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 ن رابطه حاکمیت شرکتي با نوع حسابرس بررسي و تبیی

 های حسابرسيو هزینه
 

 .دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری، کرمانشاه، ایران، اهلل جمشیدپورروح

 ایران. دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری، کرمانشاه،، علی عباسی

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری، کرمانشاه، ایران.، امید عباسی

 

 حسابرسی هایهزینه و حسابرس نوع با شرکتی حاکمیت رابطه تبیین و بررسی پژوهش این هدف -چکیده

 پژوهش هدف نظر از حاضر پژوهش. اشدبمی فرضیه 4 پژوهش این در آزمون مورد فرضیات تعداد. باشدمی

 و مقطعی پژوهش انجام زمان نظر از قیاسی، نوع از پژوهش اجرای منطق نظر از پژوهش این. باشدمی کاربردی

-شرکت پژوهش این آماری جامعه. باشدمی رویدادیپس و پیمایشی -توصیفی پژوهش اجرای ینحوه نظر از

 حذف روش پژوهش این گیرینمونه روش. باشندمی تهران ربهادا اوراق بورس در شده پذیرفته های

 تجزیه برای و شدند آوریجمع نوین آوردره افزارنرم طریق از هاداده. باشدمی( فیلترینگ جدول) سیستماتیک

 مالکیت بین پژوهش نتایج به توجه با. است شده استفاد Excel و Eviews افزارهاینرم از هاداده تحلیل و

 .دارد وجود معنادار مثبت رابطه حسابرسی هایهزینه با و حسابرس نوع با مدیریتی مالکیت و نهادی

 .تهران بهادار اوراق بورس حسابرسی، هایهزینه  حسابرس، نوع شرکتی، حاکمیت :کلیدی کلمات

 

 بیان مساله 

 علل به. هستند بیشتر ثروت به دستیابی و سودآوری دنبال به همواره اقتصادی، واحدهای عنوان به هاشرکت

 هایفعالیت انجام وظیفه بر عالوه هاشرکت است، مدیریت از مالکیت جدایی آنها مهمترین که گوناگونی

 کاراترین تجربی شواهد براساس. دارند برعهده نیز را شرکت از بیرون افراد به پاسخگویی وظیفه اقتصادی،

 اعتبار...  و ورلدکام انرون،: نظیر بزرگ، هایکتشر ورشکستگی با. است مالی گزارشگری پاسخگویی، شکل

 به رفته؛ سؤال زیر شدت به دهند،می تشکیل را مالی گزارشگری بخش مهمترین که حسابداری ارقام و اعداد

 هاورشکستگی این. ندارند مدیریت توسط شده تهیه مالی هایصورت به اعتمادی گذارانسرمایه که طوری

 گزارشگری بودن کامل و شفافیت درباره بخشاطمینان عوامل دیگر و شرکتی تحاکمی نقش درباره سؤالی
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 در حسابداری گوناگون هایسوءاستفاده تأیید مانند دهنده، فریب مالی گزارشگری ارائه. کندمی ایجاد مالی

 هانج نقاط دیگر و آمریکا در شرکتی حاکمیت محیط شدن بهتر به قانون و بازار واکنش باعث هاشرکت این

 و دسندر) است مربوط هم، به سازمانی و محیطی هایویژگی انطباق به مؤثر شرکتی حاکمیت. است شده

 (.0988 همکاران،

 مزبور اطالعات زیرا بوده، مالی هایصورت در منعکس اطالعات به اعتباربخشی حسابرسی اصلی فلسفه

 مدیران، گران،تحلیل کارگزاران، بالقوه، ارانگذسرمایه سهامداران، نظیر مختلفی هایگروه گیریتصمیم مبنای

 زمانی سهامداران، ویژه به مزبور کاربران دیدگاه از حسابرسی بنابراین. گیردمی قرار دولت و اعتباردهندگان

 بودن عاری فعالیت، تداوم برقراری ارزیابی و بررسی به خود هایرسیدگی طی حسابرسان که است سودمند

 رسیدگی مورد واحد فعالیت بر موثر غیرقانونی اعمال و اهمیت با تقلب تخلف، تباه،اش از مالی هایصورت

 مهم کافی حد به رعایت عدم میزان هرگاه کنند؛ اعالم مزبور موارد رعایت با را خود موافقت میزان و بپردازند

 (.8910 همکاران، و یگانهحساس) شود ارائه مشروط صورت به باید حسابرسی گزارش باشد،

 شرکت در مالکیت تمرکز میزان به وابسته حسابرسی خدمات برای تقاضا اندازه نمایندگی، تئوری براساس

 نیاز سهامداران گروه توسط باال مهارت با حسابرسان به متنوع، مالکیت با شرکت یک اساس این بر. باشدمی

 بر زیادی تاثیر و فعال ظارتن بزرگ سهامداران و بوده شرکتی حاکمیت مکانیزم یک چون هم مالکیت. دارد

 که آنجا از. دارند مالی هایصورت اطالعات ارائه برای آنان هایاستراتژی و مدیریت هایسیاست انتخاب

 طرفی از و بوده هاشرکت راهبری نظام داخلی کنندهتعیین عوامل از و اصلی سازوکارهای از مالکیت ساختار

 جامعه برای مالی هایگزارش اعتباردهی جهت در خطیری وظیفه مستقل، ایحرفه عنوان به حسابرسی دیگر،

-سرمایه مخاطره کاهش برای ابزاری شده حسابرسی مالی اطالعات لذا دارد، مالی اطالعات کنندگاناستفاده

 دادوستد از ناشی بازده سطح افزایش سازمانی، برون و سازمانی درون گیریتصمیم کیفیت بهبود ها،گذاری

 حاکمیت مطلوب نظام. است مختلف هایگروه و افراد گذاریسرمایه سبد ساختار بهبود و اربهاد اوراق

 منافع چنین هم شده، موثر نحو به خود هایدارایی از هاشرکت استفاده جهت خاطر اطمینان موجب شرکتی

 مباحث براساس گرفت خواهد نظر در را دارند فعالیت آن در که ایجامعه و هاذینفع از ایگسترده دامنه

 که داشت انتظار توانمی برخوردارند، باالیی شرکتی حاکمیت رتبه از که صاحبکارانی مورد در تئوریک

