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 به خود هایدارايي از هاشرکت که شودمي خاطر اطمينان موجب شرکتي حاکميت مطلوب نظام -چكیده

 را دارند، فعاليت آن در که ایجامعه و هاذينفع از ایگسترده دامنه منافع همچنين و کنندمي استفاده موثر نحو

ها است  به همين خاطر حاکميت شرکتي به عنوان يکي از ابزارهای نظارتي و هدايتي شرکت .گيرندمي نظر در

ه عنوان يکي از سازوکارهای آن اهميت به سزايي در دستيابي به اين اهداف دارد. در همين و حسابرسي نيز ب

در اين راستا عملکرد و خروجي حسابرسي و به عبارتي کيفيت حسابرسي نيز بايد مورد ارزيابي قرار گيرد. 

قرار گرفته های حاکميت شرکتي بر کيفيت حسابرسي مورد بررسي بررسي تاثير برخي از مکانيزم پژوهش

با روش رگرسيون حداقل  1392تا  1389ی زماني ها به صورت ساالنه برای دورهدر اين تحقيق داده است.

  های ترکيبي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.مربعات معمولي در سطح مقطعي ساالنه و آزمون داده

ن حسابرسي دارای ارزش يك و ساير کيفيت حسابرسي متغيری دامي دوارزشي است، در اين متغير سازما

موسسات دارای ارزش صفر هستند. نتايج تحقيق نشان داد که متغيرهای مورد بررسي که شامل سهامداران 

چنين گذاران نهادی و استقالل مديران بودند با کيفيت حسابرسي دارای رابطه معناداراند. همعمده و سرمايه

 دارای رابطه معنادار بود. ها نيز با کيفيت حسابرسياندازه شرکت

 گذاران نهادی، استقالل مديران، کيفيت حسابرسيسهامداران عمده، سرمايه های كلیدی:واژه

 

 قدمهم

های مالي حسابرسي شده شرکت کنند تا هر ساله صورتاستانداردهای گزارشگری مالي مديران را موظف مي

ها در اتخاذ ن قرار دهند تا اين افراد بتوانند از اين صورتکنندگاگذاران و ساير استفادهرا در اختيار سرمايه

های مالي همواره برای تدوين کنندگان استانداردها و تصميمات خود بهره بگيرند. درستي و صحت صورت

های ه صورتئها ممکن است در برخي مواقع، با اراکنندگان دارای اهميت بوده است. مديران شرکتاستفاده

کنندگان اين فرصت را ندهند تا آنها بتوانند درباره عملکرد گذاران و ساير استفادهنده، به سرمايهکنمالي گمراه
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های گيری کنند. کيفيت گزارشگری مالي تا حد زيادی وابسته به روشاقتصادی شرکت به درستي تصميم

کند تا کمك مي های حسابداری و برآوردها به مديريتحسابداری انتخاب شده توسط مديريت است. روش

شود تا مديران به منظور افزايش منافع خود ها باعث ميبتواند سود خالص شرکت را تعيين کند. اين فرصت

ها برای اطمينان از کيفيت مناسب ترين روشدست به مديريت کردن سود بزنند. يکي از بهترين و معقول

های مالي است. ت در حسابرسي صورتهای مالي استفاده از موسسات حسابرسي بزرگ و با کيفيصورت

اند که موسسات حسابرسي بزرگ به علت داشتن کارکنان با تجربه قادر هستند تا تحقيقات زيادی نيز نشان داده

تری نسبت به ساير موسسات حسابرسي ارايه نمايند. کيفيت حسابرسي توسط محققين مختلف خدمات با کيفيت

ارزيابي " کيفيت حسابرسي را به صورت زير تعريف کرده است. 1ونجلدی آمورد مطالعه قرار گرفته است. 

