئوری منظر از [.34] شود نزدیک هم به ذینفعان و شرکت مدیران بین ی رابطه

 [.36] باشند داشته مدیریت بر فعال نظارت برای هایی انگیزه است ممکن

 حسابرسی مؤسسه اندازه

 حسابرسی گزارش :صدور شود می استنباط گونه این حسابرسی استانداردهای در حسابرسی کیفیت

 اولین از یکی [.1] صاحبکار توسط همگانی شده پذیرفته حسابداری اصول رعایت خصوص در مناسب

 قابل حسابرسی کیفیت بود معتقد او گرفت. انجام (1981) آنجلو دی توسط زمینه، این در ها پژوهش

 و بر هزینه آن ارزیابی که متغیری باید رو این از باشد؛ می بر هزینه آن، تاثیر بررسی و نبوده مشاهده

 نماید. می معرفی جایگزین عنوان به را حسابرسی موسسه اندازه آنجلو دی شود. آن جایگزین نیست زمانبر

 حسابرسی موسسات به نسبت را باالتری حسابرسی کیفیت بزرگتر حسابرسی موسسات است معتقد وی

 )دارای بزرگتر حسابرسی موسسات در است معتقد همچنین (1981) آنجلو دی نمایند. می ارائه کوچکتر

 این شود. می حسابرسان اعتبار افزایش باعث موضوع این که دارد، وجود باالتری شهرت حسن تجاری( نام

 .[21] آید می بدست شده منتشر اطالعات کیفیت بر آنها تاثیر و حسابرسان نظارت توانایی از اعتبار،

 ها فرضیه توسعه و بسط

 اطالعات تقارن عدم و افزایش را ها شرکت کنترل تواند می حسابداری سیستم که دارد وجود شواهدی

 های هزینه حسابداری ادبیات .[29] دهد می کاهش را وکار کسب واحدهای و ها شرکت ستاد بین

 می بیان و داده قرار بررسی مورد مدیریتی ضعف با مرتبط مفهوم یک عنوان به را فروش و اداری عمومی،

 برای که ناخواسته های هزینه افزایش برای خود اختیار از توانند می طلب فرصت مدیران که کند

 عمومی، های هزینه افزایش منفی تاثیر حال، این با [.14 و 11] کنند استفاده است، پرهزینه سهامداران

 اخیر سالهای در [.19] یابد کاهش شرکتی حاکمیت های مکانیسم بکارگیری با تواند می فروش، و اداری

 هستند. نهادی سهامدارن است، گرفته قرار توجه مورد شرکتی حاکمیت عنوان به که سازوکارهایی از یکی

 مدیریت سهامداران، این دهد می نشان که است شده انجام نهادی سهامداران موضوع با زیادی تحقیقات

 می ترغیب طلبانه فرصت های رویه اتخاذ از اجتناب و اقتصادی عملکرد روی بر تمرکز برای را شرکت

 بر شرکت، سهامداران ترکب در گذاران سرمایه از دسته این شرکت رود می انتظار رو این از [.9] کنند

 قابلیت که مالی اطالعات به نیاز مدیریت، از مالکیت تفکیک از پس .باشد مؤثر شرکت سود مدیریت فرآیند

 مهم های روش و ها راه از یکی یافت. افزایش شدت به باشد، برخوردار الزم شفافیت از و داشته اتکا

 مستقل حسابرسان خدمات از استفاده مالی، اطالعات شفافیت و اتکا قابلیت بهبود جهت مورداستفاده

 به حسابرس، یک از حسابرسی کیفیت که است این رسد می نظر به بدیهی میان این در آنچه اما است.

