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رابطهیساختارمالکیت
واظهارنظرحسابرسانمستقل

مهم ترین ویژگی شرکت های سهامی تفکیک مالکیت از مدیریت آن هاست. ترکیب سهام داران 
و میزان تمرکز مالکیت، دو جنبه ی اساسی ساختار مالکیت شرکت ها به شمار می رود. تفکیک 
مالکیت از مدیریت موجب بحث درباره ی روابط مالکان و مدیران شده است. مدیران تا چه حد 
همه ی کوشش های خود را، آن گونه که تئوری مالی مطرح کرده، در جهت منافع مالکان به کار 
می برند همچنین حسابرسی ابزاری اطمینان بخش در زمینه ی کیفیت صورت های مالی است که به 
استفاده  کنندگان صورت های مالی امکان اتخاذ تصمیماتی معقول را می دهد. هدف اصلی در این 
پژوهش بررسی رابطه ی ساختار مالکیت با اظهارنظر حسابرسان مستقل در شرکت های پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهادار تهران است. اظهارنظر حسابرس شامل دو نوع گزارش مقبول و گزارش 
مشروط حسابرسی و انواع بندهای شرط مربوط به آن و همچنین تعداد بندهای شرط است. 
ساختار مالکیت شامل مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت می شود. فرضیه ی اصلی مبنی بر بررسی 
رابطه بین ساختارمالکیت با اظهارنظر مشروط با استفاده از چهار فرضیه ی فرعی آزمون گردید. 
داده های پژوهش با استفاده از اطالعات شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
تهران در بازه ی زمانی 9 ساله از سال 1386 الی 1394، 52 شرکت به روش حذف سیستماتیک 
انتخاب و بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره و روش پنل دیتا 
و رگرسیون لجستیک استفاده شد. نتایج حاکی از وجود رابطه بین ساختار مالکیت با اظهارنظر 
مشروط در اکثر موارد بود.

ابوالفضل دهقان

بازار سرمایه
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مقدمه
در ســی سال گذشته موارد بسياری از تضاد منافع بين گروه ها 
و چگونگــی مواجه شــرکت ها با ایــن گونه تضادها از ســوی 
اقتصاددانــان مطرح شــده اســت. این موارد به طــور کلی تحت 
عنوان »تئوری نمایندگی« در حســابداری مدیریت بيان می شود. 
طبــق تعریف جنســن و مک لينگ )1976( رابطــه ی نمایندگی 
قراردادی اســت که بر اســاس آن صاحب کار یا مالک، نماینده 
یا فرد دیگــری را از جانب خود منصوب و اختيار تصميم گيری 
را به او تفویض می کند. ميزان تمرکز مالکيت، یکی از جنبه های 
ســاختار مالکيت شرکت ها به شــمار می رود. یکی از گروه های 
اصلــی اســتفاده کنندگان از اطالعات مالی، ســهام داران اند. در 
یــک تقســيم بندی ترکيب ســهام داران را می توان به اشــخاص 
حقيقی و حقوقی که در ادبيات مالی به »سرمایه گذاران نهادی« 
معروف، تقســيم کرد. ســرمایه گذاران حقيقی بــرای نظارت بر 
عملکرد مدیران شــرکت عمدتاً به اطالعات در دســترس عموم 
هماننــد، صورت های مالی منتشــره اتکا می کننــد. در این ميان 
سرمایه گذاران نهادی که شامل مؤسسات سرمایه گذاری و سایر 
شــرکت های تجاری اند، بــا عنایت به مالکيــت بخش عمده ای 
از ســهام شــرکت ها از نفوذ بســيار برخودارند و بــه اطالعات 
گوناگونی در مورد چشــم اندازهای آتی و برنامه های شرکت و 
حتی در مواردی قراردادهای آتی شــرکت نيز دسترســی دارند. 
از طرفی این نوع ســرمایه گذاران، سهام داران حرفه ای تلقی شده 
و در تصميم گيری هــای خود در مورد ســهام شــرکت ها موارد 
مذکــور را مد نظر قرارمی دهند. ســرمایه گذاران نهادی یکی از 
ســازوکارهای راهبری شــرکتی نيرومند را بازیابی می کنند که 
می توانند بر مدیریت شــرکت نظارت داشته باشند، زیرا آنان هم 
می توانند بر مدیریت شرکت نفوذی چشمگير داشته باشند، و هم 
می توانند منافع مدیریت را با منافع گروه سهام داران هم راستاکنند 
)ابراهيمی کردلــر، 1386(. از لحاظ تمرکز نيز مالکيت می تواند 
پراکنده )وجود تعداد زیادی از ســهام داران کوچک( یا متمرکز 
)وجود تعداد کمی از سهام داران عمده( باشد. زمانی که مالکيت 
در دست سهام داران عمده است، سيستم کنترل متمرکز و زمانی 
که مالکيت توزیع شده باشد، سيستم کنترل نامتمرکز خواهد بود 

)گانر و کورسات1، 2003(.
حسابرس مســتقل به عنوان شخص کليدی در تضمين کيفيت 
صورت های مالی شــناخته شــده و گزارش صادره ی حسابرس 
به عنــوان یکی از ابزارهای ســودمند در فرآینــد تصميم گيری 
اســتفاده کنندگان صورت هــای مالــی اســت. به طــوری کــه 