های مالي و يا سيستم حسابداری صاحب ( تحريفات با اهميت در صورت1که حسابرس )احتمال اين از "بازار

که حسابرس تحريفات با ( تحريف با اهميت کشف شده را گزارش دهد. احتمال اين2کار را کشف کند، و )

که حسابرس تحريفات با اهميت کشف شده را ف کند به شايستگي حسابرس، و احتمال ايناهميت را کش

-دارد که کيفيت حسابرسي موجب مي( بيان مي2005) 2چن گزارش کند، به استقالل حسابرس بستگي دارد.

ران برای رود که سهامدارو انتظار ميشود تا مشکالت نمايندگي بين مديران و سهامداران کاهش يابد. از اين

اطمينان بيشتر از کيفيت گزارشگری مالي و عملکرد مديريت از خدمات حسابرسان بزرگ و با کيفيت استفاده 

های جلوگيری و کاهش مديريت سود تواند يکي از راه( معتقدند حسابرسي مي2005) 3جنين و پيوت کنند.

برسي شده ارائه کنند دارای محتوای های مالي حساهايي که صورتباشد. زيرا اعتقاد بر اين است، شرکت

های مديران است و حسابرسي اقالم تعهدی وابسته به قضاوتاطالعاتي و سود با کيفيت بيشتری هستند. 

هايي که اقالم تعهدی بيشتری دارند، نيز دشوارتر است. حسابرسي با کيفيت باالتر، با احتمال بيشتری شرکت

کيفيت دارای تخصص،  های حسابرسي باکند. زيرا موسسهشف ميعملکردهای حسابداری مورد ترديد را ک

با داشتن يك  هارود شرکترو انتظار ميهای بيشتری برای کشف اشتباه و تقلب هستند. از اينمنابع و انگيزه

های مالي از خدمات مکانيزم حاکميت شرکتي مناسب در انتخاب حسابرسان مستقل برای حسابرسي صورت

های حاکميت شرکتي بر انتخاب در اين تحقيق به بررسي برخي از ويژگي يفيت استفاده نمايند.حسابرسان با ک

 شود.های بورسي پرداخته ميحسابرسان مستقل با کيفيت در شرکت

 

                                                           
1 - De Angelo 

2 - Chen 

3 - Janin and Piot 
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 پیشینه و ادبیات تحقیق

ل مستق حسابرسان اظهارنظر بر شرکتي حاکميت ( در تحقيق خود به بررسي اثر1389حساس يگانه و داداشي )

 تاييد مورد ایدوجمله آزمون کمك که به گردآوری شده، هایداده آزمون از حاصل پرداختند. نتايج

 متوسط حاکميتي رتبه با هایشرکت شرکتي، در حاکميت سازوکارهای کيفيت بين که داد قرارگرفت، نشان

 ایرابطه چنين اما ارد،د وجود معناداری مستقل، رابطه حسابرسان توسط مشروط اظهارنظر با ارائه ضعيف، و

  .نشد مشاهده آنها، برای اظهارنظر مقبول ارائه و قوی حاکميتي سطح با کارانيمورد صاحب در

حاکميت شرکتي، کيفيت حسابرسي و هزينه تامين مالي در " ( تحقيقي تحت عنوان2003) 1پايوت و پيرو

وضوع پرداختند که حاکميت شرکتي و کيفيت انجام دادند. آنان در تحقيق خود به بررسي اين م "بورس فرانسه

بود. نتايج  1999-2001حسابرسي چه تاثيری بر هزينه تامين مالي برون سازماني دارد. دوره زماني اين تحقيق 

شود، اما کيفيت حسابرسي تاثير نشان داد که کيفيت حاکميت شرکتي منجر به کاهش هزينه تامين مالي مي

 لي ندارد.معناداری بر هزينه تامين ما

( در تحقيق خود به بررسي رابطه بين کيفيت حسابرسي و مالکيت مديرانه در بورس 2005) 2لنوکس

انگلستان پرداخت. نتايج تحقيق وی نشان داد که بين مالکيت مديريتي و کيفيت حسابرسي رابطه منفي وجود 

ئل نمايندگي و انتخاب حسابرس در ( به بررسي رابطه بين ساختار مالکيت، مسا2007) 3پيتمن و ديگران دارد.