 به. باشند برخوردار مطلوبی اطمینان و اتکاء قابلیت از هاشرکت این توسط شده تهیه حسابداری اطالعات

 هاسوءجریان انواع سایر و تحریف تقلب، عوقو احتمال حسابداری، اطالعات کیفیت افزایش با دیگر، عبارت
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-آن برای مستقل حسابرسان توسط مقبول اظهارنظر ارائه و رسیده حداقل به هاشرکت این مالی هایصورت در

 (.8909 فخارمنش، پیوندی، ابراهیمی،) رسدمی نظر به منطقی و معقول ها

 گیریتصمیم کیفیت بهبود ها،گذاریسرمایه مخاطره کاهش برای ابزاری شده حسابرسی مالی اطالعات

-سرمایه سبد ساختار بهبود و بهادار اوراق دادوستد از ناشی بازده سطح افزایش سازمانی، برون و سازمانی درون

 تهیه مالی گزارشات به بخشیدن اعتبار قانونی، الزامات دیگر طرفی از. است مختلف هایگروه و افراد گذاری

 مفاصاحساب و( مدیریت مالی عملکرد صحت مورد در سهامداران به دهیاطمینان) مدیریت توسط شده

 (تحمل) پذیرش به حاضر را رسیدگی مورد واحدهای سهامداران و مدیریت که است عواملی جمله از مدیران

 (.8911 داداشی، یگانه،حساس) کندمی حسابرسان الزحمهحق و هاهزینه

 بین روابط مجموعه برگیرنده در شرکتی حاکمیت یم،گفت شرکتی حاکمیت تعریف در که طورهمان

 توانندمی نیز نفعانذی باال، کمیته توسط شده ارایه پیشنهاد بنابر ارتباط، این در. است شرکت نفعانذی تمامی

 دارند، ارتباط این در موثر نقشی که نفعانیذی جمله از. شوند هابانک در شرکتی حاکمیت ارتقای باعث

 .بهادار اوراق بورس سازمان حسابرسان، ها،دولت گذاران،سپرده سهامداران،: از عبارتند

 و کامل شناخت گرو در اقتصاد کل آن پی در و اقتصادی هایبنگاه توسعه روند تسریع و تداوم پویایی،

 نیز ضعف و قوت که جاآن از. است کشور هایبنگاه اقتصادی هایفعالیت ضعف و قوت نقاط از صحیحی

 هایبنگاه و صنایع مقایسه با شرکتی حاکمیت ابزارهای است، استوار مقایسه مبنای بر که است نسبی ممفاهی

 گذارانسیاست مدیران، برای مفیدی راهنمای تواندمی که کندمی فراهم را ایزمینه یکدیگر با کشور اقتصادی

 منجر ایتازه زوایای از وکاربکس فضای شناخت جهت در پژوهشگران تحقیقات به و باشد گذارانسرمایه و

 .گردد

 گفته پاسخ سوال این به تحقیق این در که هستیم این پی در زمینه، این در جامعه تحقیق یک خال به توجه با

 دهیم نشان همچنین و. کنیم فراهم بهادار اوراق بورس در سازمانی و فردی گذارانسرمایه برای رهنمودهایی و

 در که ضعف نقاط از یکی همچنین. باشد موثر حسابرسی هایهزینه در دتوانمی شرکتی حاکمیت که

 که هستیم آن پی در تحقیق این در ما که. است بوده حسابرسی هایهزینه نگرفتن نظر در بود قبلی تحقیقات

 بیشتری حسابرسی هایهزینه که هاییشرکت. کنیم انتخاب گذاریسرمایه برای را هاشرکت از دسته کدام

 افزایش با که شودمی مشخص تحقیق این انجام با. دارند کمتری حسابرسی هایهزینه که هاییشرکت و ددارن

 ؟خیر یا رودمی باالتر هاشرکت حسابرسی هایهزینه شرکتی، حاکمیت
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 مالکیت) شرکتی حاکمیت هایمکانیزم از برخی بین ارتباطی آیا که گردید بررسی ابتدا تحقیق، این در

 تحلیل و تجزیه نهایت در و دارد؟ وجود حسابرسی هایهزینه و حسابرسی نوع با( مدیریتی لکیتما و نهادی

 وسیله به حسابرسی هایهزینه و حسابرسی نوع با شرکتی حاکمیت سازوکارهای بین ارتباط آیا که است شده

 ؟ گیردمی قرار تاثیر تحت( عمده سهامداران) متمرکز مالکیت
 

 پیشینه تحقیق 

 مالی هایصورت ارائه تجدید و شرکتی حاکمیت بررسی به پژوهشی در(. 8904) بیدختی جباری، موسوی،

 09 اطمینان سطح در مالی هایصورت ارائه تجدید و حسابرسی کیفیت میان تنها دهدمی نشان نتایج .پرداختند

 .دارد وجود معنادار و مثبت رابطه درصد

 بر شرکت مالی عملکرد و شرکتی حاکمیت بین ارتباط به پژوهشی در(. 8904) همکاران و شورورزی

 موظف غیر اعضای وجود بین رابطه فرضیه تحقیق این از حاصل نتایج براساس. پرداختند فازی رگرسیون مبنای

  دوگانه نقش بین همچنین گرفت قرار تایید مورد شرکت عملکرد با نهادی مالکان وجود و مدیره هیات در

 ویژه توجه تحقیق این نتایج به توجه با بنابراین. نگردید مشاهده داریمعنی ارتباط کتشر عملکرد و مدیرعامل

 .است تایید مورد شرکت عملکرد بهبود راستای در شرکتی حاکمیت سازوکارهای به

 و آزاد نقد هایجریان بین ارتباط بر مالکیت ساختار تاثیر به پژوهشی در( 8909) همکاران و خدادادی

 و مدیریتی مالکیت آزاد، نقد هایجریان بین که دهدمی نشان پژوهش نتایج. پرداختند هادارایی از نهبهی استفاده

 از بهینه استفاده و نهادی مالکیت بین ارتباط اما دارد، وجود داریمعنی و مثبت رابطه هادارایی از بهینه استفاده

 هایجریان بین ارتباط مدیریتی، مالکیت افزایش با که است این از حاکی نتایج همچنین،. نشد تایید هادارایی