تصميم گيرنــدگان در بازارهــای مالــی به طــور اخص و ســایر 
اســتفاده  کنندگان چنيــن فرض می کنند که گزارش حســابرس 
بيانگر وضعيت جاری شرکت است. گزارش حسابرس درباره ی 
صورت ها و ســایر اطالعات مالی از مهم ترین ابزارهای حصول 
اطمينان از قابليت اطمينان اطالعات شــرکت ها به شمار می رود. 
حسابرســان مســتقل از طریق اعتباردهی بــه صورت های مالی و 
ســایر اطالعات مورد رســيدگی آلودگی ها را از اطالعات مالی 
می زدایند و موجب شفافيت و قابل اطمينان اطالعاتی شرکت ها 
می شــوند. بر همين اساس، حسابرســی صورت های مالی توسط 
حسابرســان مســتقل به عنوان یکی از الزامات اصلی بورس های 
مختلف دنيا به شــمار می آید. )بولو و همکاران، 1389(.بنابراین 

سؤال تحقيق حاضر به صورت زیر مطرح می شود:
آیا بين ســاختار مالکيت با اظهارنظر حسابرســان مســتقل در 
شــرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ی 

معناداری وجود دارد؟ 

ساختار مالکیت
ترکيــب ســهام داری یا تمرکــز مالکيــت از موضوعات مهم 
راهبری شــرکتی به شــمار می رود که انگيزهی مدیران را تحت 
تأثير قرار می دهد و بدین ترتيب می تواند در کارآیی هر شرکتی 
تأثير بسيار داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند 
که تمامی گروه های مربوط به یک شــرکت ســهامی برای یک 
هدف مشــترک فعاليــت می کنند اما در طول ســه دهه ی اخير، 
موارد بســياری از تضاد منافع بين گروه ها و چگونگی مواجهه ی 
شــرکت ها با این گونه تضادها توســط اقتصاددانان مطرح شده 
اســت. تعاریف متعددی با عبارات گوناگون از ترکيب مالکيت 
ارایه شده و واژه های مختلفی مانند ترکيب سهام داری و ساختار 
مالکيتی برای این مفهوم به کار رفته اســت. ســاختار مالکيت یا 
ترکيب سهام داری به معنی نحوه ی توزیع سهام و حقوق مالکيت 
به لحــاظ حق رأی و ســرمایه به عالوه ی ماهيــت و موجودیت 
مالکان ســهام اســت. ســاختار مالکيــت یک شــرکت از ابعاد 
گوناگــون قابل توجه اســت و در وهله اول بر حســب دو متغير 
شامل ســهام داران درونی یا سهام در اختيار ســهام داران داخلی 
و ســهام داران بيرونی تعریف می شــود. بر این اســاس، سهام در 
اختيار ســهام داران نهادی و دولــت از بخش های اصلی مالکيت 
بيرونی شــرکت ها تلقی می شــود. ســهام در اختيار ســهام داران 
داخلی بيانگر درصدی از سهام در دست سهام داران است که در 
تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکيت 
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ســهام داران نهادی به درصدی از ســهام شــرکت اشاره می کند 
که در تملک ســرمایه گذاران نهادی و حقوقی اســت )ســارین 
و همــکاران، 2005(. همچنين ترکيب مالکيت یک شــرکت را 
عالوه بــر درونی یا بيرونی بودن می تــوان از ابعاد مختلفی مانند 
تمرکز یا عدم تمرکز مالکيت، نهادی یا حقيقی بودن و مدیریتی 

یا غير مدیریتی بودن سهام داران مورد توجه قرار داد.
مطالعات و بررســی های انجام شده توســط محققان حوزه ی 
مالی نشان می دهد که نمی توان برای تمام شرکت ها یک ساختار 
مالکيــت معين را به عنوان بهترین ترکيــب مالکيت معرفی کرد 
و هر شــرکتی بر اســاس متغير های گوناگون و شــرایط خاص 

عملياتــی  و  مدیریتــی 
مالکيتی  ساختار  خود، 
مناسب خود ر ا خواهد 
داشــت که این ساختار 
لزوماً برای شرکت های 
دیگر بهينه نخواهد بود.

تمرکز مالکیت
از معيارهــای مهــم 
مالکيــت  ســاختار 
در  کــه  شــرکت ها 
پژوهش ها  از  بســياری 
قــرار  بررســی  مــورد 
مبحــث  می گيــرد، 
است.  مالکيت،  تمرکز 
مالکيــت پراکنده )غير 
متمرکز( بــه این خاطر 
مســأله ی  بروز  موجب 

نمایندگــی در شــرکت ها می شــود کــه توانایــی و انگيزه های 
ســهام داران را برای کنترل کردن مدیریت، ضعيف خواهد کرد. 
)شــریعت پناهی، 1385(. به عبارت دیگر، ســهام داران پراکنده 
توانایی کنتــرل اثربخش مدیریــت را ندارند و نيــز برای اتخاذ 
تصميمات صحيح، دارای تخصص واطالعات کافی نيســتند از 
دهه ی 90 مطالعات و تحقيقات دقيق در زمينه ســاختار مالکيت 
در سرتاســر دنيا آغاز شد. این تحقيقات نشان داد که سهام داری 
پراکنــده )غير متمرکز( از آنچه که انتظــار می رفت کم تر بوده 
است. در مقابل، درجه باالیی از تمرکزمالکيت در اکثر کشورها 
وجود دارد. بنابراین ضایع شــدن حقوق سهام داران اقليت توسط 

