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Abstract  

According to the alignment and entrenchment theories, the CEO power may lead to 
the reduction of audit fees by increasing earning quality and reducing audit risk, or it 
could lead to increased agency problems and audit risk through opportunistic 
earnings management and fraudulent financial reporting which ultimately results in 
increased audit fees. In this regard, the purpose of this study is to investigate the 
relationship between CEO power and audit fees and to study the moderating effect 
of family ownership on this relationship with respect to alignment and entrenchment 
theories. To test the research hypotheses, the financial information of 88 companies 
listed on the Tehran Stock Exchange in the period between 2012 to 2019 has been 
used. The results of statistical tests show that there is a significant negative 
relationship between CEO power and audit fees. In addition, the results show that 
family ownership exacerbated the relationship between CEO power and audit fees. 
Keywords: CEO Power, Audit Fees, Family Ownership, Alignment Theory, 
Entrenchment Theory. 
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: حسابرسی الزحمهحق و خانوادگی مالکیت مدیرعامل، قدرت
 سنگربندي و همسویی هاينظریه واکاوي

 
 

 ایران گرگان، گلستان، عالی آموزش موسسه  حسابداري،گروه  استادیار    روح الله عرب 
  

 .رانیتهران، ا ا،یحسابرس مؤسسه بهداد حساب آر کارشناسی ارشد حسابداري، محمد غلامرضاپور 
  

 ایران بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی،  کارشناسی ارشد حسابرسی، نرجس امیرنیا
 

 ایران بابلسر، دانشگاه مازندران،  حسابداري،کارشناسی ارشد  سیدپوریا کاظمی

 
  چکیده

 و سود کیفیت افزایش طریق از است ممکن شرکت مدیرعامل قدرت سنگربندي، و همسویی هاينظریه اساس بر
 و طلبانه فرصت سود مدیریت طریق از یا شود، حسابرسی الزحمهحق کاهش به منجر حسابرسی ریسک کاهش

 الزحمهحق افزایش نهایت در و حسابرسی ریسک و نمایندگی مشکلات افزایش به منجر متقلبانه مالی گزارشگري
 اثر مطالعه و حسابرسی الزحمهحق و مدیرعامل قدرت رابطه بررسی حاضر، پژوهش هدف رو این از. گردد حسابرسی

 آزمون براي. است سنگربندي و همسویی هاينظریه به توجه با رابطه این بر خانوادگی مالکیت کنندگیتعدیل
 بین زمانی فاصله در تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته شرکت 88 مالی اطلاعات از پژوهش هايفرضیه

 قدرت بین که دهدمی نشان پژوهش آماري هايآزمون از حاصل نتایج.  است شده استفاده 1398 تا 1391 هايسال
 خانوادگی مالکیت داد، نشان نتایج این، بر علاوه. دارد وجود معنادار و منفی رابطه حسابرسی الزحمهحق و مدیرعامل

 .نمایدمی تشدید را حسابرسی الزحمهحق و مدیرعامل قدرت بین رابطه نیز
   آزمون با  گروه کنترلپس -آزمونهاي اخلاقی، شیوه آموزش تلفیقی، اعتبارسنجی، طرح پیشصلاحیت ها:کلیدواژه

  :نویسنده مسئولmohammad.gh5736@gmail.com 
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  مقدمه
 عامل همین و شودمی تحمیل هاسازمان به که است اقتصادي هزینه حسابرسی الزحمهحق

 شده حسابرسی الزحمهحق بر موثر عوامل بررسی جهت در زیادي تحقیقات ایجاد باعث
 که بود مطالعاتی اولین از) 1980( 1سیمونیک پژوهش). 1395 همکاران، و مشایخی( است

 تبدیل حسابرسی الزحمهحق و پرداخت حسابرسی الزحمهحق کننده تعیین عوامل بررسی به
 استانداردهاي با حسابرسی ریسک مفهوم امروزه،. شد محققان براي کلی موضوع یک به

) 2006( سال در حسابرسی جدید استانداردهاي و است شده معرفی المللی بین حسابرسی
 مدرن حسابرسی وردلکام، و انرون مانند داخلی کنترل شکست مورد در. اند شده منتشر

 نیازمند که است شده تبدیل حسابرسی صنعت کل روند به تدریج به گراریسک
 تلاش همچنین،. دهند انجام شرکت ریسک از معقولی ارزیابی تا که است حسابرسانی

 را حسابرسان الزحمهحق میزان است مالی اطلاعات اعتبارسنجی و آوريجمع که حسابرسی
 در). Ho & Kang, 2013( گرددمی حسابرسی اظهارنظر صدور به منجر و کندمی تعیین
 الزحمهحق کنندهتعیین اصلی عامل دو عنوان به حسابرس تلاش و حسابرسی ریسک واقع،

 . است حسابرسی
 و همسویی متفاوت نظریه دو حسابرسی الزحمهحق بر مدیرعامل قدرت اثر رابطه در

 دو به تواندمی شرکت مدیرعامل قدرت همسویی نظریه با مطابق. دارد وجود سنگربندي
 سهام مالکیت داراي عامل مدیران اولاً،. شود حسابرسی الزحمهحق کاهش باعث طریق
 کمتري سود کیفیت یا بگیرند قرار شدید ریسک معرض در که دارند کمتري احتمال بالاتر

 ریسک بودن پایین دلیل به حسابرسی الزحمهحق میزان بنابراین،. دهند گزارش را
 به توجه با ثانیاً،). Galema, et al., 2012( یابدمی کاهش حسابرس تلاش و حسابرسی

 درك حسابرسی، هايمصاحبه طی در توانندمی حسابرسان عامل، مدیران گسترده خدمات
 به کنند، کسب شرکت مالی گزارشگري ساختار و ریسک شرکت، عملکرد از دقیقی
 لازم کمتر حسابرسی ریسک علت به حسابرسی کار تکمیل براي کمتري زمان دلیل، همین
 با مدیرعامل قدرت سنگربندي نظریه طبق بر مقابل، در). Chen et al., 2015( است

1 Simunic, D.A. 
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 خاطر همین به و است مرتبط متقلبانه مالی گزارشگري و طلبانهفرصت سود مدیریت
 به و شودمی بیشتر شرکت در حسابرسان تلاش و حسابرسی ریسک و نمایندگی مشکلات