 نقد هایجریان گذاریسرمایه به مایل مدیران. شودمی دارترمعنی و منفی هادارایی از بهینه استفاده و آزاد نقد

 ارزش خالص از حتی و نکرده پیروی شده بینیپیش هایرویه از و هستند شخصی منفعت با هایپروژه در آزاد

 بازده که است ممکن مجموع در گذاریسرمایه هایفعالیت از برخی. کنندمی پوشیچشم پروژه فیمن فعلی

 .است سرمایه هزینه از کمتر بازده این ولی باشند، داشته مثبت

 الزحمهحق و حسابرسی گزارش کیفیت بین رابطه بررسی به تحقیقی در( 8908) پهلوان حضرتی، داروغه

 چهار که دهدمی نشان نتایج. پراختند تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهپذی هایشرکت در حسابرسی

 .دارد حسابرسی الزحمهحق با معناداری و مستقیم رابطه شده ذکر عامل
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 حسابرس اظهارنظر بر حسابرسی الزحمهحق اثر بررسی به ایمقاله در( 8908) فردمرادزاده مهد،بنی

 زیان گزارش صاحبکار، اندازه حسابرس، الزحمهحق میان که دهدمی نشان پژوهش این هاییافته. پرداختند

 وجود دارمعنی ایرابطه حسابرسی مقبول گزارش صدور و رسیدگی مورد شرکت سن و صاحبکار توسط

. دارد حسابرسی مقبول گزارش صدور با مستقیم ایرابطه حسابرس الزحمهحق پژوهش، نتایج براساس. دارد

 تغییر چنینهم. دارد حسابرسی مقبول گزارش با معکوس ایرابطه زیان گزارش و شرکت سن شرکت، اندازه

 .ندارند ایرابطه حسابرسی مقبول گزارش صدور با حسابرس تصدی مدت حسابرس، نوع حسابرس،

 سازوکارهای از برخی رابطه بررسی به پژوهشی در(. 8908) تبارآهنگر طالب احمدپور، احمد ملکیان،

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت مالکیت میزان و حسابرسی الزحمهحق شرکتی، حاکمیت

 الزحمهحق و شرکتی حاکمیت سازوکارهای از برخی بین ارتباط درخصوص تحقیق هاییافته. پرداختند تهران

 رابطه و دیرهم هیات غیرموظف اعضای درصد و حسابرسی الزحمهحق بین منفی رابطه وجود بیانگر حسابرسی

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت در حسابرسی الزحمهحق با مدیرعامل دوگانگی بین مثبت

 پراکنده مالکیت که هنگامی حسابرسی الزحمهحق و مدیرعامل دوگانگی بین رابطه همچنین،. است بوده تهران

 .است ترقوی است،

 هایشرکت نمایندگی هزینه و شرکتی حاکمیت نظام سازوکارهای رابطه( 8910) دیگران و نوروش

 تعامل از تابعی نمایندگی هایهزینه تحقیق این در. کردند بررسی را تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 برای معیاری عنوان به توبین Q شاخص از و شده تعریف آزاد نقد جریان و شرکت رشد هایفرصت بین

-سرمایه فعال و مؤثر نفوذ اعمال دهنده نشان تحقیق این نتایج. است شده استفاده رشد هایفرصت گیریاندازه

 ت.اس مالکان و مدیران بین منافع تضاد کاهش و شرکت مدیریت هایگیریتصمیم بر نهادی گذاران

 نتیجه. است پرداخته شرکتی حاکمیت در مستقل حسابرسان نقش بررسی به تحقیقی در( 0989) مارانی

 حاکمیت فرآیند در مهم عامل دو حسابرسی کمیته و مستقل حسابرسان که دهدمی نشان مارانی اتتحقیق

 .روندمی شمار به شرکتی

. دادند قرار بررسی سود مدیریت کردن محدود در را شرکتی حاکمیت نقش( 0989) همکاران و کواکب

 کمیته که است آن بیانگر پذیرفت انجام آمریکایی شرکت 828 روی بر که همکاران و کواکب تحقیق

 سود مدیریت سطح کاهش در بسزایی تاثیر عامل مدیر از مدیره هیئت رئیس وظایف تفکیک و حسابرسی

 .دارد
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 ساختار بر  شرکتی حاکمیت و مالکیت ساختار تاثیر" عنوان تحت پژوهشی در ،(0984) بوت و حسن

 بررسی سرمایه ساختار بر را شرکتی راهبری منظا و مالکیت ساختار تأثیر "پاکستانی هایشرکت در سرمایه

 هیأت در عامل مدیر عضویت و مدیره هیأت ترکیب مدیره، هیأت اندازه متغیر سه از تحقیق این در. کردند

 نهادی دارانسهام و مدیران به متعلق سهام درصد از و شرکت راهبری نظام سنجش هایشاخص عنوان به مدیره

 و مدیره هیأت اندازه که داد نشان پژوهش این نتایج. گردید استفاده مالکیت ختارسا سنجش معیارهای عنوان به

 عضویت کهحالی در است، ارتباط در مالی اهرم نسبت با معنادار و منفی شکلی به مدیریتی سهامداری

 هایافتهی همچنین. ندارد سرمایه ساختار بر معناداری اثر هیچ مدیره هیأت ترکیب و مدیره هیأت در مدیرعامل

 .بود سرمایه ساختار و نهادی مالکیت میان معنادار غیر ولی مثبت، ایرابطه گویای تحقیق

. پرداختند غیراختیاری تعهدی اقالم و حسابرسی الزحمهحق بین رابطه بررسی به ایمقاله در( 0989) آاللی

 وجود معناداری و مثبت ارتباط سیحسابر الزحمهحق و غیراختیاری تعهدی اقالم بین که داد نشان تحقیق نتایج

 ضعیف مالی وضعیت در هاشرکت. دارد منفی رابطه شرکت سودآوری با حسابرسی الزحمهحق همچنین. دارد

 این ریسک افزایش به منجر امر این کنند، پرداخت بیشتری حسابرسی الزحمهحق تا دارند انتظار( زیان)

 .یابدمی کاهش سودآوری و شودمی هاشرکت

 میان دریافت حسابرسی الزحمهحق افشای و حسابرس اظهارنظر نوع بررسی در تحقیقی در( 0980) یال