ســهام داران عمده و کنترل کننده شــرکت، موضوع اصلی بحث 
در بســياری از تحقيقات قرار گرفت و این موضوع مطرح شــد 
که سهام داران بزرگ ممکن اســت پرهزینه باشند، چرا که آنها 
اهدافی غير از اهداف سهام داران اقليت دارند. هزینه های تمرکز 
مالکيت زیاد در تحقيقات گوناگون مورد بررســی قرار گرفته و 
چندین تئوری مطرح شــده اســت که تمرکز مالکيت در سطح 
زیاد، تنــوع و گوناگونی عمليات را محدود می کند و ریســک 
پذیــری مالکان را کاهــش می دهد. بررســی و مطالعه درباره ی 
سرمایه گذاری و اصول و شيوه های اجرایی آن به منظور انتخاب 
بهترین طرح سرمایه گذاری با توجه به ميزان ریسک و بازده انجام 
فرض  معموالً  می شود. 
بر این است که بيش تر 
ریسک  سرمایه گذاران 
را دوست ندارند، یعنی 
نمی خواهنــد اصل و یا 
سود سرمایه را از دست 
دهنــد، به هميــن دليل 
است که می گویند این 
ســرمایه گذاران  قبيــل 
از ریســک گریزاننــد. 
در  ســرمایه گذاران 
در  تــا  آن انــد  پــی 
دارایی هــا  از  اقالمــی 
ی  ر ا یه گذ ما ســر
کننــد که مشــخصات 
 زیــر را داشــته باشــد:
بــازده بيش تریــن   )1 
2(کمترین ریســک 3(

بيش ترین قدرت نقدشوندگی )شيرازیان و همکاران، 1384 (.
همان طور که اشــاره شــد موضــوع مهم در مباحث ســاختار 
مالکيت مســأله ی نمایندگی است. این تئوری ابتدا به تضاد منافع 
ميان مدیران و مالکان می پردازد؛ اما انواع دیگری از تضاد منافع 
نيز ممکن اســت ميان گروه های حاضر در ساختار مالکيت یک 
شــرکت ایجاد گــردد. از آن جمله می توان به تضــاد منافع ميان 
ســهام داران خرد و عمده اشــاره کرد. از دیگــر گروه هایی که 
در کنار ســهام داران نهادی نقش بااهميتــی در مقوله ی راهبری 
شــرکتی ایفا می کنند مالکان دولتی هستند. نيمی عقيده دارد که 
مالکيت دولتی با شکل های دیگر مالکيت متفاوت است. دنيد و 
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مک کان نيز نشان دادند که مالکيت دولت نشان دهنده ی ترکيبی 
جالب از مالکيت پراکنده و متمرکز اســت. اگرچه شرکت های 
دولتی به طور رســمی از مالکيت بســيار متمرکزی برخوردارند؛ 
اما در نهایت متعلق به مردم اســت و در این راستا مالکيت نهایی 
بســيار پراکنده اســت. چنين وضعيتی منجر به شکل گيری تنوع 
مشخصی از مشکل سواری مجانی نسبت به شرکت های پذیرفته 
شــده و بزرگ با مالکيت پراکنده که سهام داران به دليل داشتن 
بخش کوچکی از ســرمایه ی شــرکت، انگيــزه ای برای نظارت 
مســتقيم بر مدیریت را ندارند. با این حال در شرکت های تحت 
کنترل دولت حق کنترل واقعی متعلق به بوروکرات ها اســت. در 

بوروکرات ها  این  واقع 
بســيار  کنتــرل  حــق 
متمرکــزی دارنــد؛ اما 
حق بااهميتی در جریان 
ندارند؛ زیرا  نقد  وجوه 
مالکيــت جریــان وجه 
نقد شرکت های دولتی 
به طــور مؤثری در ميان 
کشور  ماليات دهندگان 
هــم  اســت  پراکنــده 
چنين چــن و همکاران 
که  مدیرانی  معتقدنــد 
از طرف دولت انتخاب 
موقعيتــی  در  شــده اند 
هســتند کــه می توانند 
تمــام  بــر  به راحتــی 
تصميم گيری  جنبه های 
مناســب  نظارت  بدون 

کنترل داشته باشند )ملکيان و نيکوروان فرد، 1394(.

مالکیت سرمایه گذاران نهادی
یکی از ســازوکارهای کنترلی بيرونی مؤثر بر راهبری شرکتی 
که اهميت فزاینده ای دارد، ظهور ســرمایه گذاران نهادی اســت. 
طبق نظــر گيالن و اســتارکس )2003( ســهام داران نهادی نقش 
اصلی را در شکل گيری بسياری از تغييرات در سيستم های راهبری 
شــرکتی دارند. این گروه از سهام داران با توجه به مالکيت بخش 
درخور توجهی از سهام شرکت ها، از نفوذ قابل مالحظه ای در این 
شرکت ها برخوردارند و می توانند رویه های آن ها )شامل رویه های 

حســابداری و گزارشــگری مالی( را تحت تأثير قرار دهند. از آن 
جا که مالکان نهادی بزرگ ترین گروه از ســهام داران را تشــکيل 
می دهند، نقش آن ها در نظارت بر رویه های اتخاذ شــده از سوی 
مدیران از اهميت باالیی برخوردار اســت و انتظار می رود حضور 
این مالکان در ترکيب ســهام داران بر رویه های شرکت مؤثر باشد 