 مورد مهم موضوعات از یکی به حسابرسی کیفیت همواره بنابراین بود. خواهد متفاوت دیگر حسابرس

 یکدیگر با حسابرسی موسسات کار است.کیفیت شده تبدیل گذاران قانون و پژوهشگران بین مناقشه
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 که داد تشخیص توان نمی حسابرسی موسسات مشاهده با و مستقیم صورت به که طوری به بوده متفاوت

 در که کننده تعیین و مهم معیارهای از یکی است. برخوردار باالتری حسابرسی کیفیت از موسسه کدام

 است. حسابرسی موسسه اندازه است، شده مطرح زمینه این

 مالکیت حسابرس، تصدی دوره حسابرسی، موسسه اندازه تاثیر» بررسی به پژوهشی در (2020) 1دائود ال

 اندازه که رسیدند نتیجه این به و پرداختند «حسابرس استقالل بر مدیره هیئت های ویژگی و نهادی

 حسابرسی کیفیت بر مثبت و معنادار صورت به مدیره هیئت استقالل و نهادی مالکیت و حسابرسی موسسه

 بر حسابرسی موسسه تأثیر» بررسی به خود پژوهش در (،2018) 2همکاران و هی [.10] گذارند می تاثیر

 حسابرسی موسسه اندازه و مدیریتی ضعف بین که رسیدند نتیجه این به و پرداختند «مدیریتی ضعف

 مالکیت» عنوان با پژوهشی در (،2018) 3همکاران و دینگ .[32] دارد وجود معناداری و مثبت رابطه

 واقعی سود مدیریت و عملکرد بر دولتی مالکیت اثر «شرکت عملکرد و واقعی سود مدیریت دولتی،

 پژوهش نتایج دادند. قرار بررسی مورد را 2012 لغایت 1998 سالهای بین چین در خصوصی شرکتهای

 برای واقعی فعالیتهای درگیر شرکتها، سایر از بیشتر دولتی شرکتهای سیاسی، لحاظ از که داد نشان آنها

 سود مدیریت و دارد شرکت عملکرد بر مثبتی تاثیر دولتی، مالکیت همچنین هستند. سود دستکاری

 در (،2015) 4همکاران و بیلز .[24] است شرکت عملکرد بر سیاسی وابستگی تاثیر بر متکی واقعی،

 که رسیدند نتیجه این به «دهند می پاسخ مدیریت اطمینان عدم به حسابرسان آیا» عنوان با تحقیقی

 حسابرسی مؤسسه اندازه با حسابرسی الزحمه حق و مدیریت توانایی بین رابطه بر معناداری و منفی تأثیر

 قطعیت عدم مستقیم تاثیر تحت حسابرسی، الزحمه حق داد نشان تحقیق این نتایج همچنین، دارد. وجود

 کیفیت و نهادی مالکیت بین رابطه بررسی» به پژوهشی در (2004) 5همکاران و کان [.15] است مدیریت

 گرفتند. نظر در حسابرسی کیفیت عامل عنوان به را حسابرسی مؤسسه اندازه آنها پرداختند. «حسابرسی

 وجود معناداری مثبت رابطه حسابرسی مؤسسه اندازه و نهادی مالکیت بین که داد نشان تحقیق نتایج

 کیفیت خواستار و هستند شرکت در بیشتری نفوذ دارای نهادی گذاران سرمایه که معناست بدان این دارد.

 [.33] باشند می باال حسابرسی

 بر نهادی مالکیت و حسابرسی کیفیت تاثیر بررسی» عنوان با پژوهشی در (1400) همکاران و غالمی

 کیفت بین رابطه بر مبنی شواهدی که رسیدند نتیجه این به آنها پرداختند. «سهام قیمت واکنش تاخیر

 در (1399) رضوی و خیرآبادی مقیمی [.6] نشد یافت سهام قیمت تاخیر با نهادی مالکیت و حسابرسی

 نتیجه این به آنها پرداختند. «حسابرسی کیفیت و نهادی مالکیت مالکیت، تمرکز» بررسی به خود پژوهش

                                                           
1 Al Daoud 

2 Hei et al 
3 Ding et al 
4 Bils et al 

5 Kane et al 
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 شاخص باشد؛ می حسابرس اندازه با دار معنی و منفی رابطه دارای مالکیت تمرکز شاخص که رسیدند

 دارای مالکیت تمرکز شاخص باشد؛ می حسابرس اندازه با دار معنی و مثبت رابطه دارای نهادی مالکیت

 و مثبت رابطه دارای نهادی مالکیت شاخص و باشد می حسابرس تصدی دوره با دار معنی و منفی رابطه

 به خود تحقیق در (،1397) دهکردی و نافچی فتاحی [.8] باشد می حسابرس تصدی دوره با دار معنی