 سودآوری، شرکت، اندازه اما. ندارد وجود ایرابطه حسابرس گزارش نوع و حسابرسی الزحمهحق افشای

 عوامل از فروش رشد و ورشکستگی شاخص نقدی، جریان قبل، سال در غیرمقبول حسابرسی گزارش

 .باشدمی شرکت فعالیت تداوم درباره غیرمقبول حسابرسی گزارش صدور بر تاثیرگذار

 هاشرکت در مالی تصمیمات با را حسابرسان شهرت و کیفیت بین رابطه( 0980) دیگران و یانگ ژین

 لیما تصمیمات بر حسابرسان شهرت و کیفیت دادمی نشان که کردند ارایه شواهدی و مدل آنها. کردند بررسی

-شرکت مالی تصمیمات بر بازار شرایط تأثیر از حسابرسی باالی کیفیت که دادند نشان و دارد تأثیر هاشرکت

 .کاهدمی آنها سرمایه ساختار نیز و موردنظر های

 بازار ارزش با آن رابطه و شرکتی حاکمیت از معیار دو بررسی با( 0988) اسمیت مارت و دیتمار آمی

 حدود تغییری باعث نقد وجه در تغییر دالر 8 هر ضعیف حاکمیت با هایشرکت رد که شدند متوجه شرکت

 .است برابر دو خوب حاکمیت با هایشرکت در مبلغ این کهحالی در شد خواهد بازار ارزش در 11/9 تا 40/9
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 رابطه سهام نقدشوندگی و شرکتی حاکمیت بین که شد متوجه روسیه در تحقیقی در( 0989) بلک برنارد

 نقدشوندگی و نهادی سهامداران بین که شد متوجه رگرسیون و زمانی هایسری از استفاده با او. دارد جودو

 .دارد وجود قوی رابطه یک سهام
 

 های تحقیقفرضیه

 فرضیه اول: بین مالکیت نهادی با نوع حسابرس رابطه معنادار وجود دارد.

 ه معنادار وجود دارد.فرضیه دوم: بین مالکیت مدیریتی با نوع حسابرس رابط

 های حسابرسی رابطه معنادار وجود دارد.فرضیه سوم: بین مالکیت نهادی با هزینه

 .رابطه معنادار وجود دارد یحسابرسهای هزینهبا  یتیریمد تیمالک نیبفرضیه چهارم: 
 

 مدل تحقیق

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 های کلیدیتعاریف عملیاتي متغیرها و واژه

  شرکتی حاکمیت* 

 که هستند سازمان کنترل و کارگردانی حال در هاشرکت آن توسط که است سیستمی شرکتی یتحاکم

 :شامل سیستم این فرایند

 نوع حسابرس مالکیت نهادی 

 مالکیت مدیریتی  های حسابرسیهزینه

 متغیر وابسته متغیر مستقل

 اندازه شرکت

 متغیر کنترلی
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 بازار در نظارتی سازوکارهای -8

 شرکت یک ذینفعان و سهامداران مدیره، هیئت مدیریت، بین روابط و نقش -0

 شرکت اداره برای اهداف تعیین -9

 مدیریتی مالکیت *

 ابراهیمی، یگانه،حساس) است مدیره هیأت خانواده اعضای توسط شده نگهداری سهام رصدد بیانگر

8910.) 

 نهادی مالکیت* 

 گذاری،سرمایه موسسات اختیار در که است شرکت عادی سهام تعداد دربرگیرنده نهادی گذارانسرمایه

-سرمایه فعالیت به ایحرفه وربط که است هاییشرکت و هاشرکت و موسسات سایر و بیمه موسسات ها،بانک

 اول دسته. اندکرده بندیدسته روهـگ دو به را نهادی سهامداران محققان برخی. باشندمی مشغول گذاری

 که هستند ایهحرف گذارانسرمایه دوم دسته و دارند تمرکز مدتکوتاه سودهای بر که هستند گذارانیسرمایه

 آتی سودهای با رابطه در بیشتری اطالعات که است نحوی به هاادهد تحلیل و آوریجمع در آنها نسبی مزیت

 (.8910 ابراهیمی، یگانه،حساس. )گیرندمی نظر در نیافته انعکاسی جاری سال در که را

 (حسابرسی هایهزینه) حسابرسی الزحمهحق *

 حسابرس، منظر از. باشدمی کارآمد حسابرسان اقتصادی هایهزینه کننده منعکس حسابرسی، الزحمهحق

 کار انجام هایهزینه) خود منابع هایهزینه کردن تراز طریق از هاهزینه کل کردن حداقل دنبال به حسابرسان

 (8908فرد، مرادزاده مهد،بنی. )باشندمی قانونی بدهی از ناشی آتی هایزیان و( بیشتر حسابرسی

ه ب که حسابرسی کوچک و بزرگ اتموسس از است عبارت حسابرس نوع پژوهش این در: حسابرس نوع

 موسسات سایر و بزرگ موسسه عنوان به حسابرسی سازمان شوند،می داده نشان صفر و یک با ترتیب

 .است شده گرفته نظر در غیربزرگ موسسه عنوان به حسابرسی
 

 نمونه جامعه و حجم

 8904 الی 8910 هایسال طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت پژوهش آماری جامعه

 تهران بهادار اوراق بورس در هاشرکت واقعی اطالعات از تحقیق این موردنیاز واقعی هایداده. باشندمی
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 نمونه حجم تعیین به نسبت سیستماتیک حذف روش از استفاده با پژوهش این در. شد خواهد گردآوری

 .شد خواهد استفاده
 هنحوه انتخاب و استخراج نمون 8جدول 

 

 آمار توصیفي

 و مرکزی هایشاخص نظیر توصیفی آمار هایشاخص و جداول از استفاده با پژوهشگر توصیفی، تحلیل در

 هایداده توضیح و شفافیت به امر این. پردازدمی تحقیق شده آوریجمع هایداده توصیف به  پراکندگی

  .است  شده ارائه( 0) جدول در هاداده توصیفی حلیلت از حاصل نتایج. کندمی بسیاری کمک تحقیق
 