های کشورهای اروپای غربي پرداختند. نتايج تحقيق آنان بيانگر عدم وجود رابطه بين ساختار ميان شرکت

 مالکيت متمرکز و کيفيت حسابرسي بود.

( تحقيقي تحت عنوان، مالکيت دولتي، محيط نهادی و انتخاب حسابرس در بين 2008) 4وانگ و ديگران

های که دارای مالکيت پذيرفته شده در بورس چين انجام دادند. نتايج تحقيق نشان داد که شرکت هایشرکت

-تر انتخاب ميتر و با کيفيت حسابرسي پايينها، حسابرسان کوچكدولتي هستند در مقايسه با ساير شرکت

 کنند.

، کيفيت حسابرسي و ( به بررسي رابطه بين استقالل مديران، ساختار مالکيت2009) 5احمد و منصور

بود. نتايج تحقيق نشان داد  1991-2000هموارسازی سود در بورس مالزی پرداختند. دوره زماني تحقيق آنان 

                                                           
1- Piot and Piera 

2 - Lennox 

3 - Pittman et al 

4 - Wang et al 

5 - Ahmad and Mansor 
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که وجود مديران غيرموظف در هيات مديره و کيفيت حسابرسي منجر به کاهش هموارسازی سود شده و منجر 

 شود.به بهبود کيفيت سود مي

يق خود به بررسي تاثير ساختار حاکميت شرکتي بر انتخاب حسابرسان مستقل ( در تحق2009) 1لين و ليو

های با داشتن در بورس چين نشان داد که شرکت 2001-2004پرداختند. نتايج تحقيق آنان در دوره زماني 

 کنند و به تدريج با بهبود ساختارتر انتخاب ميتر حسابرسان با کيفيت پايينساختار حاکميت شرکتي ضعيف

 کنند.حاکميت شرکتي خود حسابرسان با کيفيت بهتری را انتخاب مي

( در تحقيق خود به بررسي تاثير کيفيت حسابرسي بر مديريت سود و هزينه تامين 2010) 2چن و ديگران

شرکت   3310های پذيرفته شده در بورس چين پرداختند.  نتايج تحقيق آنان بر روی مالي در ميان  شرکت

کيفيت حسابرسي موجب بهبود کيفيت اطالعات مالي و محدوديت مديران برای استفاده از اقالم نشان داد که 

شود. خورنا شود. آنان همچنين نشان دادند که کيفيت حسابرسي موجب کاهش هزينه تامين مالي ميتعهدی مي

 ين مالي خواهد شد.( نيز در تحقيقي نشان دادند که کيفيت حسابرسي منجر به کاهش هزينه تام2004و رامن )

گذاران نهادی پس های سرمايهانتخاب حسابرس و ويژگي"(  پژوهشي تحت عنوان 2011) 3ازيبي و هاربت

شرکت در طي دوره  144ماری آنان مشتمل بر آانجام دادند. جامعه  "از رسوايي مالي انرون در بورس فرانسه

گذاران نهادی و کيفيت حسابرسي رابطه منفي ايهبود. نتايج تحقيق نشان داد که بين سرم 2000-2007زماني 

بيني سود به بررسي اين ( در تحقيقي با عنوان کيفيت حسابرسي و پيش1388علوی و ديگران ) وجود دارد.

ای وجود دارد يا خير؟ نتايج تحقيق آنان نشان داد کيفيت موضوع پرداختند که آيا بين اين دو متغير رابطه

تر سود بيني دقيقشود، با پيشدازه حسابرس و تخصص صنعتي حسابرس مشخص ميکه براساس ان حسابرسي،

 رابطه دارد.
 