 شرکتهای واقعی سود مدیریت و تعهدی اقالم بر مبتنی سود مدیریت بر حسابرسی کیفیت تاثیر بررسی»

 سود مدیریت روند که داد نشان آنها تحقیق نتایج پرداختند. «تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 در حسابرسی موسسه اندازه و حسابرس استقالل همچنین یابد. می کاهش حسابرسی کیفیت افزایش با

 و منفی ارتباط دارای و تاثیرگذارتر حسابرسی، کیفیت گیریاندازه بر تاثیرگذار هایمولفه سایر با مقایسه

 پور خدامی .[7] دارد واقعی سود مدیریت و تعهدی اقالم بر مبتنی سود مدیریت با ترتیب به معنادارتری

 سهامداران مالکیت و حسابداری کاری محافظه تاثیر» عنوان با خود پژوهش در (1397) نسب حسینی و

 تعاملی اثر و نهادی سهامداران مالکیت کاری، محافظه که رسیدند نتیجه این به «سود برمدیریت نهادی

 کاری محافظه از توانند می شرکت ذینفعان همچنین شود. می سود مدیریت کاهش باعث متغیر دو این

 سود مدیریت های فرصت کردن محدود جهت کارآمد ابزار دو عنوان به نهادی سهامداران مالکیت و

 بر نهادی گذاران سرمایه اثر بررسی» عنوان با پژوهشی در (1395) اسکندری و [.تفتیان3] کنند استفاده

 اوراق بورس در شده پذیرفته ی ها شرکت پذیری ریسک با صنعت در حسابرسی موسسه اندازه رابطه

 پذیری ریسک بر معناداری و مثبت اثر حسابرسی موسسه اندازه که رسیدند نتیجه این به «تهران بهادار

 شرکت پذیری ریسک میزان شود، می انجام بزرگ موسسات توسط حسابرسی زمانیکه و دارد ها شرکت

 اندازه بین رابطه بررسی» عنوان با پژوهشی در (1393) یگانه حساس و ذاکری [.2] یابد می افزایش ها

 مؤسسه اندازه و نهادی مالکیت بین که رسیدند نتیجه این به « نهادی گذاران سرمایه و حسابرسی مؤسسه

 شرکت مدیریت بر نهادی گذاران سرمایه فعاالنه نظارت از حاکی این و دارد وجود مثبت ارتباط حسابرسی

 [.4] است

 پژوهش های فرضیه

 های پیشینه و فرضیات توسعه و بسط و نظری مبانی به توجه با و پژوهش اهداف به دستیابی راستای در

 است: شده تدوین و طراحی زیر شرح به پژوهش های فرضیه شده، مطرح

 دارد. وجود معناداری رابطه مدیریتی ضعف و حسابرسی موسسه اندازه بین اول: فرضیه

 دارد. معناداری تاثیر مدیریتی ضعف و حسابرسی موسسه اندازه بین رابطه بر نهادی مالکیت دوم: فرضیه

  پژوهش شناسی روش

 همبستگی – توصیفی پژوهشی پژوهش، روش نوع لحاظ از و کاربردی پژوهشی هدف لحاظ از پژوهش این

 مبانی قسمت است. شده استفاده ای کتابخانه روش از اطالعات، و ها داده آوری جمع منظور به باشد.می

 از استفاده با نیاز مورد مالی های داده و التین، و فارسی تخصصی های سایت و مجالت کتب، از نظری

 تحقیق این در هدف مورد آماری جامعه اند. شده گردآوری کدال، سایت و نوین آورد ره افزار نرم

 1399 الی 1391 هایسال طی صنایع همه از و تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت
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 به باتوجه شده انتخاب هایشرکت آن در که حذفی گیری نمونه روش به آماری نمونه باشد.می

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت از ایمجموعه بین از ذیل در شده ذکر هایمحدودیت

 باشند: ذیل شرایط دارای که باشدمی تهران

 .نباشد مالی گری واسطه های شرکت جمله از نظر مورد شرکت -

 باشد. شده معامله پژوهش دوره های سال از یک هر طول در شرکت سهام -

 باشد. ماه اسفند پایان به منتهی شرکت، مالی سال پایان ، مقایسه قابلیت افزایش منظر از -