 & Cornett et al., 2008; Burns( شودمی افزوده حسابرسی الزحمهحق میزان بر طبع

Kedia, 2006 .( حسابرسی الزحمهحق میزان بر مدیرعامل قدرت رودمی انتظار رو این از 
  باشد. اثرگذار

 طبق است ممکن هاشرکت در خانوادگی مالکیت وجود اینکه به نظر دیگر، سوي از 
 ریسک موجب و یابد کاهش مدیران و مالکان بین اطلاتی تقارن عدم همسویی نظریه

 امکان این سنگربندي نظریه مبناي بر یا شود تريپایین حسابرسی الزحمهحق و حسابرسی
 صورتاین در یابد کاهش شرکت بر کنترل و حسابداري اطلاعات جریان دارد وجود

 اقدامات باید حسابرسان یابد،می افزایش مالی گزارشگري و مالی استفاده سوء هايریسک
 حسابرسی الزحمهحق نهایت در که دهند انجام هاریسک نوع این رفع جهت در ايگسترده
 الزحمهحق و مدیرعامل قدرت رابطه رودمی انتظار بنابراین، ، )Tee, 2019( یابد افزایش

 با. شود) تقویت یا تضعیف( تعدیل و گرفته قرار خانوادگی مالکیت تأثیر تحت حسابرسی
 این گرفته صورت داخلی مطالعات عمده در گرفته صورت هايبررسی به توجه با حال این

 حسابرسی و حسابداري مالی، ادبیات در خالی فضاي یک و شده انگاشته نادیده موضوع
 حاضر پژوهش انجام جهت ايانگیزه خود، این که دارد وجود باره این در تحقیق براي
 الزحمهحق با مدیرعامل قدرت رابطه که است صدد در حاضر پژوهش رو، این از. است

 به توجه با رابطه این بر خانوادگی مالکیت کنندگیتعدیل اثر همچنین و حسابرسی
 .کند بررسی را  سنگربندي و همسویی هاينظریه

 مدیرعامل، قدرت با مرتبط مقالات کننده کمک مشخص، روش چند به حاضر مطالعه
 داداشی و یگانهحساس هايپژوهش اولا،. است حسابرسی الزحمهحق و خانوادگی مالکیت

 از بعضی رابطه بررسی به) 1398( کسیانی و دهقانی و) 1391( همکاران و ملکیان ،)1388(
 عنوان تحت مدیرههیئت استقلال و مدیرعامل وظیفه دوگانگی نظیر مدیرعامل هايویژگی

 صورت به پژوهشی کنون تا اما پرداختند، حسلابرس الزحمهحق با شرکتی حاکمیت
 پژوهش و نپرداخته حسابرسی الزحمهحق و مدیرعامل قدرت رابطه بررسی به تخصصی
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 اینکه، دوم. دهدمی قرار بررسی مورد را رابطه این که است داخلی پژوهشی اولین حاضر
 ,.Tang et al., 2011; Han et al( مقالات نوظهور جریان دهنده بسط حاضر مقاله

2016; Sheikh, 2018( مختلف منابع شامل که مدیرعامل قدرت شاخص یک که است 
 مطالعه اینکه، سوم. کنندمی استفاده را است) 1992( 1فینکلشتاین مطالعه از برگرفته قدرت،
 خانوادگی مالکیت و مدیرعامل قدرت به مربوط مقالات از دسته آن دهنده بسط حاضر
 از حاضر مطالعه درنهایت،. است شده استفاده سنگربندي و همسویی هاينظریه از که است
 الزحمه حق بر مدیرعامل قدرت از وسیع بعد چهار تأثیر کامل تحلیل و تجزیه طریق

 سنگربندي، و همسویی هاينظریه به توجه با خانوادگی مالکیت تعدیلی نقش و حسابرسی
 الزحمهحق و خانوادگی مالکیت مدیرعامل، قدرت زمینه در موجود مقالات گسترش در

 اطلاعات تواندمی علمی دستاورد یک عنوان به موضوع این که دارد سهم حسابرسی
 کنندگانتدوین سرمایه، بازار گذارانقانون گذاران،سرمایه اختیار در را سودمندي

 قرار حسابداري اطلاعات کنندگاناستفاده سایر و حسابرسی و حسابداري استانداردهاي
 .دهد

 پیشینه پژوهش
 حسابرسی الزحمهحق و مدیرعامل قدرت
 حسابرسی، ریسک از حسابرس ارزیابی بر غیرمستقیم طور به تواندمی مدیرعامل قدرت
 دو حسابداري و حسابداري مالی، ادبیات در و بگذارد تأثیر حسابرسی الزحمهحق میزان
 و مدیرعامل قدرت ارتباط با رابطه در) سنگربندي و همسویی هاينظریه( متضاد نظریه

 . دارد وجود الزحمهحق
 باعث طریق دو به شرکت مدیرعامل قدرت که داردمی بیان همسویی نظریه سو یک از
) 1992( فینکلشتاین مالکیت قدرت مدل اولاً،. شودمی حسابرسی الزحمهحق کاهش
 در ثبات و پایداري هستند، بیشتري سهام داراي که عامل مدیران که کندمی استدلال
 زیرا. هستند ارزش با سهامداران براي عامل مدیران بنابراین،. کنندمی تأمین را گیريتصمیم

 ,Jensen & Meckling( کندمی همسو سهامداران سایر با را عامل مدیران منافع امر این

1 Finkelstein, S. 
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 احتمال بالاتر سهام با عامل مدیران که دادند نشان) 2012( 1همکاران و گاملا). 1976
 گزارش را تريپایین سود کیفیت یا بگیرند قرار شدید ریسک معرض در که دارند کمتري

 حاکمیت بالاتر، شرکت عملکرد با هاییشرکت در حسابرسی ریسک بنابراین،. دهند
 مدیران تصدي دوره و دانش طریق از ثانیاً،. است ترکم بالاتر، سود کیفیت و برتر شرکتی