 تحقیقی ها فرضیه

 داری وجود دارد.بين تمرکز مالکيت و کيفيت حسابرسي رابطه معني -1

 داری وجود دارد.بين مالکيت نهادی و کيفيت حسابرسي رابطه معني -2

 داری وجود دارد.طه معنيبين استقالل مديران و کيفيت حسابرسي راب -3

 

 

                                                           
1 -Lin and Liu 

2 -Chen et al 

3 -Azibi and Hubert 
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 روش تحقیق
 قلمرو تحقیق، جامعه و نمونه آماری

بوده است. جامعه آماری مورد  1392تا  1389ساله از سال  4قلمرو زماني اين تحقيق شامل يك دوره زماني 

ب باشد. دليل انتخاهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميی شرکتنظر در اين تحقيق، کليه

ها های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار اين است که قابليت دسترسي به اطالعات مالي اين شرکتشرکت

های سازمان بورس اوراق بهادار تهران، اطالعات بيشتر است، همچنين، به خاطر وجود مقررات و استاندارد

 تر است. ها همگنهای مالي اين شرکتگزارش

-های در دسترس استفاده شده است. نخست تمام شرکتخاب نمونه، از کل دادهدر اين تحقيق، برای انت 

های موجود، گيری شرکت کنند، انتخاب شدند، سپس از بين کليه شرکتتوانستند در نمونههايي که مي

های باقي مانده ی شرکتهايي که واجد هر يك از شرايط زير نيستند، حذف شده و در نهايت کليهشرکت

 اند. ام آزمون انتخاب شدهبرای انج

 ( سال مالي شرکت منتهي به پايان اسفند ماه هر سال باشد.1

 ( در طي دوره زماني تحقيق تغيير سال مالي نداده باشد.2

 ( در طي دوره زماني تحقيق به طور فعال در بورس حضور داشته باشد.3

 ( اطالعات مورد نظر برای استخراج داده ها در دسترس باشد.4

 گری مالي نباشد.گذاری و يا واسطهشرکت سرمايه( 5

 های تحقيق انتخاب شدند.شرکت برای انجام آزمون فرضيه 80های فوقدر نهايت پس از اعمال محدوديت

 ها. تعداد شرکت1نگاره

 نام صنعت هاتعداد شركت

 محصوالت فلزی 4

 مواد غذايي 14

 محصوالت کاني غير فلزی 18

 شيميايي 18

 يدیتول 18

 فلزات اساسي 6

 ساير 2

 جمع 80
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   هاآوری و تجزیه وتحلیل دادهروش جمع
ای استفاده شده است. در بخش های مورد نظر، ابتدا از روش کتابخانهدر اين پژوهش برای گردآوری داده

-ادهآوری گرديد و سپس دای، مباني نظری پژوهش از کتب و مجالت تخصصي فارسي و التين جمعکتابخانه

های های مالي، يادداشتهای منتخب با مراجعه به صورتهای شرکتآوری دادههای مورد نظر از طريق جمع

-العات مالي شرکتهای فشرده اطرداز و همچنين لوحتوضيحي و با استفاده از نرم افزارهای دناسهم و تدبيرپ

ها از روش رگرسيون سطح مقطعي فرضيه ها و آزمونهای بورسي انجام گرديد. به منظور تجزيه و تحليل داده

 استفاده شده است. Eviews7های ترکيبي و نرم افزار با استفاده از داده

 )لين و ليو، های حاکميت شرکتي بر کيفيت حسابرسي از مدل زير استفاده شده است:برای بررسي تاثير مکانيزم

2009) 

AUD= β0+ β1LSH+β2INSOWN+β3SB+β4 LNASSET+β5 ATR+β6 ROA 
         + β7 CURR+β8 DA+ ε   

 که در آن:

AUDشود؛ بدين صورت که : برابر با کيفيت حسابرسي است، اين متغير به صورت يك متغير دامي تعريف مي

 اگر حسابرس مستقل شرکت سازمان حسابرسي باشد برابر با يك و در غير اين صورت برابر با صفر است.