 باشد. نداده فعالیت یا مالی سال تغییر مطالعه مورد های سال طی -

 باشد. بورس در شده پذیرفته های شرکت فهرست در پژوهش انتهای تا ابتدا از نظر مورد شرکت -

 باشد. دسترس در 1399 الی 1391 سالهای طی در آن نیاز مورد های داده تمامی -

 واقعی آماری جامعه دهنده نشان حقیقت در که ماند باقی شرکت 120 تعداد فوق شرایط گرفتن نظر در با

 فرضیات یافته، تعمیم مربعات حداقل رگرسیون آماری روش از استفاده با بنابراین باشد.می رسیدگی مورد

 به پژوهش فرضیه آزمون همچنین است. گرفته قرار بررسی مورد گردید، بیان قبل قسمت در که پژوهش

 صورت شود، می ارائه بعد های بخش در که ها فرضیه آماری آزمون طرح شرح به و ،1ایویوز افزار نرم کمک

 است: شده استفاده (1) رگرسیونی مدل از پژوهش های فرضیه آزمون برای همچنین است. پذیرفته
Managerial Slack i,t = β0 + β1 Big1 i,t-1 + β2 IO i, t-1 + β3 Big× IO + β4 Leverage i,t-1 + β5 

Lntai,t-1 + β6 Growth i,t-1 + β7 ROA i,t-1 + β8 Current ratio i,t-1 + β9 Adjusted ROA i,t-1 +  

t + ε i,t 

 (1) مدل 

 آن گیری اندازه نحوه و پژوهش متغیرهای

 بیان کنترلی و گر تعدیل وابسته، مستقل، گروه چهار در متغیرها پژوهش این در شده ارائه مبانی اساس بر

 .شوند می ارائه ادامه در که اند، شده

 مستقل متغیر

= Big1 یک عدد باشد حسابرسی سازمان حسابرسی، موسسه چنانچه باشد، می حسابرسی موسسه اندازه 

 [.5] شود می گرفته نظر در صفر عدد صورت این غیر در و

 وابسته متغیر

 i,tSlack Managerial= شرکت مدیریتی ضعف i سال در t مدل باقیمانده از پژوهش این در و میباشد 

  [:32] شود می حاصل زیر مدل مطابق فروش اداری عمومی، های هزینه رگرسیونی
G&Ai,t/Salesi,t = α + β1 Log (Salesi,t) + β2 PPEi,t/Asseti,t + β3 Emp_Intensityi,t +β4 

Asset_Intensityi,t+ β5 Sales_Decreasei,t + β6 Returni,t + ΣIndustry + Σyear + ε  

  (2) مدل

 آن: در که

                                                           
1 Eviews 
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i,tSales/i,tG&A شرکت فروش به فروش و اداری عمومی، های هزینه i سال در t .میباشد 

i,tLogSales شرکت فروش کل لگاریتم i سال در t .میباشد 

i,tAsset/i,tPPE شرکت های دارائی کل به ثابت های دارایی کل نسبت i سال در t .میباشد 

i,tEmp_Intensity کارکنان شدت ( شرکت فروش کل به کارکنان کل تعداد نسبت i سال در t) .میباشد 

i,tAsset_Intensity شرکت فروش به ها دارائی کل i سال در t .میباشد 

i,tSales_Decrease که میباشد زمانی دهنده نشان که میباشد سال( ثابت اثرات )کنترل دامی متغیر 

 کند.می تجربه را فروش کاهش i شرکت

i,tReturn شرکت عملکرد گیری اندازه برای را ساالنه سهام بازده i سال در t دهد. می نشان  

ΣIndustry میباشد. صنعت ثابت اثرات 

Σyear میباشد. سال ثابت اثرات 

ε شود. می گرفته نظر در مدیریتی ضعف عنوان به پژوهش این در که میباشد باقیمانده مقدار  

 گر تعدیل متغیر

IO گذاران سرمایه بهادار، اوراق بازار قانون یک ماده 27 بند طبق باشد. می نهادی مالکیت با شرکتهای 

  از: عبارتند نهادی

  ها،بیمه و هابانک -1

 هایصندوق و سرمایه تأمین شرکت بازنشستگی، صندوق گذاری،سرمایه هایشرکت ها،هلدینگ -2

  بهادار، اوراق و بورس سازمان نزد شده ثبت گذاریسرمایه

 بهادار اوراق اسمی ارزش از ریال میلیارد 5 از بیش یا درصد 5 از بیش که حقوقی یا حقیقی شخص هر -3

