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 چکیده

 کتشر سرمایه ساختار در سهام صاحبان حقوق و هابدهی مناسب ترکیب بر مالی، زمینه در اخیر هایپژوهش

هم این پژوهش بر دو عنصر م .است هاشرکت سرمایه ساختار در مهم مسائل از یکی نمایندگی تئوری. اندنموده تأکید

 رد در کنترل هزینه نمایندگی و سر رسید بدهی ها یعنی کیفیت حسابرسی و ساختار مالکیت شرکت تمرکز می کند.

پژوهش حاضر  .است هابدهی سررسید بر مالکیت ساختار و حسابرسی کیفیت تأثیر بررسی پژوهش این هدف نتیجه

 یهاشرکت یمال یهاآن از صورت یهاآوری دادهجمع ی. براباشدیم یلیتحل تیو از نظر ماه یاز نظر هدف کاربرد

شده در پذیرفته یهاشرکت از شرکت 021پژوهش  یآمار نمونهشده است. استفاده نیبورس اوراق بهادار تهران نو

 رسیحساب کیفیت بین که دهد می نشان پژوهش نتایج. باشدیم 0936 یال 0931 یهاسال یطبورس اوراق بهادار تهران 

 چنینهم. گردد نمی رد پژوهش اول فرضیه بنابراین. دارد وجود معناداری و منفی رابطه بلندمدت بدهی از استفاده و

 از حاکی یزن پژوهش سوم فرضیه نتایج نهایت در. ندارد بلندمدت بدهی از استفاده بر معناداری تاثیر مالکیت تمرکز

 .اردد وجود معناداری و مثبت رابطه بلندمدت بدهی از استفاده و شرکت در نهادی سهامداران حضور بین که است آن

 

 .ساختار مالکیت و سر رسید بدهی، کیفیت حسابرسی: کلمات کلیدی



Abstract 

Past research on financial decisions has focused on the optimal amount of debt and equity 

in a firm’s capital structure and agency cost theories have been proposed in this context. This 

paper focuses on the effect of two of these attributes on debt maturity: the 

auditor’s quality and the firms’ ownership structure. Therefore, the main issue of 

the present study is to investigate the effect of auditor quality and ownership 

structure on the debt maturity .This research is an analytical research and its 

purpose is applied. The statistical population is those companies listed in Tehran 

Stock Exchange during the years 2012-2018. The results show that there is a 

significant negative relationship between audit quality and long-term debt use. 

Therefore, the first hypothesis of the research is not rejected. Also, ownership 

concentration does not have a significant impact on the use of long-term debt. 

Finally, the results of the third hypothesis indicate that there is a positive and 

significant relationship between the presence of institutional shareholders in the 

company and the use of long-term debt. 
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