LSHدرصد 5ان عمده باالی : مجموع درصد سهام، سهامدار 

INSOWNها، نهادهای گذاران نهادی است. سهامداران نهادی شامل بانك: برابر با مجموع درصد سهام سرمايه

 باشد.های دولتي ميها، نهادها و شرکتهای هلدينگ، سازمانمالي، شرکت

CEOCHRت که اگر شود، بدين صور: متغيری دامي است و دوگانگي وظيفه مدير عامل تعريف مي

 صورت برابر با صفر است.مديرعامل و رييس هيات مديره يکي باشد برابر با يك و در غير اين

SBدرصد مديران غير موطف در هيات مديره : 

LNASSETها است.: برابر با لگاريتم مجموع دارايي 

ATRآيد.دست ميها بها است که از طريق تقسيم فروش بر کل دارايي: برابر با نسبت گردش دارايي 

ROAآيد.ها بدست ميها است که از تقسيم سود خالص بر کل دارايي:  نرخ بازده دارايي 

CURRها است.های جاری بر کل دارايي: برابر با نسبت دارايي 

DAها است.ها بر مجموع دارايي: برابر با نسبت کل بدهي 
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 آزمون معنادار بودن معادله خط رگرسیون

ای ميان متغير وابسته و متغير مستقل وجود نداشته باشد، بايد تمام يون چند متغيره، اگر رابطهدر معادله رگرس

ضرايب متغيرهای مستقل در معادله، مساوی صفر باشد. با داشتن مدل معادله رگرسيون چند متغيره، قاعده 

 گيری به صورت زير است:تصميم

H0: B1 = B2 =…= B9  = 0 

H1: Bi ≠ 0    I = 1,2,… 

 ها غير صفر است()حداقل يکي از آن

بدست آمده از  Fمحاسبه شده از معادله رگرسيون بزرگتر از مقدار  Fی %، آماره95اگر در سطح اطمينان 

 شود.پذيرفته مي H1رد شده و در غير اين صورت فرض  H0فرض  ،(F > Fα (K-1, N-K)نگاره باشد )

 

 واتسون -آزمون دوربین

 -واتسون استفاده شده است. آزمون دوربين -ي پياپي در جمالت خطا از آزمون دوربينبرای آزمون همبستگ

 شود:واتسون بر مدل خطای خود همبسته مرتبه اول مبتني است. اين مدل به صورت زير بيان مي

t = Pεt-1 + Vtε 
 

 ,Vt≈N(0 با فرض ؛ متغير مستقل Vtو p ≤+1 ≥1-   ؛ پارامتر خود همبستگي با مقدارP که در رابطه مزبور

σ
2
منفي باشد، خود همبستگي  pمثبت باشد، خود همبستگي مثبت و وقتي که  pاست. در اين مدل وقتي که  (

واتسون از فرضيه  -خود همبستگي وجود ندارد. برای انجام آزمون دوربين p = 0منفي وجود دارد. در حالت 

 زير استفاده شده است:
H0: p = 0 

H1: p ≠ 0 

، يعني همبستگي پياپي وجود p ≠ 0که همبستگي پياپي وجود ندارد و فرضيه مقابل عني ايني p = 0فرض 

 دارد.

 

 آمار توصیفی

ی انجـام کـار چنـين اسـت کـه ابتـدا نمـودار        اند. نحـوه های پرت حذف شدهدر اين بخش ابتدا تعدادی از داده

های ابل توجهي متفاوت از دادهـه ميزان قهايي که بل رسم شده و سپس دادهـا در اکسـستوني هر يك از متغيره

 اند. ديگر بوده است، شناسايي و حذف شده
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آمار توصيفي شامل ميانگين، ميانه، انحراف معيار، ماکزيمم و مينيمم کليه متغيرهای تحقيق است. نگاره زير 

گـذاران نهـادی نشـان    يهدهد. ميانگين متغيرهای سهامداران عمده و سرماآمار توصيفي کليه متغيرها را نشان مي