  کند، خریداری را ناشر انتشار دست در

  عمومی، و دولتی نهادهای و هاسازمان -4

  دولتی، هایشرکت -5

  دارند. مشابه کارکرد که اشخاصی یا ناشر مدیران و مدیره هیأت اعضای -6

 شرکت سهام از گذاران سرمایه این مالکیت درصد آن، پیوست یادداشتهای و مالی صورتهای بررسی با

 سهام کل بر تقسیم نهادی گذاران سرمایه سهام تعداد نسبت صورت به نهایت در و شود می محاسبه

 گردد. می گیری اندازه شرکت

 کنترلی متغیرهای

 می گیری اندازه زیر شرح به و (2018) همکاران و هی پژوهش از پیروی به کنترلی متغیرهای تمامی

 :[32] گردد
ε شرکت باقیمانده مقدار i سال در t.میباشد 

t میباشد. زمان دامی متغیر 
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i,t Leverage استفاده ها دارائی کل به بدهی کل نسبت از آن گیری اندازه برای و است مالی اهرم بیانگر 

 .شود می

i,t Lnta میباشد. ها دارائی کل طبیعی لگاریتم  

i,t Growth میشود محاسبه ساالنه فروش رشد نرخ صورت به.  

i,tROA کل بر تقسیم خالص سود نسبت از آن گیری اندازه برای که باشد می ها دارائی بازده نرخ بیانگر 

 شود. می استفاده ها دارائی

i,tratio Current محاسبه جاری بدهی به جاری های دارائی نسبت صورت به که میباشد جاری نسبت 

 میشود.

i,t ROA Adjusted می محاسبه شرکت عملکرد گیری اندازه منظور به که است شده تعدیل دارائی بازده 

 سال یک در صنعت های دارائی بازده نرخ متوسط منهای شرکت های دارایی بازده نرخ صورت به که شود

 شود. می محاسبه معین،

 پژوهش های یافته

 توصیفی آمار

 ثقل مرکز و تعادل نقطه بیانگر که است میانگین مرکزی شاخص ترین اصلی متغیرها توصیفی تحلیل در

 از یکی معیار انحراف همچنین و است هاداده مرکزیت دادن نشان برای خوبی شاخص و است توزیع

 آمار ادامه در است. میانگین از مشاهدات پراکندگی میزان برای معیاری و پراکندگی پارامترهای مهمترین

 است. گردیده بیان 1 نگاره در متغیرها توصیفی
 متغیرها توصیفی آمار :1 نگاره

 پژوهش پیوسته متغیرهای

 استاندارد انحراف کمینه بیشینه میانه میانگین متغیر

 087/0 002/0 034/1 065/0 085/0 عمومی های هزینه

 454/1 006/9 467/20 004/14 059/14 فروش لگاریتم

 170/0 0001/0 932/0 209/0 246/0 مشهود های دارایی

 005/0 002/2 158/0 0003/0 0007/0 کارکنان شدت

 694/2 128/0 353/46 243/1 767/1 ها دارایی شدت

 191/2 -873/0 843/23 258/0 016/1 شرکت سهام بازده

 061/0 -265/0 702/0 -009/0 -830/4 مدیریتی ضعف

 216/0 031/0 567/1 559/0 550/0 شرکت اهرم

 408/1 492/10 768/20 221/14 320/14 ها دارایی لگاریتم



 42 شماره ،1401 تابستان ،یحسابرس و یحسابدار مطالعات                                   .50

 

 

 پژوهش پیوسته متغیرهای

 استاندارد انحراف کمینه بیشینه میانه میانگین متغیر

 680/0 -909/0 705/7 240/0 361/0 فروش رشد

 152/0 -400/0 830/0 123/0 144/0 ها دارایی بازده

 737/1 220/0 095/27 360/1 771/1 جاری نسبت

 120/0 -452/0 473/0 -010/0 -002/0 شده تعدیل بازده

 947/30 000/0 93/98 22/20 154/31 نهادی مالکیت

 پژوهش مصنوعی متغیرهای

 معیار انحراف (0) تعداد (1) تعداد میانگین متغیر

 415/0 805 230 222/0 فروش کاهش

 414/0 797 228 220/0 حسابرسی موسسه اندازه

 باشد می -830/4 مدیریتی ضعف متغیر میانگین که گرفت نتیجه توان می 1 نگاره نتایج به توجه با حال