 مدت کوتاه عامل مدیران که صورت بدین یابد،می کاهش حسابرسی الزحمهحق عامل
 هدایت در کار و کسب در ریسک و اطمینان عدم از ايدوره طی در توانندمی احتمالاً
 عامل مدیران داراي که هاییشرکت بعلاوه،). Wang et al., 2016( شوند موفق شرکت

 سود در کمتري تغییرپذیري که دارند بیشتري احتمال هستند، تريبلندمدت تصدي با
 به توجه با این، بر علاوه. کنند تجربه را سود مدیریت و حسابرسی ریسک شده، گزارش
 درك حسابرسی، هايمصاحبه طی در توانندمی حسابرسان عامل، مدیران گسترده خدمات

 به کنند، کسب شرکت مالی گزارشگري ساختار و ریسک شرکت، عملکرد از دقیقی
 ترپایین حسابرسی ریسک علت به حسابرسی کار تکمیل براي کمتري زمان دلیل، همین

 فرصت رفتار طریق از قدرتمند، عامل مدیران همچنین،). Chen et al., 2015( است لازم
 ماندگاري و اعتبار به تواندمی که حد از بیش مخاطرات یا سود مدیریت مانند طلبانه،

). Lubatkin et al., 2005; Wang, 2006( کنندمی خودداري برساند، آسیب شرکت
 مثبت تاثیري است ممکن قدرتمندتر عامل مدیران داشتن که دهندمی نشان تحقیقات برخی

 که معتقدند) 2012( 2تیان و لارکر. باشند داشته خاص شرایط تحت شرکت برونداد بر
 براي بسیاري فواید با که شودمی محسوب مهم رهبري قابلیت یک مدیرعامل قدرت

 به قدرتمند عامل مدیران تمایل از نیز) 2003(  3همکاران و کلتنر. بود خواهد همراه سازمان
 براي سود حصول باعث تواند می امر این که کردند، بحث شرکت اهداف به رسیدن
 شرکتی حاکمیت عامل، مدیران که دریافتند) 2003( 4ریب و اندرسون. شود هاشرکت

. آورندمی در اجرا به سهامداران و حسابرسان مالی اطلاعات جریان بهبود منظور به را قوي

1 Galema et al. 
2 Larcker, D. F., & Tayan, B. 
3 Keltner et al. 
4 Anderson, R. C., & Reeb, D. M 
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 از. است ارتباط در ترپایین ریسک با زیاد احتمال به مدیرعامل قدرت ها،جنبه تمامی در
 و هاشرکت کار و کسب عملیات از عمیقی درك توانندمی حسابرسان تر،مهم همه

 آوريجمع روند این). Yang, 2010( باشند داشته تجربه و دانش از ناشی هايریسک
-می تسهیل را حسابرسی اظهارنظر صدور و حسابرسی ریسک ارزیابی در دقت اطلاعات،

 در و کندمی حسابرسی مراحل تکمیل براي کمتري تلاش حسابرس شرایط، این در. کند
) 2019( 1تی ترتیب، بدین. کندمی دریافت نیز کمتري حسابرسی الزحمهحق واقع،

. دادند ارائه حسابرسی الزحمهحق با مدیرعامل قدرت بین منفی رابطه یک بر مبنی شواهدي
 موجب مدیرعامل قدرت در افزایش رودمی انتظار همسویی نظریه اساس بر بنابراین،
 .گردد حسابرسی الزحمهحق در کاهش
 به منجر مدیرعامل قدرت رودمی انتظار سنگربندي نظریه اساس بر دیگر، سوي از

 بیان) 2003(  2فراید و ببچوك مدیریتی قدرت نظریه. گردد حسابرسی الزحمهحق افزایش
 کاهش را سود کیفیت و شرکتی حاکمیت سنگربندي با قدرتمند عامل مدیران که کندمی
 منجر مدیرعامل وظیفه دوگانگی که داد نشان) 1391( همکاران و ملکیان مطالعه. دهدمی

 این به نیز) 1398( کسیانی و دهقانی اینکه ضمن. گرددمی حسابرسی الزحمهحق افزایش به
 الزحمهحق و حسابرس تلاش افزایش به منجر مدیرههیئت استقلال که رسیدند نتیجه

 قابل قدرت عامل مدیران که کردند ثابت) 1976( 3مکلینگ و جنسن. گرددمی حسابرسی
 هستند، برخوردار وسیعی پراکندگی از سهامداران زیرا دارند، خود شرکت منابع بر توجهی

 هزینه به خود شخصی منافع دنبال به اغلب عامل مدیران که هستند معتقد هاآن لذا و
 فرصت رفتارهاي( طلبانه منفعت کارهاي براي مدیرعامل یک انگیزه. هستند سهامداران

 ,Dunn( شد خواهد پیش از بیشتر بماند، باقی نظارت بدون کارهایش که زمانی تا) طلبانه

 براي بیشتري تمایل شوند، می قدرتمندتر که زمانی عامل مدیران رو، این از). 2004
) 1992( فیلکنشتاین مالکیت نظریه با مطابق. گذارندمی نمایش به خود از طلبیفرصت

 پیشی سهامداران سایر و مدیرههیئت از توانندمی باشد بالاتر عامل مدیران سهام هرچه

1 Tee, C. M. 
2 Bebchuk, L. A., & Fried, J. M. 
3 Jensen, M., & Meckling, W. 
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 تصدي که دهدمی نشان مطالعات زمینه، این در). Bebchuk et al., 2011( بگیرند
 مالی گزارشگري و) Cornett et al., 2008( طلبانه فرصت سود مدیریت با مدیرعامل

 در مثال، عنوان به). Burns, & Kedia, 2006; Yu & Yu, 2011( است همراه متقلبانه
 کرده تبانی  بوده، نیز آن گذاربنیان اتفاقاً که مدیرعامل با مدیرههیئت اعضاي انرون، مورد
 ارائه سهامداران به را متقلبانه مالی گزارش و شده کاسته هاشرکت سرمایه از. بودند

 باید قدرتمند عامل مدیران که دهندمی نشان قبلی مطالعات). Yu & Yu, 2011( دهندمی
 خسارت جبران براي دارند، تريپایین سود کیفیت و شرکت عملکرد که هاییشرکت در