هـا  ها نهادی بوده و تمرکز مالکيت نيز در شرکتگذاران شرکتدهنده اين موضوع است که بسياری از سرمايه

های سودآور شود. اما مقـادير متغيـر   ها به سمت فعاليتتواند منجر به هدايت شرکتوجود دارد. اين عوامل مي

ها غيرموظف بوده و مابقي مديران در درصد از مديران شرکت 17دهد که تنها حدود استقالل مديران نشان مي

ها موظف هستند. اين مقدار از مقادير تحقيقات خارجي بسيار کمتر است. استقالل مديران به نوبه خـود  شرکت

هـای متقلبانـه شـوند.    تواند با انجام نظارت کافي باعث شکوفايي و رونق اقتصادی شرکت و کاهش فعاليـت مي

گـذارن  سابرسي از جمله متغيرهايي است که امروزه توجه بسـيار زيـادی بـه آن شـده اسـت و سـرمايه      کيفيت ح

تر استفاده نمايند، امـا نتـايج نگـاره زيـر     ها از خدمات حسابرسان با کيفيتزيادی خواستار اين هستند تا شرکت

يفيت استفاده نمايند ميـزان  ها از خدمات حسابرسان مستقل با کدهد که تنها حدود يك چهارم شرکتنشان مي

ها در ساختار سرمايه خود دارای بدهي هـای زيـادی   دهد که بسياری از شرکتها نشان ميميانگين نسبت بدهي

 دهد.ها تشکيل ميها را بدهيدرصد از مجموع دارايي 67هستند، به گونه ای که به طور ميانگين، 
 

 . آمار توصيفي متغيرهای تحقيق2نگاره

 شرح میانگین میانه بیشترین كمترین تانداردانحراف اس

./178 ./06 1 ./8 ./744 LSH 

./296 0 ./98 ./62 ./554 INSOWN 

./279 0 1 0 ./169 SB 

./076 4/919 ./226 ./826 ./883 ATR 

./221 ./07 1/36 ./683 11111./641 CURR 

./195 ./23 1/767 ./675 ./675 DA 

./533 4/058 6/889 5/607 5/639 LNASSET 

./115 -./166 ./575 ./109 ./121 ROA 

./446 0 1 0 ./27 AUD 

 

 هانتایج آزمون فرضیه
 89ها در سطح مقطعی سال نتایج آزمون فرضیه

و سطح معنـاداری آن مويـد معنـادار     F( ارايه شده است. آماره 3در نگاره ) 89ها برای سال نتايج آزمون فرضيه

دهنده عدم وجود خود همبستگي واتسون نيز نشان -ها است. نتايج آزمون دوربينفرضيه بودن مدل برای آزمون
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شود، بين سهامداران عمده و کيفيت حسابرسي رابطه مثبت بين جمالت اخالل است. همان طور که مشاهده مي

ابرسـان بـا   معناداری وجود دارد. اين نتيجه نشان دهنده اين مطلب است که تمرکز مالکيت موجب انتخـاب حس 

گـذاران نهـادی( در انتخـاب حسابرسـان بـا      کيفيت خواهد شد. اما استقالل مديران و مالکيـت نهـادی )سـرمايه   

 ها با کيفيت حسابرسي دارای رابطه مثبت معناداری است.کيفيت دارای اهميت نيستند. نرخ بازده دارايي

 

 89ها در سال . نتايج آزمون فرضيه3نگاره 

 شرح ضریب معناداری

*./006 -1/79 C 

* *./037 ./664 LSH 

./506 ./116 SB 

./159 - ./272 INSOWN 

**./038 ./200 LNASSET 

./838 ./028 ATR 

*./002 1/69 ROA 

./313 ./27 CURR 

./401 ./304 DA 

./137 Adjusted R-squared 

2/564 F-statistic 

./016 Prob(F-statistic) 

2/04 D.W 

 % 1ی در سطح خطای دار* معني

 %5داری در سطح خطای ** معني

 