 به نسبت اداری و عمومی های هزینه از درصد 4 حدود در مدیران متوسط، طور به دهد می نشان که

 اندازه متغیر میانگین همچنین شود. می ضعف باعث موضوع این که اند کرده هزینه بیشتر را فروش

 سازمان ها، شرکت از درصد 22 تقریباً دهد می نشان که باشد، می 220/0 با برابر حسابرسی موسسه

 میباشد 144/0 ها دارایی بازده متغیر میانگین نهایت در کنند. می انتخاب حسابرسی برای را حسابرسی

 به بررسی مورد های شرکت در ها دارایی دفتری ارزش از درصد 14 متوسط بطور که معناست این به که

 است. شده تبدیل خالص سود

  استنباطی آمار

 اثرات و ایم کرده استفاده 1یافته تعمیم مربعات حداقل رگرسیون روش از پژوهش، مدل تخمین جهت

  ایم. نموده کنترل مصنوعی متغیرهای از استفاده با نیز را سال ثابت اثرات و صنعت ثابت

 پژوهش اول فرضیه نتایج تحلیل و تجزیه

 از کمتر نیز آن معناداری و 980/40 مقدار دارای F آماره که شودمی مشاهده 2 نگاره نتایج به توجه با

 و مستقل متغیرهای بین که معنی این به شود؛می پذیرفته رگرسیون مدل کلیت نتیجه در است. 05/0

 داری معنی رابطه وابسته متغیر با مستقل متغیر یک حداقل و دارد وجود معناداری رابطه وابسته متغیر

  دهد. می نشان را پژوهش مدل تخمین نتایج 2 نگاره نهایت در دارد.

 

                                                           
1 Generalized Least Squares 
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 پژوهش اول فرضیه تخمین نتایج :2 نگاره

 معناداری t آماره معیار انحراف ضریب نماد عنوان

 C 035/0 017/0 023/2 043/0 مبدا از عرض

 موسسه اندازه

 حسابرسی
BIG1 0005/0 003/0 139/0 889/0 

 Leverage 020/0 009/0 221/2 026/0 شرکت اهرم

 LNTA 002/0- 001/0 534/2- 011/0 ها دارایی لگاریتم

 GROWTH 008/0- 002/0 794/3- 002/0 فروش رشد

 ROA 020/0- 022/0 930/0- 352/0 ها دارایی بازده

 Current ratio 001/0 0009/0 579/1 114/0 جاری نسبت

 شده تعدیل بازده
Adjusted 

ROA 
009/0- 025/0 350/0- 726/0 

 شده کنترل سال ثابت اثرات

 شده کنترل صنعت ثابت اثرات

 مشاهدات تعداد شده تعدیل 𝑅2 مدل F 𝑅2 معناداری والد F آماره

980/40 000/0 404/0 394/0 1035 

 آماره و 0005/0 با برابر و مثبت مقداری دارای حسابرسی موسسه اندازه ضریب ،2 نگاره نتایج به توجه با

t لذا است، 05/0 از بیشتر آماره این معناداری سطح که جایی آن از است. 139/0 با برابر آن به مربوط 

 نتیجه در پذیرفت. را مدیریتی ضعف و حسابرسی موسسه اندازه بین معنادار و مثبت رابطه وجود توان نمی

 مدل برای آمده بدست شده تعدیل تعیین ضریب به توجه با همچنین شود. می رد پژوهش اول فرضیه

 ضعف میزان از درصد 39 از بیش مستقل های متغیر که کرد بیان توان می میباشد، 394/0 برابر که

 دهند. می توضیح را ها شرکت مدیریتی

 پژوهش دوم فرضیه نتایج تحلیل و تجزیه

 از کمتر نیز آن معناداری و 067/36 مقدار دارای F آماره که شودمی مشاهده 3 نگاره نتایج به توجه با