 به منجر و) Gul et al., 2011; Minichilli et al., 2010( کنند تلاش حد از بیش
 و کو). 1398 فروغی، و پورحیدري( شوندمی حسابداري اطلاعات بودن موقعبه کاهش

 و دهندمی افزایش را شرکت ابهامات میزان قدرتمند عامل مدیران دریافتند) 2019(  1کیم
 نمایندگی، مشکلات  وجود صورت در تا شوندمی ترضعیف اطلاعاتی محیط ایجاد به منجر

 قدرت دادند نشان نیز) 2019( 2همکاران و باکر. کنند پنهان را شرکت ضعیف عملکرد
 واقع در. است تعهدي و واقعی سود مدیریت افزایش بر تاثیرگذار عوامل از مدیرعامل

 ریسک و حسابرسی ریسک افزایش به منجر مدیرعامل قدرت دهد،می نشان فوق مطالب
 عامل مدیران با هاییشرکت در حسابرسی الزحمهحق بنابراین،. گردد مالی گزارشگري

 سنگربندي، نظریه اساس بر بنابراین،). Chen et al., 2015( شد خواهد بیشتر قدرتمند
 حسابرسی الزحمهحق در افزایش موجب مدیرعامل قدرت در افزایش است این بر انتظار
 . گردد

 
 حسابرسی الزحمهحق و مدیرعامل قدرت خانوادگی، مالکیت
 مالی هايگزارش ارائه در هاشرکت رفتار تغییر به است ممکن شرکت مالکیت ساختار

 مالکیت مالکیت، ساختار اجزاي از یکی). 1397 همکاران، و حیدري( شود منجر
 چگونگی درخصوص. است افزونیروز اهمیت داراي اقتصاد دنیاي در که بوده خانوادگی

1 Koo, K., & Kim, J. 
2 Baker et al. 
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 دو حسابرسی، الزحمهحق و مدیرعامل قدرت بین يرابطه بر خانوادگی مالکیت تأثیر
 مطرح حسابرسی و حسابداري ادبیات در) سنگربندي و همسویی هاينظریه( متضاد ينظریه
 .است شده

 کاهش به منجر خانوادگی مالکیت رودمی انتظار همسویی نظریه اساس بر سو، یک از
 اطلاعاتی تقارن عدم خانوادگی مالکیت داراي هايشرکت گردد، حسابرسی الزحمهحق
 هنگامی تواندمی امر این که دهندمی کاهش و کنترل نزدیک از را مدیران و مالکان بین
 شود محقق سهام طریق از دارند، را مدیرههیئت اجرایی ارشد مناصب هاآن که

)Anderson & Reeb, 2003; Prencipe et al., 2011 .(1یانگ این، بر علاوه 
 سود کیفیت با خانوادگی مالکیت که دریافتند) 2014( 2همکاران و سرینیدهی و) 2010(

 شهرت و بلندمدت بقـاي بر تمرکز همچنین،. است همراه ترقوي شرکتی حاکمیت و بالاتر
 سهامداران، سـایر و اعتباردهنـدگان بـا شخصـی روابـط همچنین و خانوادگی هايشرکت
 بلندمـدت و پایـدار حضـور زیـرا دهـد؛ کـاهش را نماینـدگی هايهزینه است ممکن

 است ممکن خانواده، نام نگهداشتن باقی براي آنها ارادة و شرکت در خانواده اعضاي
 سـهامداران با بلندمدتی و خوب رابطۀ خانوادگی هايشرکت که شـود موجب

 سیمونیک). Anderson & Reeb, 2003( باشند داشته اعتباردهنـدگان و غیرخـانوادگی
 میزان خود نوبه به و حسابرسی کار دامنه بر حسابرسی ریسک که داشت اظهار) 1980(

 ریسک دادند نشان پیشین مطالعات از برخی. گذاردمی تأثیر حسابرسی الزحمهحق
 داد نشان) 2006( 3وانـگ مثال، طور به. است کمتر خانوادگی هايشرکت در حسابرسی

 فرایند در آنها تأثیرگذاري و خانواده اعضاي در طلبانهفرصت رفتـار بـروز احتمال که که
 در که دریافتند) 2012( 4سـوبرامانیام و خان همچنین،. است کمتر مالی، گزارشگري

 ریسـک سـود، دسـتکاري بـراي قـوي هـايانگیـزه نبـود دلیلبه خانوادگی، هايشرکت
 که رسیدند نتیجه این به نیز) 1397( همکاران و محمدرضائی. است پایین حسابرسی

1 Yang, L. M. 
2 Srinidhi et al. 
3 Wang, D. 
4 Khan, A., & Subramaniam, N. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 1400تابستان  |70شماره  |سال هجدهم  |مطالعات تجربی حسابداري مالی    |176

 و ریسک ارزیابی به بنابراین دارند، کمتري نمایندگی هايهزینه خانوادگی هايشرکت
 بر بنابراین،. دارند تريپایین الزحمۀحق نتیجه در و داشته نیاز کمتري حسابرسی هايتلاش
 قدرت بین منفی رابطه خانوادگی مالکیت رودمی انتظار همسویی، نظریه این طبق

 بین مثبت رابطه وجود صورت در و نماید تقویت را حسابرسی الزحمهحق و مدیرعامل
-می تضعیف را رابطه این خانوادگی، مالکیت حسابرسی، الزحمهحق و مدیرعامل قدرت

 ).Tee, 2019( کند
 به منجر خانوادگی مالکیت رودمی انتظار سنگربندي نظریه مبناي بر دیگر، سوي از

 بین نمایندگی مسائل بروز به منجر خانوادگی مالکیت. گردد حسابرسی الزحمهحق افزایش
 سهامداران ها،شرکت گونهاین در چراکه. گرددمی جزء سهامداران و عمده سهامداران

 El( دارند  جزء  سهامدارن هزینه با خود شخصی منافع تامین در سعی خانوادگی و عمده

Ghoul et al., 2016 .(انحراف موضوع به متعددي هايپژوهش دیدگاه، این با همسو 
. اندپرداخته خانوادگی هايشرکت در جزء سهامدارن از شخصی منافع کسب و منابع