 90ها در سطح مقطعی سال نتایج آزمون فرضیه

و سطح معنـاداری آن مويـد معنـادار     F( ارايه شده است. آماره 4در نگاره ) 90ها برای سال نتايج آزمون فرضيه

دهنده عدم وجود خود همبستگي انواتسون نيز نش -ها است. نتايج آزمون دوربينبودن مدل برای آزمون فرضيه

شود، بين سهامداران عمده و کيفيت حسابرسي رابطه مثبت بين جمالت اخالل است. همان طور که مشاهده مي

معناداری وجود دارد. اين نتيجه نشان دهنده اين مطلب است که تمرکز مالکيت موجب انتخـاب حسابرسـان بـا    

گـذاران نهـادی( در انتخـاب حسابرسـان بـا      الکيـت نهـادی )سـرمايه   کيفيت خواهد شد. اما استقالل مديران و م
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-ها با کيفيت حسابرسي دارای رابطه مستقيم معناداری است. شرکتکيفيت دارای اهميت نيستند. اندازه شرکت

های بزرگ تمايل دارند تا از خدمات حسابرسان با کيفيت اسـتفاده نماينـد. چـرا کـه اسـتفاده از خـدمات ايـن        

 تواند به مديران در انجام وظيفه مباشرتي کمك نمايد.موسسات مي
 

 90ها در سال . نتايج آزمون فرضيه4نگاره 

 شرح ضریب معناداری

*./001 -2/024 C 

* *./033 ./623 LSH 

./888 ./024 SB 

./645 - ./081 INSOWN 

*./001 ./316 LNASSET 

./373 ./105 ATR 

./809 ./554 ROA 

./313 ./054 CURR 

./567 .-/174 DA 

./128 Adjusted R-squared 

2/45 F-statistic 

./02 Prob(F-statistic) 

1/98 D.W 

 % 1داری در سطح خطای * معني

 %5داری در سطح خطای ** معني

 

 91ها در سطح مقطعی سال نتایج آزمون فرضیه

و سطح معنـاداری آن مويـد معنـادار     Fت. آماره ( ارايه شده اس5در نگاره ) 91ها برای سال نتايج آزمون فرضيه

دهنده عدم وجود خود همبستگي واتسون نيز نشان-ها است. نتايج آزمون دوربينبودن مدل برای آزمون فرضيه

شود، بـين سـهامداران عمـده و کيفيـت حسابرسـي هماننـد       بين جمالت اخالل است. همان طور که مشاهده مي

گذاران نهادی( در اری وجود دارد. اما استقالل مديران و مالکيت نهادی )سرمايههای قبل رابطه مثبت معنادسال

ها با کيفيـت حسابرسـي دارای رابطـه مسـتقيم     انتخاب حسابرسان با کيفيت دارای اهميت نيستند. اندازه شرکت

 های بزرگ تمايل دارند تا از خدمات حسابرسان با کيفيت استفاده نمايند. معناداری است. شرکت
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 91ها در سال . نتايج آزمون فرضيه5نگاره 

 شرح ضريب معناداری

*./000 -2/37 C 

* *./092 ./515 LSH 

./776 ./045 SB 

./512 - ./119 INSOWN 

*./000 ./387 LNASSET 

.**/08 ./163 ATR 

.*/000 ./814 ROA 

./95 ./012 CURR 

./513 .-/188 DA 

./203 Adjusted R-squared 

3/52 F-statistic 

./001 Prob(F-statistic) 

1/87 D.W 

 % 1داری در سطح خطای * معني

 %10داری در سطح خطای معني **

 

 92ها در سطح مقطعی سال نتایج آزمون فرضیه

و سـطح معنـاداری آن    F( ارايه شده است. آماره 6در نگاره ) 92های اول تا سوم برای سال نتايج آزمون فرضيه

دهنـده عـدم وجـود    واتسون نيز نشان -ها است. نتايج آزمون دوربينعنادار بودن مدل برای آزمون فرضيهمويد م