 و مستقل متغیرهای بین که معنی این به شود؛می پذیرفته رگرسیون مدل کلیت نتیجه در است. 05/0

 داری معنی رابطه وابسته متغیر با مستقل متغیر یک حداقل و دارد وجود معناداری رابطه وابسته متغیر

  دهد. می نشان را پژوهش مدل تخمین نتایج 3 نگاره نهایت در دارد.
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 پژوهش دوم فرضیه تخمین نتایج :3 نگاره

 معناداری t آماره معیار انحراف ضریب نماد عنوان

 C 034/0 017/0 932/1 053/0 مبدا از عرض

 BIG1 003/0- 005/0 611/0- 541/0 حسابرسی موسسه اندازه

 IO 880/7- 240/5 502/1- 133/0 نهادی مالکیت

 BIG*IO 0001/0 001/0 981/0 326/0 تعاملی اثر

 Leverage 020/0 009/0 226/2 026/0 شرکت اهرم

 LNTA 002/0- 001/0 272/2- 023/0 ها دارایی لگاریتم

 GROWTH 008/0- 002/0 784/3- 0002/0 فروش رشد

 ROA 022/0- 023/0 971/0- 331/0 ها دارایی بازده

 Current ratio 001/0 0009/0 508/1 131/0 جاری نسبت

 Adjusted ROA 006/0- 026/0 243/0- 807/0 شده تعدیل بازده

 شده کنترل سال ثابت اثرات

 شده کنترل صنعت ثابت اثرات

 مشاهدات تعداد شده تعدیل 𝑅2 مدل F 𝑅2 معناداری والد F آماره

067/36 000/0 404/0 393/0 1035 

 مربوط t آماره و 0001/0 با برابر و مثبت مقداری دارای تعاملی اثر متغیر ضریب ،3 نگاره نتایج به توجه با
 نمی لذا است، 05/0 از بیشتر نیز آماره این معناداری سطح که جایی آن از است. 981/0 با برابر آن به

 پذیرفت. مدیریتی ضعف و حسابرسی موسسه اندازه بین رابطه بر را نهادی مالکیت تعدیلگر اثر وجود توان
 آمده بدست شده تعدیل تعیین ضریب به توجه با همچنین شود. می رد پژوهش دوم فرضیه نتیجه در

 میزان از درصد 39 از بیش مستقل های متغیر که کرد بیان توان می میباشد، 393/0 برابر که مدل برای
 دهند. می توضیح را ها شرکت مدیریتی ضعف
  گیری نتیجه و بحث

 مدیریتی ضعف و حسابرسی مؤسسه اندازه بین رابطه بر نهادی مالکیت تأثیر بررسی حاضر پژوهش هدف
 شرکت 120 های داده از منظور، این برای است. تهران بهادار اوراق بورس شده پذیرفته هایشرکت در

  شد. استفاده 1399 –1391 سالهای طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته
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 و حسابرسی موسسه اندازه دار معنی رابطه بر اول ی فرضیه شد. طراحی فرضیه دو حاضر پژوهش در
 نگرفت. قرار تایید مورد فرضیه این درستی آماری تحلیل و تجزیه انجام با که داشت داللت مدیریتی ضعف

 گردید مشخص است شده انجام 2018 سال در همکاران و هی توسط که تحقیقاتی در و راستا همین در
 تحقیق در آنها البته دارد. وجود مدیریتی ضعف و حسابرسی موسسه اندازه بین معناداری و مثبت رابطه
 این از بودند. گرفته نظر در حسابرسی بزرگ موسسه عنوان به را حسابرسی بزرگ موسسه هشت خود،

 اساس بر [.32] باشد نمی راستا هم همکاران و هی توسط آمده بدست نتایج با تحقیق نتایج جهت،
 مؤسسه اندازه که گردید مشخص است شده انجام 1397 سال در که همکاران و نافچی فتاحی تحقیقات

 با معنادارتری و منفی اثر دارای حسابرسی، کیفیت گیری اندازه های مؤلفه سایر با مقایسه در حسابرسی
 همکاران و نافچی فتاحی توسط آمده بدست نتایج با تحقیق نتایج جهت، این از [،7] دارد سود مدیریت