 بر مبنی شواهدي به) 2002( 2همکاران و باء  و) 2002(  1همکاران و برتراند مثال، عنوانبه
 هايشرکت و هندي خانوادگی هايشرکت در منابع انحراف و طلبانه فرصت رفتار

 اجتناب که دریافتند) 2017( 3همکاران و گایا مشابه، بطور. یافتند دست ايکره خانوادگی
 و رودمی به شمار خانوادگی مالکان شخصی منافع تامین جهت در مناسبی مکانیزم مالیاتی
 مالکیت واقع، در. هاستشرکت سایر از بیشتر خانوادگی هايدرشرکت مالیاتی اجتناب

 بالا مالی سوءاستفاده یا متقلبانه مالی گزارشگري طریق از را حسابرسی ریسک خانوادگی
 باید زیرا کند،می بیشتري حسابرسی الزحمهحق و تلاش متحمل را حسابرسان و بردمی

. دهند کاهش را هاییریسک چنین از ناشی صدمات تا دهند انجام را ايگسترده اقدامات
 قدرت بین منفی رابطه خانوادگی مالکیت رودمی انتظار سنگربندي، نظریه این برپایه لذا،

 بین مثبت رابطه وجود صورت در و نماید تضعیف را حسابرسی الزحمهحق و مدیرعامل

1 Bertrand et al. 
2 Bae et al. 
3 Gaaya et al. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 177 |و همکاران  عرب

 کنندمی تقویت را رابطه این خانوادگی، مالکیت حسابرسی، الزحمهحق و مدیرعامل قدرت
)Tee, 2019 .( 
 

 روش 
 داده گردآوري منابع و نمونه انتخاب

 تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هايشرکت کلیۀ شامل پژوهش آماري جامعۀ
 که است هاییشرکت شامل پژوهش آماري نمونۀ. است 1398 تا 1391 زمانی دورة طی

 :باشند ذیل شرایط حائز
 سال از قبل بهادار اوراق بورس سازمان در هاآن پذیرش تاریخ که هاییشرکت. 1
 باشند؛ بورسی هايشرکت فهرست در نیز 1398 سال پایان تا و بوده 1391
 باشد؛ اسفند پایان به منتهی هاآن مالی سال مقایسه، قابلیت افزایش منظور به. 2
 باشد؛ نداده مالی سال تغییر یا فعالیت تغییر نظر، مورد دورة طی. 3
 هايشرکت( نباشد مالی گريواسطه و گذاريسرمایه هايشرکت جزء. 4

 منظور آماري جامعۀ در هاشرکت بقیۀ با فعالیت ماهیت تفاوت علت به گذاريسرمایه
 ).اندنشده

 .باشد نشده انجام حسابرسی سازمان توسط شرکت حسابرسی. 5
 توضیحی هايیادداشت در حسابرسی الزحمهحق با مرتبط تفصیلی اطلاعات. 6

 .باشد شده افشاء مالی هايصورت
 آماري نمونۀ عنوانبه مشاهده 560 تعداد یادشده، هايمحدودیت اعمال از پس
 و مالی هايصورت به مراجعه با حاضر پژوهش هايداده. شدند انتخاب پژوهش

 اوراق بورس در شدهپذیرفته هايشرکت مالی هايصورت همراه توضیحی هايیادداشت
 نوین آوردره افزارنرم و بهادار اوراق بورس اینترنتی پایگاه کدال، سامانۀ در موجود بهادار

 Eviews اقتصادسنجی افزارنرم از نیز هاداده نهایی تحلیل و تجزیه جهت. شد استخراج
 .است شده استفاده
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 تحقیق متغیرهاي و مدل
 شدهبکارگرفته متغیره چند رگرسیون هايمدل از پژوهش هايفرضیه آزمون منظوربه

 :است شده استفاده) 2018( 1همکاران و محمدرضایی توسط
+  i,tLOSS4+ β i,tLEV3+ β i,tSIZE2+ β i,tCEOPOWER1+ β 0= β i,tLNAF
+ i,t AFR9+ βi,t AUDCHG8+ βi,t AUDOPN7+ βi,t AGE6+ βi,t RECINV 5β
i,t+ ∑IND + ∑YEAR + εi,t SUBS11+ βi,t CONOWN10β )1(                  
 

CEOPOWER*3+ βi,t FAMILY2+ βi,t CEOPOWER1+ β  0= β i,tLNAF 
i,t FAMILY + i,t RECINV 7+ β i,tLOSS6+ βi,t LEV5+ βi,t SIZE4+ β
+ i,t AFR11+ βi,t AUDCHG10+ βi,t AUDOPN9+ βi,t AGE8β
i,t+ ∑IND + ∑YEAR +εi,t SUBS13+βi,t CONOWN12β )2(                  

 :فوق  هايمدل در که
  وابسته متغیر

 و پورحیدري هايمطالعه با مطابق آن سنجش براي): LNAF(حسابرسی الزحمهحق
 از) 1399( همکاران و عرب و) 1395( کردلر ابراهیمی  ،)1394( شورکی محمديگل

 . است شده استفاده حسابرسی الزحمهحق طبیعی لگاریتم

 
 مستقل متغیر

 تلقی قدرتمند عنوان به عامل مدیران کلی، طور به):  CEOPOWER( مدیرعامل قدرت
 سوي از بالقوه مخالفت رغم علی را استراتژیک تصمیمات بتوانند که صورتی در. شوندمی

 قدرت سنجش براي. دهند قرار تاثیر تحت مدیره،هیئت اعضاي و اجرایی مدیران دیگر
 بکارگیري که آنجا از. کنیممی استفاده شاخص 4 مبناي بر ترکیبی شاخص از مدیرعامل

 اتکا غیرقابل نتایج حصول و ابهام بروز باعث است ممکن مجزا، طوربه معیارهاي از یک هر
 استقلال مدیرعامل، وظیفه دوگانگی معیارهاي لذا شود، مدیرعامل قدرت گیرياندازه در

 و صفر مقادیر به تعاریف به توجه با مدیرعامل مالکیت و مدیرعامل تصدي مدیره،هیئت
 جمعحاصل و شوندمی ترکیب یکدیگر با ترکیبی شاخص یک در و شده تبدیل یک