 8904الی  8910های های تحقیق طی سالآمار توصیفی داده 0جدول 

 های آماریشاخص متغیرها
تعداد 

 مشاهدات
 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل

 4914/0 84909/6 19069/2 06099/9 999 های حسابرسیهزینه وابسته

 609/9 196/9 8 9 999 برسنوع حسا مستقل

 10/96 969/60 90/90 09/20 999 مالکیت نهادی مستقل

 01/9 29/9 09/4 90/6 999 مالکت مدیریتی مستقل

 1689/4 1944/6 0969/9 1069/2 999 اندازه شرکت کنترلی

 شرکت 641 اند.در بورس حضور داشته 8904الی 8910های که در سال یهایتعداد شرکت

 شرکت (880) اند.داشتهندر بورس حضور  8904الی 8910های که در سال یهایتعداد شرکت

 شرکت (820) باشد.هایی که سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند میتعداد شرکت

 شرکت (96) اند.دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی دادههایی که در تعداد شرکت

 شرکت (12) شده باشد.نبار در سال معامله هایی که سهام آنها حداقل یکتعداد شرکت

 ( شرکت884) ها ها و بیمهگذاری و بانکهای سرمایهشرکت

 شرکت (941) جمع

 شرکت 899 نه نهایی(آوری شده است )نموهای آنها جمعهایی که دادهتعداد شرکت
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 برا  -آزمون جارک
 حقیقبرای بررسی نرمال بودن متغیرهای تبرا  -آزمون جارکآزمون  یجنتا 9جدول 

نوع  های حسابرسی،برای متغیرهای هزینه داریکنیم سطح معنیمشاهده می( 0-4) همانطور که در جدول

گیریم این متغیرها دارای  باشد. بنابراین نتیجه میبیشتر می 99/9تی از یحسابرس مالکیت نهادی و مالکیت مدیر

 باشند.توزیع  نرمال می

 

 آزمون لیمرو آزمون هاسمن 

بیین مدل تبه جهت آزمون برابری ضرایب عرض از مبدا مقاطع مختلف و آزمون هاسمن نیز به منظور F  آزمون

  4-4و  9-4اند که نتایج این دو آزمون در جدول شماره اثرات ثابت و اثرات تصادفی مورد برآورد قرار گرفته

 نشان داده شده است. 
 لیمر Fآزمون  4جدول 

 

 

 

باشد، فرض صفر رد شده  صفر می لیمر برابر با  Fبه دست آمده از آزمون  p-valueبا توجه به اینکه مقدار 

(p-value ≤ 0.05 و روش داده )شود. فرض صفر و فرض مقابل برای آزمون های تابلویی پذیرفته میF  لیمر

 باشد:به شرح زیر می

Hoهای تلفیقی : روش داده 

H1های تابلویی: روش داده 

 متغیر برا -آماره  آزمون جارک داریسطح معنی

 های حسابرسیهزینه 9069/4 096/9

 نوع حسابرس 249/9 884/9

 مالکیت نهادی 069/9 806/9

 مالکت مدیریتی 109/9 890/9

 اندازه شرکت 808/9 960/9

 p-value لیمر  Fآماره

9084/0 989/9 
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 آزمون هاسمن 9جدول 

 
 
 

باشد، فرض صفر آزمون می 94900به دست آمده از آزمون هاسمن که برابر با   p-valueتوجه به مقدار با 

به شرح  فرض صفر و فرض مقابل برای آزمون هاسمن شود.پذیرفته می ثابتشده و روش اثرات  ردهاسمن 

 باشد:زیر می

Ho روش اثرات تصادفی : 

H1روش اثرات ثابت : 

 

 تحلیل فرضیات  
 ل فرضیه اول تحلی -1

Ho :بین مالکیت نهادی با نوع حسابرسی رابطه معنادار وجود ندارد. 
H1 :بین مالکیت نهادی با نوع حسابرسی رابطه معنادار وجود دارد. 

 آزمون اثرات ثابت فرضیه اول 6جدول 

 سطح معناداری T آماره ضریب استاندارد شده ضریب متغیر متغیر

 980/9 894099/9 606999/9 069980/8 عرض از مبدا

 998/9 980224/9 969091/9 169090/8 مالکیت نهادی

 990/9 080914/6 419060/9 960480/9 اندازه شرکت

 F  =9609/90            9980/9   =P-Valueآماره 
 60/8دوربین واتسون = 

 28/9ضریب تعیین تعدیل شده: 
 

 این مقدار کندمی تشریح را وابسته متغیر و قلمست متغیر میان رابطه قوت که است معیاری تعیین ضریب
 توضیح مستقل متغیر توسط وابسته متغیر تغییرات از درصد چند که است آن کنندهمشخص واقع در ضرایب

 نوع مستقل متغیر توسط وابسته متغیر تغییرات از درصد 28 یعنی. باشدمی R= 28/9 مدل این در. شودمی داده

 نشان که باشدمی 66/8 برابر مدل واتسن دوربین به مربوط عدد این، بر عالوه .است توضیح قابل حسابرس

 p-value آماره هاسمن

0890/88 900/9 
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 به مربوط T آماره معناداری سطح که چون همچنین. باشدمی مدل در همبستگی خود خطای وجود عدم دهنده
 ابرسحس نوع با نهادی مالکیت بین گیریممی نتیجه بنابراین باشدمی کمتر درصد 9 از نهادی مالکیت متغیر

 .است گرفته قرار تأیید مورد اول فرضیه نتیجه در. دارد وجود معنادار و مثبت رابطه
 

 تحلیل فرضیه دوم  -2

Ho :بین مالکیت مدیریتی با نوع حسابرس رابطه معنادار وجود ندارد. 