)مهرانی و همکاران، 1389(.
ســرمایه گذاران نهادی در نظام راهبری شــرکتی نقش مهمی 
را ایفــا می کننــد. آنان می تواننــد با دانش و تجربــه ی کافی در 
زمينه های مالی و تخصصی مربوطه، بر مدیریت شــرکت نظارت 
داشــته باشــند. این امر می تواند مبنایی برای همســو کردن منافع 
منافع گروه  با  مدیریت 
ســهام داران در راستای 
حداکثر ســازی ثروت 
ســهام داران باشــد. بــا 
مالکيت  ایــن،  وجــود 
نهــادی  ســهام داران 
منفی  تأثيرات  می تواند 
هم داشــته باشد، مانند 
به اطالعات  دسترســی 
محرمانه، که عدم تقارن 
اطالعاتی را بين آنان و 
کوچک تر  سهام داران 

ایجاد می کند. 
نهادی  ســهام داران 
می تواننــد  همچنيــن 
نمایندگی را  تضادهای 
وجودشان  واسطه ی  به 
عمده  مالــک  مقام  در 
شــدیدتر کنند. آنان می توانند مشــکالت کارگزاری را به دليل 
توانایــی برخــورداری از مزیــت صرفــه ی اقتصــادی مقياس و 
تنوع بخشــی، حل وفصل کنند، لذا به نظر می رسد که سهام داران 
نهــادی باعث جدایــی مالکيت و کنترل می شــوند، در حالی که 
درگيری فزاینده ی آنان در شرکت ها و متمرکز کردن مالکيت، 
راهی برای نظارت بر مدیریت شــرکت ایجاد می کند )سالومون 

و همکاران، 2003(. 
ســهام داران به ویژه ســرمایه گذاران نهادی در نظــام راهبری 
شــرکتی، نقــش مهمی ایفــا می کننــد. ســرمایه گذاران نهادی 
می توانند بر مدیریت شــرکت نظارت داشــته باشــند و نفوذشان 
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بر مدیریت شــرکت می توانــد مبنایی برای همســو کردن منافع 
مدیریت با منافع گروه ســهام دارن در راســتای حداکثر ســازی 

ثروت سهام داران باشد )ایزدی نيا و رسائيان، 1389(.

گزارش مشروط حسابداری و پیامدهای آن
بــه دليل نياز به حسابرســی و همچنين به دليل این که گزارش 
حسابرســی پل ارتباطی بين حسابرس و اســتفاده کنندگان از آن 
محسوب می شــود، این گزارش باید از دید اســتفاده کنندگان، 
قابل فهم، عينی و منبع اطالعاتی مربوط به شــمار آید. ارتباط در 
این جا به این معنی اســت که گزارش حسابرسی، باعث تغيير در 
تصميمات شود، در غير این صورت، استفاده کنندگان به گزارش 

حسابرسی اتکا نخواهند کرد.
یکی از اطالعاتــی که ســرمایه گذاران در تصميم گيری های 
خود از آن بهره می برند، گزارش مشــروط حسابرســی است. با 
توجه به این موضوع که حســابرس هنگامی اظهارنظر مشــروط 
ارائه می کنــد که حداقل در طی دوره ی مورد رســيدگی، یک 
عــدم قطعيت قابل توجــه، که مدیریت نمی تواند یا مایل نيســت 
آن را تقویم و در صورت  های مالی منعکس کند، وجود داشــته 
باشــد )مهدوی و غيوری مقدم، 1389(. می توان انتظار داشــت 
که گزارش مشــروط، ســبب ایجاد پيامدهــای اقتصادی و مالی 
برای مؤسســات و بنگاه های اقتصادی در بازارهای مالی شــود. 
فرایند تصميم گيری را می توان در تأثير اطالعات منتشــر شــده 
از صور ت هــای مالی در گزارش مشــروط، مالحظه کرد. یعنی 
اطالعات مالی منتشرشــده، زمينه ساز پيش بينی و صدور گزارش 
مشروط توسط حسابرسان است. در صورتی که نظر حسابرس با 
نظر سهام داران و سرمایه گذاران متفاوت باشد، با توجه به دسترسی 
رسمی حسابرس به اطالعات درون ســازمانی نظریه ی وی مورد 
واکنش سهام داران قرار می  گيرد و ممکن است موجب به وجود 
آمدن پيامد هایــی بر ای شــرکت های دریافت کننده ی گزارش 
مشــروط حسابرســی شــود. اعالم گزارش مشــروط حسابرسی 
زمينه را بــرای این ادعا فراهم می  آورد که اســتفاده کنندگان از 
یک ریسک غيرعادی در شــرکت آگاه می شوند؛ بنابراین اگر 
گزارش مشــروط به ایجاد تغييرات مشخص و واضح در ریسک 
عادی شرکت منجر گردد، آن گاه حســابرس توانسته است پيام 
خود را به اطالع خوانندگان برســاند. گزارش مشروط، بر اعتبار 
صورت  هــای مالی شــرکت  ها تأثير منفی می گذارد )ســتایش و 
گرگانی فيروزجاه، 1393(. تحقيقات تجربی انجام شده درباره ی 
شــروط حسابرسی به دو گروه تقسيم می شود: یک گروه فرایند 

تصميم گيری حســابرس را برای رســيدن به گزارش مشروط )به 
خصوص شــروط مهم و اساســی( مورد مطالعه قــرار می دهد و 
گروه دیگر تأثير گزارش های مشروط به گروهای استفاده کننده 