1 MohammadRezaei et al. 
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 شرکت آن مدیرعامل قدرت شاخص بیانگر هرسال، در شرکت هر براي شاخص 4 مقادیر
 ).1400 غلامرضاپور، و نوئیپیته رضائی( بود خواهد

 عنوان به مدیرعامل وظیفه دوگانگی از قبلی مطالعات: مدیرعامل وظیفه دوگانگی
 ;Adams et al., 2005; Tang et al., 2011( کردند استفاده قدرت براي معیاري

Morse et al., 2011  .(کاهش را مدیرههیئت نظارت قدرت مدیرعامل وظیفه دوگانگی 
 این). Hayward & Hambrick, 1997( دهدمی افزایش را مدیرعامل قدرت و داده

 یا رئیس همزمان مدیرعامل نظر مورد سال در کهدرصورتی است یک عدد با برابر شاخص
 و نوئیپیته رضائی( است صفر برابر صورت این درغیر و باشد مدیرههیئت رئیس نایب

 ).1400 غلامرضاپور،
بلک  و باگات )،1983جنسن ( و فاما نظیر اولیه مطالعات اکثر: مدیرههیئت استقلال عدم

 قدرت گیرياندازه براي مدیرههیئت ساختار از )2004ویگینز ( و رایان ) و2002(
 بالاتر درصد. هستند موثر مدیرعامل بر نظارت در مستقل مدیران. کردند استفاده مدیرعامل

 یک گیريتصمیم براي عامل مدیران توانایی مدیرههیئت در) مستقل( خارجی مدیران
 در مستقل مدیران نسبت اگر است یک عدد با برابر شاخص این. کندمی محدود را جانبه
 صفر با برابر اینصورت غیر در و باشد نمونه هايشرکت میانه مقدار از ترکم مدیرههیئت
 ).1400 غلامرضاپور، و نوئیپیته رضائی( است

 تمایل مانندمی خود کار سر بر طولانی مدت براي که عامل مدیران: مدیرعامل تصدي
 کنند تضعیف را مدیرههیئت اعضاي نظارتی توانایی تاثیرگذار، روابط ایجاد با دارند

)Hermalin & Weisback, 2003; Goyal & Park, 2002; Ryan & Wiggins, 

2004; Graham et al, 2017 .(،موفق عملکرد تاریخچه تواندمی بیشتر تصدي همچنین 
 عدد با برابر مدیرعامل تصدي شاخص). Simsek, 2007( دهد نشان را ارزش ایجاد و

 در و باشد نمونه هايشرکت تصدي دوره میانه از بیشتر مدیرعامل تصدي اگر است یک
 و زاده ؛ نکوئی1400 غلامرضاپور، و نوئیپیته رضائی( است صفر با برابر اینصورت غیر

 ).1399 همکاران،
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 داراي عامل مدیران) 1992( فینکلشتاین مالکیت قدرت مدل اساس بر: مدیرعامل مالکیت
 سهام هرچه همچنین،. کنندمی تأمین گیريتصمیم در را ثبات و پایداري بیشتر، سهام

 بگیرند پیشی سهامداران سایر و مدیرههیئت از توانندمی باشد بالاتر عامل مدیران
)Bebchuk et al, 2011 .(حمزه توانگر پژوهش با مطابق مدیرعامل مالکیت شاخص 

. شودمی محاسبه مدیرعامل سهام مالکیت درصد طریق از) 1397( اصل اسکافی و کلایی
) حقوقی یا حقیقی شخص( مدیرعامل مالکیت اگر است یک عدد با برابر شاخص این

 با برابر اینصورت غیر در و باشد نمونه هايشرکت عامل مدیران مالکیت میانه  از بیشتر
 ).1399 همکاران، و زاده ؛ نکوئی1400 غلامرضاپور، و نوئیپیته رضائی( است صفر

 
 تعدیلگر متغیر

 و غلامرضاپور نوئیپیته رضائی پژوهش از پیروي به): FAMILY( خانوادگی مالکیت
 شده استفاده ایران در خانوادگی هايشرکت تعریف براي زیر شرط دو از یکی از ،)1399(

 :است
 یا؛ و. باشد شرکت عادي سهام درصد 20 حداقل مالک حقیقی سهامدار) الف

 و عادي سهام درصد 5 حداقل مالک تنهایی به خود، مدیره،هیئت اعضاي از یکی) ب
 درصد 5 حداقل ، وي فامیل و خانواده اعضاي و مدیرههیئت حقیقی عضو سهام مجموع یا

 .باشد شرکت عادي سهام مجموع
 باشد، داشته را فوق هايویژگی از یکی شرکتی اگر حاضر، پژوهش در رو این از

 آن به صفر عدد صورت این غیر در و پذیردمی را یک عدد و شده تلقی خانوادگی
 .شودمی داده اختصاص

 
 کنترلی متغیرهاي

 شده استفاده شرکت دوره پایان هايدارایی طبیعی لگاریتم از): SIZE( شرکت اندازه
 .است



 181 |و همکاران  عرب

 اندازه براي ابزاري عنوان به هادارایی کل به بدهی کل نسبت): LEV( مالی اهرم
 .رود می کار به مالی اهرم گیري

 این درغیر و یک عدد برابر باشد داشته زیان شرکت اگر): LOSS( شرکت زیان
 . است صفر عدد برابر صورت

 مجموع تقسیم از شرکت): RECINV( کالا موجودي و دریافتنی هايحساب
 .است شده محاسبه شرکت هايدارایی بر دریافتنی هايحساب و کالا موجودي
 زمانی دوره پایان تا تاسیس سال بین زمانی فاصله اساس بر): AGE( شرکت سن

 .شودمی گیرياندازه پژوهش،
 یک عدد آن به باشد مقبول اظهارنظر نوع چنانچه): AUDOPN( حسابرس اظهارنظر

 .شودمی صفر صورت این غیر در و یابدمی اختصـاص
 آن به کند تغییر حسابرس نظر مورد سال در چنانچه): AUDCHG( حسابرس تغییر

 .شودمی صفر صورت این غیر در و یابدمی اختصـاص یک عدد
 از یکی یا حسابرسی سازمان توسط شرکت اگر): AFR( حسابرسی موسسه رتبه