H1 :بین مالکیت مدیریتی با نوع حسابرس رابطه معنادار وجود دارد. 
 یه دومآزمون اثرات ثابت فرض 2جدول 

 سطح معناداری Tآماره ضریب استاندارد شده ضریب متغیر متغیر

 840/9 690912/8 406994/9 609142/9 عرض از مبدا

 808/9 808819/8 249160/9 196096/9 مالکیت مدیریتی

 906/9 006999/9 096980/9 096840/8 اندازه شرکت

 F  =9084/08          99068/9   =P-Valueآماره 
 99/8ن واتسون = دوربی

 99/9ضریب تعیین تعدیل شده: 

 

 این مقدار کندمی تشریح را وابسته متغیر و مستقل متغیر میان رابطه قوت که است معیاری تعیین ضریب

 توضیح مستقل متغیر توسط وابسته متغیر تغییرات از درصد چند که است آن کنندهمشخص واقع در ضرایب
 نوع مستقل متغیر توسط وابسته متغیر تغییرات از درصد 99 یعنی. باشدمی  R= 99/9 مدل این در. شودمی داده

 نشان که باشدمی 99/8 برابر مدل واتسن دوربین به مربوط عدد این، بر عالوه. است توضیح قابل حسابرس
 به مربوط T آماره معناداری سطح که چون همچنین. باشدمی مدل در همبستگی خود خطای وجود عدم دهنده

 حسابرس نوع با مدیریتی مالکیت بین گیریممی نتیجه بنابراین باشدمی بیشتر درصد 9 از نهادی مالکیت متغیر
 .گیردنمی قرار تأیید مورد دوم فرضیه نتیجه در. دارد وجود معنادار و مثبت رابطه

 

 تحلیل فرضیه سوم  -3

Ho :وجود ندارد های حسابرسی رابطه معناداربین مالکیت نهادی با هزینه. 

H1 :های حسابرسی رابطه معنادار وجود داردبین مالکیت نهادی با هزینه. 
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 آزمون اثرات ثابت فرضیه سوم 1جدول 

 سطح معناداری Tآماره ضریب استاندارد شده ضریب متغیر متغیر

 990/9 940409/0 409600/9 169044/9 عرض از مبدا

 996/9 061994/0 906094/9 248909/9 مالکیت نهادی

 908/9 909999/0 419060/9 006990/8 اندازه شرکت

 F  =6091/48           9990/9   =P-Valueآماره 

 10/9ضریب تعیین تعدیل شده:       24/8دوربین واتسون =

 

 این مقدار کندمی تشریح را وابسته متغیر و مستقل متغیر میان رابطه قوت که است معیاری تعیین ضریب

 توضیح مستقل متغیر توسط وابسته متغیر تغییرات از درصد چند که است آن کنندهمشخص واقع در ضرایب

  مستقل متغیر توسط وابسته متغیر تغییرات از درصد 10 یعنی. باشدمی R= 10/9 مدل این در. شودمی داده

 که باشدمی 24/8 برابر مدل واتسن دوربین به مربوط عدد این، بر عالوه. است توضیح قابل حسابرسی هایهزینه

 T آماره معناداری سطح که چون همچنین. باشدمی مدل در همبستگی خود خطای وجود عدم دهندهنشان

-هزینه با نهادی مالکیت بین گیریممی نتیجه بنابراین باشدمی کمتر درصد 9 از نهادی مالکیت متغیر به مربوط

 .است گرفته قرار تأیید مورد سوم فرضیه جهنتی در. دارد وجود معنادار و مثبت رابطه حسابرسی های
 

 تحلیل فرضیه چهارم  -4

Ho :های حسابرسی رابطه معنادار وجود نداردبین مالکیت مدیریتی با هزینه. 

H1 :های حسابرسی رابطه معنادار وجود داردبین مالکیت مدیریتی با هزینه. 

 آزمون اثرات ثابت فرضیه سوم 0جدول 

 سطح معناداری Tآماره ب استاندارد شدهضری ضریب متغیر متغیر

 988/9 949149/0 049608/9 609980/9 عرض از مبدا

 991/9 418199/0 084969/9 990984/9 مالکیت مدیریتی

 960/9 629489/8 041690/9 912498/8 اندازه شرکت

 F  =8409/41          9909/9   =P-Valueآماره 

 20/9دیل شده: ضریب تعیین تع      20/8دوربین واتسون =
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 این مقدار کندمی تشریح را وابسته متغیر و مستقل متغیر میان رابطه قوت که است معیاری تعیین ضریب

 توضیح مستقل متغیر توسط وابسته متغیر تغییرات از درصد چند که است آن کنندهمشخص واقع در ضرایب

  مستقل متغیر توسط وابسته متغیر تغییرات از درصد 20 یعنی. باشدمی R= 20/9 مدل این در. شودمی داده

 باشدمی 20/8 برابر مدل واتسن دوربین به مربوط عدد این، بر عالوه. است توضیح قابل  حسابرسی هایهزینه

 T آماره معناداری سطح که چون همچنین. باشدمی مدل در همبستگی خود خطای وجود عدم دهندهنشان که

 با مدیریتی مالکیت بین گیریممی نتیجه بنابراین باشدمی کمتر درصد 9 از تیمدیری مالکیت متغیر به مربوط

 .است گرفته قرار تأیید مورد چهارم  فرضیه نتیجه در. دارد وجود معنادار و مثبت رابطه حسابرسی هایهزینه

 

 نتایج نهایي پژوهش 
 اثرات ثابت نتایج آزمون 89جدول 

شماره 

 فرضیه
 نوع  آزمون فرضیه

 دادتع

 مشاهده

  سطح

 داریمعنی
 نتیجه آزمون

8 
بین مالکیت نهادی با نوع حسابرسی رابطه 

 معنادار وجود دارد
 شودرد می 9H 94998 999 اثرات ثابت

0 
بین مالکیت مدیریتی با نوع حسابرسی 

 رابطه معنادار وجود دارد
 شودمی رد 9H 94808 999 اثرات ثابت

9 
های حسابرسی زینهبین مالکیت نهادی با ه

 رابطه معنادار وجود دارد
 شودمی تایید 9H 94996 999 اثرات ثابت

4 
های بین مالکیت مدیریتی با هزینه

 حسابرسی رابطه معنادار وجود دارد
 شودمیتایید  9H 94991 999 اثرات ثابت

 
 نتایج حاصل از تحقیق

 نتایج حاصل از آزمون رگرسیون فرضیه اول
عمل مالکیت نهادی  با نوع حسابرسی دارد از رگرسیون تک متغیر با گوید فرضیه که میجهت آزمون این 

داری شدن آزمون لیمر، برای آزمون افزار ایویوز استفاده شده است. در این فرضیه به علت معنیاستفاده از نرم
 Tمعناداری آماره  ورد اثرات ثابت  استفاده شده است. همچنین چون که سطحآفرضیات از روش پانلی با بر