را بررسی می کند. )سجادی و همکاران، 1390(
در بســياری از تحقيقات رابطه بين واکنش منفی بازار سرمایه 
و اظهارنظــر مشــروط حسابرســی یافت شــده اســت )دوپاچ و 
همــکاران، 1986 ؛ جونــز، 1996 ؛ فليــک و خبــر،  ویلســون، 
1994 ؛ منــون و ویليامز، 2010 (. بنابراین به اظهارنظر مشــروط 
حسابرســی به این دیده نگریسته می شــود. تحقيقات دیگری به 
چگونگی تأثير اظهارنظر مشــروط بر به موقع بودن افشــای سود« 
را مورد بررســی قرار داده اند. تحقيقاتــی از جمله تحقيق ویترد 
)1980(، اليوت )1982( و ســلطانی )2002( عموماً به این نتيجه 
دســت یافتند که شــرکت  های دارای اظهارنظر مشــروط نسبت 
به شــرکت  های دارای اظهارنظر مقبول حسابرســی سود خود را 
دیرتــر اعالم می کنند )کولينان و همــکاران، 2012(. بنی مهد و 
محسنی شــریف )1389( در تحقيقی به بررســی عوامل مؤثر بر 
رتبه بندی شرکت  های بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ کيفيت 
افشای اطالعات و به موقع بودن پرداختند. نتایج تحقيق حاکی از 
این بود که رتبه ی افشای اطالعات با اندازه و نوع صنعت ارتباط 
معنــی دار مثبت، اما با نوع گزارش حســابرس و درصد مالکيت 

سهام رابطه معنی دار و منفی دارد.

پیشینه ی تحقیق
حســن زاده و همــکاران )1395( در تحقيقی بــا عنوان »تأثير 
برخــی ســازوکارهای حاکميت شــرکتی بر محتــوای گزارش 
حسابرســان« به بررســی تأثير برخــی ســازوکار های حاکميت 
شرکتی بر محتوای گزارش حسابرس پرداخته اند. دوره ی زمانی 
پژوهش ســال های 1386 تا 1391 در نظر گرفته شــده و نمونه ی 
تعدیل شــده ی آن را 81 شرکت پذیرفته شــده در بورس اوراق 
بهادار تهران شــکل می دهــد. نتایج پژوهش نشــان داد، احتمال 
دریافت گزارش مقبول در شــرکت های با درصد مالکان نهادی 
زیــاد و حســابرس بزرگ تر، بيش تر اســت. همچنين با تفکيک 
وظایــف مدیرعامــل از رئيس هيــأت مدیره، احتمــال دریافت 
گزارش مقبول کاهش می یابد. مالکان نهادی و مرجع حسابرسی 
نيز موجب کاهش تعداد بندهای قبل از بند اظهارنظر شده است. 
عالوه بر این، یافته ها نشــان می دهد تفکيک وظایف مدیرعامل 
از رئيس هيأت مدیره و مرجع حسابرســی نيز، تعداد بندهای بعد 
از بند اظهارنظر را کاهش می دهد. از سوی دیگر، مالکان نهادی 
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و مرجع حسابرســی تعداد بندهای عــدم توافق را کاهش داده و 
اســتقالل هيأت مدیــره نيز به افزایش تعــداد بندهای عدم توافق 

منجر شده است.
ابراهيمی و همکاران )1393( به بررســی تأثير ساختار مالکيت 
بر حق الزحمه ی حسابرســی و اظهارنظر حسابرســان مســتقل در 
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. 
همچنيــن نتایــج پژوهش نشــان داد که مالکيت ســهام توســط 
ســرمایه گذاران نهادی با صدور اظهارنظر مشــروط حسابرســی 
دارای رابطه ی منفی معناداری اســت و بيــن مالکيت مدیریت با 
حق الزحمه ی حسابرسی و اظهارنظر مشروط حسابرسان رابطه ی 

معناداری مشاهده نشد.
بنی مهــد )1390( عوامل تأثيرگذار بــر صدور گزارش مقبول 
حسابرســان مســتقل طی بــازه ی زمانــی 1386-1380 را در 56 
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی 
قــرار داد. یافته های پژوهش وی داللت بر این موضوع داشــت 
که صدور گزارش حسابرســی مقبول بيش تر تحت تأثير عواملی 
چون عملکرد مدیر، تغيير مالکيت، خصوصی بودن حسابرســی، 
گزینش اظهارنظر، تغيير حســابرس از یک مؤسســه حسابرســی 
خصوصی به مؤسسه حسابرسی خصوصی دیگر و اندازه شرکت 
مورد رســيدگی حسابرس اســت. از ميان متغيرهای باال، همه ی 
متغيرها به غير از اندازه ی شــرکت مورد رســيدگی حســابرس، 
رابطه ی  مســتقيم با احتمال صــدور گزارش حسابرســی مقبول 
داشــت. همچنين، نتایج پژوهش وی نشــان می دهــد که هرچه 
رقابت و خصوصی ســازی در بازار حسابرســی افزایش می یابد، 

صدور گزارش حسابرسی مقبول نيز افزایش می یابد.
حاجــی عبدی )1391( در پژوهشــی با عنوان »بررســی تأثير 
عملکرد مدیران بر اظهارنظر حســابرس مســتقل در شرکت های 
پذیرفته شــده در بــورس اوراق بهــادار تهران« بــه این موضوع 
پرداختنــد. یافته های آزمون فرضيه ها حاکی از تأثير معيار ســود 
هر ســهم بر گزارش حســابرس مســتقل بوده، معيار سودآوری 
نيــز بر بند شــرط ثبت ســرمایه گذاری به روش بهای تمام شــده 
بــه جای ارزش ویژه تأثير دارد. معيارهای ســود هر ســهم، نرخ 
بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان ســهام همگی بر بند 
اخذ تأیيدیه گزارش مشــروط حســابرس مســتقل تأثير دارد. با 
توجــه به یافته های پژوهش می توان بيان داشــت، بهبود عملکرد 
مدیریت ســبب کاهش صدور گزارش مشــروط می شــود؛ در 
نتيجه معيارهای حسابداری عملکرد مدیریت اظهارنظر حسابرس 

مستقل را تحت تأثير قرار می دهد.