  باشد. نمی راستا هم
 مد را مدیریتی ضعف و حسابرسی موسسه اندازه بین رابطه بر نهادی مالکیت گذاری تاثیر بر دوم فرضیه

 همین در نگرفت. قرار تایید مورد فرضیه این درستی آماری تحلیل و تجزیه انجام با که داد می قرار نظر
 شواهدی که گردید مشخص است شده انجام (1400) همکاران و غالمی توسط که تحقیقاتی در و راستا
 جهت، این از [،6نشد] یافت سهام قیمت تاخیر با نهادی مالکیت و حسابرسی کیفت بین رابطه بر مبنی
 دائود ال تحقیقات اساس بر باشد. می راستا هم همکاران و غالمی توسط آمده بدست نتایج با تحقیق نتایج

 استقالل و نهادی مالکیت و حسابرسی موسسه اندازه که گردید مشخص است شده انجام 2020 سال در که
 نتایج جهت، این از [،10گذارند] می تاثیر حسابرسی کیفیت بر مثبت و معنادار صورت به مدیره هیئت

 باشد. نمی راستا هم دائود ال توسط آمده بدست نتایج با تحقیق
 می ارائه صورت بدین کاربردی پیشنهاد پژوهش های فرضیه بر مبتنی نتایج به توجه با و راستا همین در

 نمایند توجه باشند می گذار تاثیر مدیریتی ضعف بر که عواملی سایر به بایست می گذاران سرمایه گردد:
 گردد می پیشنهاد آتی محققان به و ادامه در نمود. اشاره شرکت اهرم به توان می عوامل این جمله از که
 سازمان کنار در در نیز را هستند بیشتری شرکای دارای که حسابرسی مؤسسات خود، تحقیقات در

 تحلیل روش این با را خود تحقیق نتایج و گرفته نظر در حسابرسی بزرگ مؤسسات عنوان به حسابرسی،
 نمایند.

 مواردی علمی پژوهش در است ممکن گردد: می ارائه صورت بدین پژوهش های محدودیت نهایت در
 این از دهد. قرار تاثیر تحت را پژوهش نتایج ولی بوده پژوهشگر کنترل از خارج که باشد داشته وجود
 همچنین قرارگیرد. مدنظر تحقیق نتایج بر حسابرسی موسسه عمر مثل متغیرها این اثر بایست می جهت

 می تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای پژوهش، این مکانی قلمرو اینکه به عنایت با
 و مقایسه قابلیت هستند، مشابهی ساختار دارای که شرکتها سایر برای پژوهش نتایج است ممکن باشند،

 مورد اطالعات از برخی خصوص در کافی اطالعات به دسترسی عدم دلیل به ضمناً باشد. نداشته استنباط
 نمونه از شرکتها این ناچاراً لذا است نگرفته قرار اختیار در آنان های داده آنها، شدن تلقی محرمانه و نیاز

 باشند. مؤثر پژوهش نتایج بر است ممکن موضوع این که گردید حذف
 منابع فهرست

بررسی ارتباط بین اندازه موسسه حسابرسی، "(. 1392پیری، پرویز، شیخ محمدی، امیر، جوادی، نعمت اهلل. ) .1
 .26-1(:51). دانش حسابرسی. "تعداد صاحبکاران موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی
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Objective: This study investigating the impact of institutional ownership on the 

relationship between auditing firm size and managerial slack in companies listed on 

the Tehran Stock Exchange. Methods: This research is an experimental research in 

the field of positive accounting research, which is based on real information about the 

financial statements of companies listed on the Tehran Stock Exchange. In terms of 

the relationship between causal variables, this research is applied in terms of purpose 

and descriptive correlation in terms of method, in which the historical information of 

companies and statistical methods are used to confirm or reject the hypotheses. The 

statistic sociaty population of this research, includes the firms listed in the tehran stock 

exchange as 120 companies operating in various industries over the years 2012 to 

2021. The test assumptions of this study are generalized least squares (GLS) 

regression with and using the Eviews software. Results: According to the results of 

the mentioned test assumptions shows that: there is not significant relationship 

between auditing firm size and managerial slack. Also institutional ownership had not 

a significant impact on the relationship between firm size and managerial slack. 

Conclusion: Investors should pay attention to other factors that affect the managerial 

slack, such as the company of the leverage.     
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