گیریم بین مالکیت نهادی با نوع باشد بنابراین نتیجه میدرصد کمتر می 9متغیر مالکیت نهادی از  به مربوط
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گرفته است. یعنی به اندازه  قرار تأیید مورد اول فرضیه حسابرس رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در نتیجه
 یابد. متغیر نوع حسابرسی یک درصد افزایش یا کاهش می یک درصد افزایش یا کاهش در مالکیت نهادی،

 نتایج حاصل از آزمون رگرسیون فرضیه دوم
عمل مالکیت مدیریتی  با نوع حسابرسی دارد از رگرسیون تک متغیر گوید جهت آزمون این فرضیه که می

ری شدن آزمون لیمر، برای داافزار ایویوز استفاده شده است. در این فرضیه به علت معنیبا استفاده از نرم
ورد اثرات ثابت استفاده شده است. همچنین چون که سطح معناداری  آآزمون فرضیات از روش پانلی با بر

گیریم بین مالکیت نهادی باشد بنابراین نتیجه میدرصد بیشتر می 9متغیر مالکیت مدیریتی از  به مربوط Tآماره 
نگرفته است. یعنی به  قرار تأیید دوم مورد فرضیه ود ندارد. در نتیجهبا نوع حسابرس رابطه مثبت و معنادار وج

 کند. اندازه یک درصد افزایش یا کاهش در مالکیت نهادی، متغیر نوع حسابرسی تغیری پیدا نمی
 نتایج حاصل از آزمون رگرسیون فرضیه سوم

ی دارد از رگرسیون تک های حسابرسعمل مالکیت نهادی با هزینهگوید جهت آزمون این فرضیه که می
داری شدن آزمون لیمر، برای افزار ایویوز استفاده شده است. در این فرضیه به علت معنیمتغیر با استفاده از نرم

ورد اثرات ثابت استفاده شده است. همچنین چون که سطح معناداری  آآزمون فرضیات از روش پانلی با بر
گیریم  بین مالکیت نهادی با باشد بنابراین نتیجه میدرصد کمتر می 9 متغیر مالکیت نهادی از به مربوط Tآماره 
گرفته است. یعنی به  قرار تأیید سوم مورد فرضیه های حسابرس رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در نتیجههزینه

-دا میهای حسابرسی افزایش و کاهش پیاندازه یک درصد افزایش یا کاهش در مالکیت نهادی، متغیر هزینه

 کند. 
 نتایج حاصل از آزمون رگرسیون فرضیه چهارم

های حسابرسی دارد از رگرسیون تک عمل مالکیت مدیریتی با هزینهگوید جهت آزمون این فرضیه که می
داری شدن آزمون لیمر، برای افزار ایویوز استفاده شده است. در این فرضیه به علت معنیمتغیر با استفاده از نرم

ورد اثرات ثابت استفاده شده است. همچنین چون که سطح معناداری  آیات از روش پانلی با برآزمون فرض
گیریم بین مالکیت باشد بنابراین نتیجه میدرصد کمتر می 9متغیر مالکیت مدیریتی از  به مربوط Tآماره 

گرفته  قرار تأیید ارم موردفرضیه چه های حسابرس رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در نتیجهمدیریتی با هزینه
ری پیدا یهای حسابرسی تغیاست. یعنی به اندازه یک درصد افزایش یا کاهش در مالکیت مدیریتی، متغیر هزینه

 کند.می
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 های پیشین( مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش88جدول )
فرضیه اول: بین مالکیت نهادی نوع حسابرسی رابطه 

 مثبت و معناداری وجود داشت.
 رسیدند نتیجه این به پژوهشی در( 0990) دیمیترپلوس و تیسلون
 .ندارد ارتباطی حسابرس نوع با نهادی مالکیت که

فرضیه دوم: بین مالکیت مدیریتی و نوع حسابرسی 
 .رابطه مثبت و معناداری وجود نداشت

( به این نتیجه رسیدند که مالکیت مدیریتی با نوع 0996) بووشارما 
 بتی دارد.حسابرس ارتباط مث

های فرضیه سوم: بین مالکیت نهادی و  هزینه
 .حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت

 گرفتند نتیجه( 0988) همکاران و لیفشاتز  پژوهش با مقایسه در
( جلسات تعداد) حسابرسی کمیته پشتکار و نهادی مالکیت بین

 .دارد حسابرسی الزحمهحق با معناداری و مثبت رابطه

 هایهزینه و مالکیت مدیریتی بین: چهارم رضیهف
 .داشت وجود معناداری و مثبت رابطه حسابرسی

 گرفتند نتیجه( 0988) همکاران و لیفشاتز  پژوهش با مقایسه در
( جلسات تعداد) حسابرسی کمیته پشتکار و مدیریتی مالکیت بین

 .دارد حسابرسی الزحمهحق با معناداری و مثبت رابطه

 

 ت کاربردیپیشنهادا

 فرضیه اول و دوم: 

نهادی با نوع حسابرس و عدم ارتباط مالکیت مدیریتی ( با توجه به نتایج پژوهش و ارتباط مثبت مالکیت 8

ساختار حاکمیت خود از مالکیت نهادی بیشتر از  درشود ها پیشنهاد میبا نوع حسابرس به مدیران شرکت

و حسابرسانی استفاده کنند که کیفیت  تفاده کنند. و از موسساتمالکیت مدیریتی در کنار نوع حسابرسی اس

 .باالتری دارند

گیری، به وضعیت مالکیت نهادی و ها و فرآیند تصمیمگذاران و سهامداران در ارزیابی شرکت( سرمایه0

نمایند. شود توجه ها تکرار میکه به طور مداوم توسط شرکتمالکیت مدیریتی و نوع حسابرسی به ویژه زمانی

بایست ارائه دهنده الگویی جهت افزایش کیفیت گذار و دولتی، میسازمان حسابرسی به عنوان یک نهاد قانون

کنندگان و در نتیجه کاهش ها به استفادهحسابرسی باشد، تا باعث کاهش ارائه اطالعات غلط توسط شرکت

 های مالی شود.  تجدید ارائه صورت

 فرضیه سوم و چهارم: 

گذاری های حسابرسی در شرکت و ایجاد اطمینان در سرمایهالزحمهشود برای کاهش حقشنهاد می( پی8