جامعی و همــکاران )1391( در پژوهشــی به »بررســی تأثير 
عملکرد مدیران بر اظهارنظر حســابرس مســتقل در شرکت های 
پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران« پرداختند. یافته های 
آزمون فرضيه ها حاکی از تأثير معيار ســود هر ســهم بر گزارش 
حســابرس مســتقل بوده، معيار ســودآوری نيز بر بند شرط ثبت 
ســرمایه گذاری بــه روش بهای تمام شــده به جــای ارزش ویژه 
تأثير دارد. معيارهای ســود هر ســهم، نرخ بازده دارایی ها و نرخ 
بازده حقوق صاحبان سهام همگی بر بند اخذ تأیيدیه ی گزارش 

مشروط حسابرس مستقل تأثير دارد.
چيراز و همکاران ) 2013( با پژوهشی در مورد حق الزحمه ی 
حسابرســی و ســاختار مالکيت ســهام داران در بين شرکت های 
فرانســوی نشان دادند که بين ســهام داران دولتی و حق الزحمه ی 
حسابرســی رابطــه ی منفی معنــادار و بين ســهام داران نهادی و 

حق الزحمه ی حسابرسی رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد.
فارینها و ویانا )2010( رابطه ی بيــن ویژگی های هيأت مدیره 
و نوع گزارش حسابرســان مستقل شــرکت های پذیرفته شده در 
بورس اوراق بهادار پرتغال را با اســتفاده از اطالعات 46 شرکت 
به صورت مقایســه ای در بــازه ی زمانی 2002-2004، بررســی 
کردند. نتایج پژوهش آن ها نشــان داد که بين نسبت غير اجرایی 
اعضای هيأت مدیره، نرخ بازده دارایی ها، نسبت مالکانه، لگاریتم 
طبيعی دارایی ها در پایان ســال و سود عملياتی در سال جاری با 

اظهارنظر مقبول حسابرس رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد.
پری یرا )2009( رابطه ی بين راهبری شرکتی، کيفيت اطالعات 
حسابداری و نوع اظهارنظر حسابرسان مستقل را بررسی کرد. در 
این پژوهش از مدل لجســتيک استفاده شده است. نتایج حاصل 
از آزمــون فرضيه هــای پژوهش وی نشــان داد کــه بين وجود 
هيأت مدیــره با تخصص مالی و مالکان نهــادی با ارائه اظهارنظر 
مقبول توسط حسابرسان مستقل یک رابطه ی معنادار وجود دارد.

نمونه ی آماری
جامعه ی آمــاری تحقيق، کليه شــرکت های توليدی پذیرفته 
شــده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1388 
لغایت انتهای ســال 1394 اســت. نمونه ی مورد بررسی تحقيق، 
مشــتمل بر 52 شــرکت با اســتفاده روش حذفی سيستماتيک بر 

مبنای سه معيار به شرح ذیل انتخاب شده اند:
1- اطالعات کامل و تفصيلی صورت های مالی ساالنه هریک 
از شــرکت ها در تابلو بورس تهران در دوره ی پنج ســاله ی مورد 

بررسی )1386تا 1394( موجود باشد.
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2- شــرکت های مورد بررســی تا پایان ســال 1394 همچنان 
عضو بورس باشند.

3- شــرکت هایی کــه طی یکی از ســال های مورد بررســی، 
معامله ای بر روی آن ها صورت نگرفته باشد، از جامعه ی آماری 

حذف گردیده اند.
با اعمال شرایط فوق و با استفاده از روش حذفی سيستماتيک 

تعداد 52 شرکت به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شده اند.

روش شناسی پژوهش
روش تحقيــق حاضر از نظر هــدف کاربردی و به لحاظ اجرا 

پــس رویــدادی و در 
متغيرها  رابطه  بررســی 
است.برای  همبســتگی 
از  اطالعــات  تحليــل 
فرضيه ی  آزمون  روش 
همبســتگی  روش  از 
بين متغيرها و معادالت 
چنــد  رگرســيون 
متغيــره از طریــق مدل 
رگرســيون لجســتيک 
و پنــل دیتــا اســتفاده 
فرضيــه  در  می شــود. 
اول بــا توجه بــه اینکه 
متغير وابسته، طبقه ای و 
دارای دو ارزش )صفر 
و یک( اســت، از مدل 
رگرســيون لجســتيک 
برای آزمــون فرضيه ها 

اســتفاده می شود. پيش شــرط های انجام رگرســيون خطی مانند 
وجود رابطه ی خطی بين متغير های مســتقل و وابســته، همسانی 
 ،)Homoscedastic( واریانس متغير وابســته و متغير های مستقل
توزیع نرمال متغير وابسته و باقيمانده ها یا خطای اندازه گيری مدل 
را نياز ندارد. ليکن موضوع همراســتایی چند گانه در رگرسيون 
لجســتيک نيز وجود دارد که به معنــای عملکرد خطی هر یک 
از متغير های مســتقل نســبت به یکدیگر اســت. برای این منظور 
برای هــر ضریب بتا باید مقدار انحراف معيار جزیی باشــد. اگر 
هر متغير مستقلی دارای انحراف معيار باالیی باشد نشان از وجود 

همراستایی چند گانه روی آن متغير دارد.