 عدد صورت این غیر در و یک عدد باشد گرفته قرار رسیدگی مورد الف درجه موسسات
 . پذیردمی را صفر

 بزرگترین اختیار در سهام مالکیت درصد با برابر): CONOWN( تمرکزمالکیت
 .است شرکت سهامدار

 با برابر باشد فرعی و تابعه هايشرکت داراي شرکت اگر): SUBS( تابعه هاشرکت
 .است صفر با برابر یاصنورت غیر در و یک عدد

 سنجیده مجازي متغیر یک صورت به که صنعت نوع بیانگر): IND( صنعت اثرات
 . است شده

 تصادفی اثرات گرفتن نظر در براي و است مجازي متغیر یک): YEAR( سال اثرات
 . شد خواهد رگرسیونی الگوي وارد سال
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 ها یافته
 توصیفی آمار

 و مرکزي هايشاخص برخی شامل که آزمون مورد متغیرهاي توصیفی آمار ،)2( جدول
-1398 هايسال زمانی فاصله در مشاهده 560 از متشکل اينمونه براي را است پراکندگی

 مدیرعامل قدرت دهد،می نشان  جدول کمی قسمت و اول پنل نتایج. دهدمی نشان 1391
 است. همچنین 301/1 میانگین مقدار داراي شود،می محاسبه ترکیبی شاخص از که

 طریق از از نمونه هايشرکت هايدارایی درصد 56 حدود دهدمی نشان مالی اهرم میانگین
-شرکت درصد 51 حدود مالکیت تمرکز میانگین به توجه با. است شده مالی تامین بدهی،

 درصد  جدول کیفی قسمت و و دوم پنل در. است سهامدار بزرگترین اختیار در نمونه هاي
 خانوادگی مالکیت داراي نمونه هايشرکت درصد 14 دهدمی نشان خانوادگی مالکیت
 و مالی درماندگی دچار مالی لحاظ از نمونه هايشرکت درصد 13 میانگین طور به هستند،

 هستند. دهزیان
 آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش -2جدول

 پنل اول: آمار توصیفی متغیرهاي کمی

 معیار انحراف میانه میانگین بیشترین کمترین نماد متغیر

 LNAF 434/4 549/9 851/6 836/6 785/0 الزحمه حسابرسیحق
 CEOPOWER 0 4 301/1 1 895/0 قدرت مدیرعامل

 SIZE 532/10 925/16 823/13 889/13 092/1 اندازه شرکت
 LEV 046/0 804/1 563/0 564/0 234/0 اهرم مالی

 RECINV 012/0 911/0 487/0 487/0 205/0 دریافتنی و موجودي کالاهاي حساب
 AGE 12 70 082/39 38 163/14 سن شرکت

 CONOWN 021/0 937/0 508/0 510/0 196/0 تمرکزمالکیت
 پنل دوم: آمار توصیفی  متغیرهاي کیفی 

 درصد فراوانی نماد متغیر
 % FAMILY 14 درصد مالکیت خانوادگی

 % LOSS 13 زیان شرکت
 % AUDOPN 57 اظهار نظر حسابرس

 % AUDCHG 31 تغییر حسابرس
 % AFR 89 رتبه موسسه حسابرسی
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 % SUBS 87 هاي تابعهشرکت

 
 استنباطی آمار

 صنعت و سال اثرات کنترل رویکرد با پژوهش اول و دوم رگرسیون مدل  نتایج) 3( جدول
 متغیر رگرسیون از حاصل دهد ضریبمی نتایج فرضیه اول پژوهش نشان. دهدمی نشان را

 لذا است، معنادار درصد 1 خطاي سطح در و منفی) CEOPOWER( مدیرعامل قدرت
دهد نتایج فرضیه دوم نشان می شود.می مطابق نظریه همسویی تایید پژوهش اول فرضیه

 خانوادگی مالکیت و مدیرعامل قدرت تعاملی اثر متغیر رگرسیون از حاصل ضریب
)CEOPOWER*FAMILY (دوم فرضیه لذا است، معنادار درصد 1 خطاي سطح در 

  شود.می تایید پژوهش مطابق با نظریه همسویی
 پژوهش هايمدل آزمون آماري نتایج -3جدول

 متغیر
 مدل دوم  مدل اول

 ضریب
انحراف 

 معیار
 ضریب  tآماره 

انحراف 
 معیار

 tآماره 

C 388/0 039/0 800/9  423/0 084/0 993/4 

CEOPOWER 145/0- 015/0 656/9-  182/0- 040/0 549/4- 

FAMILY --- --- ---  207/0- 061/0 374/3- 

CEOPOWER*FAMILY --- --- ---  148/0- 037/0 920/3- 

SIZE 190/0 051/0 715/3  216/0 039/0 450/5 

LEV 161/0 052/0 088/3  121/0 056/0 149/2 

LOSS 110/0 066/0 674/1  131/0 071/0 843/1 

RECINV 156/0 017/0 982/8  152/0 053/0 826/2 

AGE 075/0 222/0 340/0  095/0 172/0 552/0 

AUDOPN 111/0 043/0 585/2  156/0 078/0 981/1 

AUDCHG 206/0- 101/0 042/2-  184/0- 079/0 324/2- 

AFR 197/0 030/0 474/6  209/0 105/0 984/1 

CONOWN 154/0- 071/0 148/2-  199/0- 053/0 692/3- 

SUBS 128/0 266/0 482/0  160/0 269/0 593/0 

IND کنترل شد  کنترل شد 
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YEAR کنترل شد  کنترل شد 
 VIF 994/1بیشترین  VIF 982/1بیشترین 

 377/78 فیشر Fآماره  240/64 فیشر Fآماره 
 000/0 فیشر Fمعناداري آماره  .000/0 فیشر Fمعناداري آماره 

 542/0 ضریب تعیین تعدیل شده 461/0 ضریب تعیین تعدیل شده
 942/1 آماره دوربین واتسون 914/1 آماره دوربین واتسون

 560 تعداد مشاهدادت 560 تعداد مشاهدادت

 

 گیري بحث و نتیجه
حق کاهش موجب مدیرعامل قدرت که است آن بیانگر پژوهش اول فرضیه آزمون نتایج