های پاداشی مبتنی بر عملکرد و حاکمیت درست و نسبت به اتخاذ تصمیمات کارا و بهینه توسط مدیریت، طرح

 بلندمدت برای مدیران در نظر گرفته شود. 
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های مالی به منظور صورت ههمراهای سابرسی در یادداشتالزحمه ح( افشای اطالعات مرتبط با حق0

 گذاران و سایر افراد ذینفعبینی اطالعاتی شرکت توسط سرمایهفراهم آوردن امکان پیش
 

 سایر پیشنهادها 

 .ایران رسمی حسابداران توسط جامعه شرکتی حاکمیت مفاهیم مستمر ( آموزش8

های مکانیزم از یکی عنوان به اقتصادی هایبنگاهداخلی  حسابرسی کیفیت و نقش به بیشتر توجه (0

 .شرکتی حاکمیت اثرگذار

ها در ایران بهره برد. نتایج این تحقیق نامه راهبری شرکتتوان در تدوین آیین( از نتایج این تحقیق می9

ها جهت شناخت راهکارهای افزایش سطح های شرکتتواند مورد توجه مجامع و هیئت مدیرهمی

ها توانند با توجه به عوامل تاثیرگذار بر عملکرد آتی شرکتگذاران میرار گیرد. و سرمایهعملکرد ق

 تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند.  

 پیشنهادات آتي

های حاکمیت شرکتی مانند استقالل هیئت مدیره، تمرکز مالکیت، شود از دیگر شاخص( پیشنهاد می8

 های حسابرسی استفاده شود.هزینهاندازه هیئت مدیره در کنار نوع حسابرس و 

 ها.های حسابرسی با ساختار سرمایه شرکت( بررسی ارتباط بین هزینه0

 ( بررسی ارتباط بین مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی با کیفیت حسابرسی.9

 

 منابع 

 نظر اظهار بر حسابرسی الزحمهحق اثر(. 8908) مهدی زینالی، مهدی، فرد، مرادزاده بهمن، مهد،بنی .8

 94-48ص پانزدهم، شماره پنجم، سال مدیریت حسابداری پژوهشی علمی فصلنامه حسابرس،

     الزحمهحق و حسابرسی گزارش کیفیت بین رابطه بررسی(. 8908) زهرا پهلوان، فاطمه، حضرتی، داروغه .0

 04-89ص چهاردهم، شماره پنجم، سال مدیریت، حسابداری پژوهشی علمی فصلنامه حسابرسی،

 سازوکارهای از برخی رابطه بررسی(. 8908) میثم تبارآهنگ، طالب احمد، احمدپور، اسفندیار، ملکیان، .9

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت مالکیت میزان و حسابرسی الزحمهحق شرکتی، حاکمیت

 99-92 ص چهارم، شماره چهارم، سال مالی، حسابداری هایپژوهش مجله تهران،
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 پذیرفته هایشرکت در گذاریسرمایه بر مالی اهرم تاثیر بررسی" ،(8910) یزدانی سیما ایرج، نوروش، .4

-41 صفحه دوم، شماره دوم، سال مالی، حسابداری هایتحقیق مجله ،"تهران بهادار اوراق بورس در شده

99 

 حسابرسان اظهارنظر بر کتیشر حاکمیت اثر بررسی(. 8910) .ایمان داداشی، و یحیی؛ یگانه،حساس .9

 29-69 مدیریت، حسابداری مجله. مستقل .6

 بر شرکت مالکیت ساختار تاثیر بررسی(. 8909) محمدرضا فخارمنش، محمود، پیوندی، کاظم، ابراهیمی، .2

 مالی، حسابداری پژوهشی علمی فصلنامه ها،شرکت مستقل حسابرسان اظهارنظر و حسابرسی الزحمهحق

 21-90 ص ،40 شماره ششم، سال

 حاکمیت ارتباط بررسی (.8904) امید فروتن، حمید، سلیمانی، محسن، خلیلی، محمدرضا، شورورزی، .1

 ،09 شماره حسابرسی، و مالی حسابداری هایپژوهش فازی، رگرسیون مبنای بر شرکت عملکرد با شرکتی

 890-808 ص

 ارائه تجدید و شرکتی میتحاک (.8904) طلب عباس بیدختی، حسین، جباری، سیدرضا، موسوی، .0

 880-02 ص ،09 شماره حسابرسی، و مالی حسابداری هایپژوهش مالی، هایصورت

 . 90-90 ص ، 90 شماره حسابرس، ،"درایران شرکتی حاکمیت"(. 8919) ،.،ی یگانهحساس .89

 . 02-09 ص ،866 شماره حسابدار، ،"سود مدیریت بازی پایان"(.8914) ،.ا دودانگه، .88

 . 90-40 ص ،809 شماره تدبیر، ،"مدیره ساختارهیئت اصالح و شرکتی حاکمیت"(. 8912) ،.ع قدس، .80

 و 10 هایشماره اقتصادی، هایسیاست و مسائل بررسی "کنترل، و شرکتی حاکمیت"(. 8911) ،.ا رسائیان، .89

 . 08-29 ص ،09

 ساختار با شرکتی مالکیت هایویژگی بین رابطه تبیین(. 8909) عباسعلی دریایی، اسفندیار، ملکیان، .84

 849-808صص اول، شماره سوم، دوره شیراز، دانشگاه حسابداری هایپیشرفت مجله شرکتی، حاکمیت

(. ارشد کارشناسی نامهپایان) شرکت عملکرد و شرکتی حاکمیت کیفیت بین رابطه(. 8912. )ر رئیسی، .89

 .مدیریت و حسابداری دانشکده طباطبایی، عالمه دانشگاه

 گزارش بر حسابرس نوع و حسابرس تصدی مدت تاثیر(. 8900) مرتضی لواسانی، نوایی آزیتا، جهنشاد، .86

 801-892 هجدهم، شماره پنجم، سال حسابرسی، و مالی حسابداری هایپژوهش سود، کارانهمحافظه
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 مدیریت با حسابرس گزارش نوع و حسابرس نوع بین رابطه(. 8900. )قدرااهلل نیا،طالب هژیر، رحمانی، .82

 40-09.صص نوزدهم، شماره پنجم، سال حسابرسی، و مالی حسابداری هایپژوهش. سود
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