بــرای آزمون فرضيه های فرعی دوم، ســوم و چهارم از روش 
پنل دیتا استفاده می شود. آزمون های الزم انجام رگرسيون خطی 
شــامل آزمون چاو و آزمون هاســمن انجام گردید ولی به جهت 

رعایت اختصار تنها نتایج نهایی مدل ارائه می شود.

فرضیه های پژوهش
فرضيه ی اصلی اول: بين ســاختار مالکيت و اظهارنظر مشروط 

حسابرسان مستقل رابطه وجود دارد.
فرضيه ی فرعی اول: بين ســاختار مالکيت و اظهارنظر مشروط 

رابطه وجود دارد.
فرضيه ی فرعی دوم: 
بين ســاختار مالکيت و 
تعداد بندهای شرط در 
مشــروط  گزارش های 
حسابرسی رابطه وجود 

دارد.
فرضيه ی فرعی سوم: 
بيــن ســاختار مالکيت 
تحریف  بنــد  وجود  و 
اســتانداردهای  از 
در  حســابداری 
مشــروط  گزارش های 
حسابرسی رابطه وجود 

دارد.
فرعــی  فرضيــه  ی 
ســاختار  بين  چهــارم: 
مالکيــت و وجــود بند 
محدودیــت در دامنــه 

رسيدگی در گزارش های مشروط حسابرسی رابطه وجود دارد.

متغیر وابسته 
متغير دودویی برای حالت های مختلف اظهارنظر حسابرس در 
ســال جاری تعریف می شود. به طوری که اگر شرکت اظهارنظر 
مشــروط ارایه کنــد یک و در غير این صــورت صفر می گيرد. 
در فرضيه هــای فرعــی مرتبط )فرعی ســوم و چهــارم( چنانچه 
یکی از حالت های اظهارنظر مشــروط )تحریف از استانداردهای 
حسابداری و محدودیت در رسيدگی( دریافت کرده باشد عدد 
یــک و در غير این صــورت عدد صفر می گيــرد. همچنين متغير 
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تعداد بندهای شــرط در گزارش های مشــروط با توجه به تعداد 
بندهای گزارش مشروط حسابداری مقدار می گيرد.

متغیر های مستقل
مالکيت نهادی: از تقسيم سهام در دست مالکان نهادی بر کل 
سهام منتشر شده محاسبه می شــود. مطابق با تعریف بند 27 ماده 
یک قانون اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، از سرمایه گذاران 
نهادی، هر شــخص حقيقی یا حقوقی که بيــش از5 درصد و یا 
بيش از 5 ميليارد ریال از ارزش اســمی اوراق بهادار در دســت 
انتشــار را خریــداری کند نيز جزو این گروه از ســرمایه گذاران 

لذا  می شوند.  محسوب 
با بررسی یادداشت های 
صورت هــای  همــراه 
مالی، درصــد مالکيت 
از  این ســرمایه گذاران 
مشخص  شرکت  سهام 
نژاد  )علی  اســت  شده 
ساروکالئی و بحرینی، 

.)1392

تمرکــز مالکيت: از 
تقسيم ســهام در دست 
ســهام دار  بزرگ ترین 
بر کل سهام منتشر شده 
می شود)علی  محاســبه 
و  ســاروکالئی  نــژاد 

بحرینی، 1392(.
متغيرهای کنترلی:

SIZE_(i,t) : )اندازه ی شرکت(عبارت است از لگاریتم طبيعی 

t جمع دارایی ها در سال
 LEV: از تقسيم کل بدهی ها به کل دارایی ها محاسبه می شود.

. t عبارتست از خطای مدل در سال : ε_(i,t)

خالصه و نتیجه گیری
در فرضيه ی اصلی رابطه ساختار مالکيت و اظهارنظر مشروط 
از طریق فرضيه های فرعی مورد آزمون قرار گرفت نتایج آزمون 
فرضيه ی فرعی اول حاکی از معنی دار بودن رابطه متغير مالکيت 
نهادی و عدم معناداری رابطه ی متغير تمرکز مالکيت با اظهارنظر 

مشــروط در مدل بود. نتایج آزمــون فرضيه فرعی دوم حاکی از 
معنــاداری رابطه ی متغير مالکيت نهــادی و عدم معناداری رابطه 
متغير تمرکز مالکيت با تعداد بندهای شــرط گزارش حسابرسی 
در مدل بود. نتایج آزمون فرضيه ی فرعی سوم حاکی از معنی دار 
بــودن رابطه ی متغير مالکيت نهادی و عدم معناداری رابطه متغير 
تمرکز مالکيت با وجود بند تحریف از استانداردهای حسابداری 
در مــدل بود نتایج آزمون فرضيه ی فرعی چهارم حاکی از معنی 
دار بــودن رابطه متغير تمرکز مالکيــت و عدم معناداری رابطه ی 
مالکيت نهــادی با وجود بند محدودیت در دامنه رســيدگی در 