 که کندمی بیان که است همسویی نظریه با مطابق یافته این. گرددمی حسابرسی الزحمه
 و کرده تأمین را گیريتصمیم در ثبات و پایداري بیشتري، سهام داراي عامل مدیران
 سود مدیریت نظیر طلبانه فرصت رفتار انجام از و دهندمی گزارش را بالاتري سود کیفیت

 تصدي با عامل مدیران همچنین،. کنندمی خودداري رساند،می آسیب شرکت اعتبار به که
 سود مدیریت و حسابرسی ریسک شده، گزارش سود در کمتري تغییرپذیري تر،بلندمدت

 خدمات به توجه با اینکه، ضمن. است ترکم هاآن حسابرسی ریسک بنابراین، و دارند
 از دقیقی درك حسابرسی، هايمصاحبه طی در توانندمی حسابرسان عامل، مدیران گسترده
 دلیل، همین به و کنند کسب شرکت مالی گزارشگري ساختار و ریسک شرکت، عملکرد

. است لازم ترپایین حسابرسی ریسک علت به حسابرسی کار تکمیل براي کمتري زمان
 ریسک ارزیابی در دقت اطلاعات، آوري جمع روند قدرتمند عامل مدیران بنابراین،

 تلاش حسابرس شرایط، این در که کرده تسهیل را حسابرسی اظهارنظر صدور و حسابرسی
 نیز کمتري حسابرسی الزحمهحق واقع، در و کندمی حسابرسی مراحل تکمیل براي کمتري
 و مطابقت) 2019( تی پژوهش یافته با پژوهش این در آمده دست به نتیجه. کندمی دریافت

 نتیجه  این، بر علاوه. دارد مغایرت) 2015( 1همکاران و چن توسط شده مطرح دیدگاه با
 بین مثبت رابطه وجود بر مبنی) 1391( همکاران و ملکیان پژوهش نتیجه با آمده بدست

1 Chen et al. 
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 الزحمهحق و مدیرعامل وظیفه دوگانگی توسط شده گیرياندازه مدیرعامل قدرت
 رابطه عدم بر مبنی) 1388( داداشی و یگانهحساس پژوهش نتیجه با همچینن و حسابرسی
 دارد. مغایرت الزحمهحق  و مدیرعامل وظیفه دوگانگی

 مدیرعامل قدرت بین رابطه بر خانوادگی مالکیت تعدیلی نقش پژوهش دوم فرضیه در
 حاکی فرضیه این آزمون از حاصل نتیجه. گرفت قرار برسی مورد حسابرسی الزحمهحق و
 الزحمهحق و مدیرعامل قدرت بین منفی رابطه خانوادگی مالکیت که است آن از

 بیان که است همسویی نظریه با مطابق یافته این. کندمی تعدیل مثبت جهت در را حسابرسی
 مدیران و مالکان بین اطلاعاتی تقارن عدم خانوادگی مالکیت با هايشرکت در که کندمی

 مالی استفاده سوء از کمتري ریسک حسابرسان و رودمی بالاتر سود کیفیت و شودمی کمتر
 حسابرسی الزحمهحق کاهش موجب امر این که دارند متقلبانه مالی گزارشگري و

 تأثیر تحت حسابرسی، الزحمهحق و مدیرعامل قدرت بین رابطه این رو، از. گرددمی
 در آمده بدست نتیجه. شودمی تقویت عبارتی به یا تعدیل و قرارگرفته خانوادگی مالکیت

 .دارد مغایرت ،)2019( تی یافته با پژوهش این
 الزحمهحق بر مدیرعامل قدرت منفی تاثیر بر مبنی حاضر پژوهش یافته براساس

 عوامل سایر کنار در سرمایه بازار فعالان و گذاران سرمایه شودمی پیشنهاد حسابرسی،
 موثر عامل عنوان به را مدیرعامل قدرت گذاري،سرمایه بهینه پرتفوي انتخاب در موجود

 پیشنهاد دوم فرضیه نتیجه به توحه با همچینن،. دهند قرار مدنظر حسابرسی الزحمهحق بر
 مالکیت و مدیرعامل قدرت میزان به سرمایه بازار فعالان و گذاران سرمایه شودمی

 گذار تاثیر عواملی عنوان به را هاآن و باشند داشته ویژهاي توجه همزمان طور به خانوادگی
 موسسات به اینکه، ضمن. کنند لحاظ خود هايگیريتصمیم در حسابرسی الزحمهحق بر

 و صاحبکار شرکت ریسک سطح از خود ارزیابی در که گرددمی پیشنهاد حسابرسی
 مالکیت و مدیرعامل قدرت میزان به عوامل، سایر کنار در حسابرسی عملیات ریزيبرنامه

 بر علاوه. یابند دست هاشرکت وضعیت از صحیح درك به تا باشند داشته توجه خانوادگی
-سیاست شود،می پیشنهاد تهران بهادار اوراق بورس سازمان نظیر نظارتی نهادهاي به این،
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 الزحمهحق به مربوط اطلاعات افشاي باعث که کنند لحاظ ايگونه به را خود اريگذ
 . شود هاشرکت حسابرسی

 کنترل از خارج که دارد وجود شرایطی مجموعه علمی، پژوهش انجام فرآیند در
 از یکی. دهد قرار تاثیر تحت را پژوهش نتایج تواندمی بالقوه طور به ولی است محقق

 مربوط هايداده افشاي عدم دلیلبه که است آن حاضر پژوهش محدودیت ترینمهم
 همین به بود، شرکت مالی هايصورت پیوست هايیادداشت در حسابرسی الزحمهحق

 محدود به توجه با و شد محدودیت دچار پژوهش آماري نمونه انتخاب در محقق جهت
 نتایج تعمیم تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايشرکت به آماري جامعه بودن

 ماده در مقرر قانونی الزامات اساس بر همچنین،. شود انجام احتیاط با باید هاشرکت سایر به
 نیست شرکت مدیرههیئت رئیس همزمان مدیرعامل هاشرکت بیشتر در تجارت، قانون 124

 . باشد داده قرار تاثیر تحت را پژوهش نتایج است ممکن موضوع این که
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