گزارش های مشروط حسابرسی بود.
بــر اســاس تئــوری 
انــدازه ی  نمایندگــی، 
تقاضــا بــرای خدمات 
حسابرســی بــه ميــزان 
در  مالکيــت  ســاختار 
است.  وابســته  شرکت 
بــر ایــن اســاس یک 
شــرکت بــا مالکيــت 
متنــوع، به حسابرســان 
بــا مهارت باال توســط 
نياز  ســهام داران  گروه 
هــم  مالکيــت  دارد. 
چــون یک ســازوکار 
بوده  شــرکتی  راهبری 
و ســهام داران بــزرگ 
نظــارت فعــال و تأثير 
انتخــاب  بــر  زیــادی 
مدیریت  سياســت های 
و اســتراتژی های آنان بــرای ارائه اطالعــات صورت های مالی 
دارنــد. از آن جا که ســاختار مالکيت از ســازوکارهای اصلی و 
از عوامــل تعيين کننده  ی داخلی نظام راهبری شــرکت ها بوده و 
از طرف دیگر، حسابرســی به عنوان حرفه ای مســتقل، وظيفه ی 
خطيــری در جهت اعتباردهــی گزارش های مالی بــرای جامعه 
اســتفاده کنندگان اطالعــات مالــی دارد، لــذا اطالعــات مالی 
حسابرسی شده ابزاری برای کاهش مخاطره  ی سرمایه گذاری ها، 
بهبــود کيفيت تصميم گيری درون ســازمانی و برون ســازمانی، 
افزایش ســطح بازده ناشــی از داد و ســتد اوراق بهادار و بهبود 
ساختار سبد سرمایه گذاری افراد و گروه های مختلف است. نظام 
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مطلوب راهبری شــرکتی موجب اطمينان خاطر جهت اســتفاده 
شــرکت ها از دارایی های خود به نحو مؤثر شده، هم چنين منافع 
دامنه گســترده ای از ذی نفع ها و جامعــه ای را که در آن فعاليت 
دارند در نظر خواهد گرفت. براســاس مباحث تئوریک در مورد 
صاحب کارانی که از رتبه ی راهبری شرکتی باالیی برخوردارند، 
می توان انتظار داشــت که اطالعات حسابداری تهيه شده توسط 
این شرکت ها از قابليت اتکا و اطمينان مطلوبی برخوردار باشند. 
به عبارت دیگر، با افزایش کيفيت اطالعات حسابداری، احتمال 
وقوع تقلب، تحریف و سایر انواع سوء جریان ها در صورت های 
مالی این شرکت ها به حداقل رســيده و ارائه ی اظهارنظر مقبول 
توســط حسابرســان مســتقل برای آن ها معقول و منطقی به نظر 

می رسد.
ســرمایه گذاران نهادی با نظارت مؤثر و کنترل دقيق پرتفوی 
ســرمایه گذاری خــود، تمایل بــه دریافت اطالعــات بيش تری 
نســبت به ســرمایه گذاران عمومی داشــته و با افزایش مالکيت، 
خود را در امور شــرکت بيش تر درگيــر خواهند کرد، از طرف 
دیگر امکان دارد ســرمایه گذاران نهادی به کيفيت اطالعات در 
مقابل ســود بيش تر نياز داشــته، به همين خاطر حسابرسان جهت 
انجام فعاليت حسابرســی در شــکل مؤثر باید تالش های خود را 
حداکثر و کيفيت اطالعات را گواهی کنند. تصور بر این اســت 
که ســرمایه گذاران نهــادی با توجه به رابطــه ی امانتی بين آن ها 

و ســرمایه گذاران خود، تمایل به نظارت دقيق شــرکت داشــته، 
هــم چنين مالکان نهــادی به گواهی اطالعات باکيفيت توســط 
حسابرســان نياز دارند. مدیران شرکت با توجه به موقعيت خود، 
بر تهيه ی اطالعات مالی تأثيرگذار بوده و جهت کاهش ریسک 
ذاتی حسابرســی جهت منافع سایر ســرمایه گذاران، حسابرسان 
تمایــل بــه افزایش تالش هــای خود در جهت کاهش ریســک 

حسابرسی و مشکالت نمایندگی خواهند داشت 
یافته ی عمــده ی تحقيق حاضر با تحقيق ژنوزیک و همکاران 
)2004( همراستاســت که بيانگر ایــن بود هر چه درصد مالکيت 
مدیران غير موظف هيأت مدیره و کميته حسابرسی پایين تر باشد، 
احتمال وقوع تحریف در گزارش های تهيه شده توسط شرکت و 
به تبــع آن ارائه ی اظهارنظری غير مقبول برای صورت های مالی 
منتشره افزایش می یابد. همچنين نتایج تحقيق با تحقيق ابراهيمی 
و همــکاران)1394( مبنی بــر وجود رابطه بيــن درصد مالکيت 
ســهام توسط ســهام داران نهادی بر اظهارنظر مشروط حسابرسی 

همخوانی دارد.
بــا توجه به نتایــج تحقيق در حالی که به لحــاظ نظری انتظار 
می رفــت ســهام داران نهادی با اعمــال نظــارت بيش تر موجب 
محدودیت در دریافت اظهارنظر مشــروط برای شرکت ها باشند 
بدین لحاظ به ســهام داران نهادی توصيه می شود در اعمال نقش 

نظارتی خود اهتمام بيش تری داشته باشند.  
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