نشان دهنـده عـدم رابطـه معنـادار      92ها برای سال خود همبستگي بين جمالت اخالل است. نتايج آزمون فرضيه

حسابرسـي دارای رابطـه مسـتقيم    هـا بـا کيفيـت    بين متغيرهای مستقل تحقيق و متغير وابسته است. اندازه شرکت

های بزرگ تمايل دارند تا از خدمات حسابرسـان بـا کيفيـت اسـتفاده نماينـد. چـرا کـه        معناداری است. شرکت

 تواند به مديران در انجام وظيفه مباشرتي کمك نمايد.استفاده از خدمات اين موسسات مي
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 92ها در سال . نتايج آزمون فرضيه6نگاره 

 شرح بضری معناداری

*./000 -2/36 C 

./229 ./379 LSH 

./6 ./087 SB 

./97  ./005 INSOWN 

*./000 ./353 LNASSET 

. /109 ./118 ATR 

**.*/082 ./833 ROA 

./45 ./166 CURR 

./97 . /006 DA 

./223 Adjusted R-squared 

3/89 F-statistic 

./000 Prob(F-statistic) 

1/75 D.W 

 % 1ی در سطح خطای دار* معني

 %10داری در سطح خطای معني ***
 

 های تركیبیها در سطح دادهنتایج آزمون فرضیه

شـوند و تغييـرات    ی زمـاني تخمـين زده مـي   ها در طي يك دورههای ترکيبي، مدلبه دليل اينکه در روش داده

ها بـا اسـتفاده از ايـن    از تخمين مدلتوان گفت که نتايج حاصل شود، بنابراين ميساالنه در اين روش هموار مي

های اول تـا سـوم بـا    های مقطعي، قابل اتکاءتر است. بنابراين برای آزمون فرضيهروش، در مقايسه با روش داده

ها شـده اسـت کـه    های ترکيبي اقدام به تجزيه و تحليل دادهاستفاده از رگرسيون سطح مقطعي با استفاده از داده

های ترکيبي در نگاره های اول تا سوم بر اساس دادهارايه شده است. نتايج آزمون فرضيه (7نتايج آن در نگاره )

هـا اسـت. نتـايج    و سطح معناداری آن مويد معنادار بودن مدل برای آزمون فرضيه F( ارايه شده است. آماره 7)

. نتـايج آزمـون   دهنده عدم وجود خود همبستگي بـين جمـالت اخـالل اسـت    واتسون نيز نشان -آزمون دوربين

ها نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار بين سهامداران عمده و استقالل مديران با کيفيت حسابرسي و فرضيه

 گذاران نهادی و کيفيت حسابرسي است.رابطه منفي بين سرمايه
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دارند تا های بزرگ تمايل ها با کيفيت حسابرسي دارای رابطه مستقيم معناداری است. شرکتاندازه شرکت

تواند به مـديران در  از خدمات حسابرسان با کيفيت استفاده نمايند. چرا که استفاده از خدمات اين موسسات مي

ها بـا کيفيـت حسابرسـي دارای رابطـه مثبـت      چنين بين نرخ بازده داراييهم انجام وظيفه مباشرتي کمك نمايد.

هـا را در  تر شـرکت ا استفاده از تجربه و خدمات با کيفيتتوانند بمعناداری وجود دارد. حسابرسان با کيفيت مي

ها خواهند شد که اين دستيابي به اهداف بلندمدت ياری رسانده و منجر به افزايش پايداری و ثبات سود شرکت

هـا بـا کيفيـت حسابرسـي دارای     ها شود. نسبت گـردش دارايـي  تواند باعث بهبود نرخ بازده داراييامر خود مي

 ( است.2010( و ازيبي و هاريبت )2009ادار است. نتايج بدست آمده با نتايج لين و ليو )رابطه معن
 

 های ترکيبيها با استفاده از داده. نتايج آزمون فرضيه7نگاره 

 شرح ضریب معناداری

*./000 -1/42 C 

*./000 ./348 LSH 

*./001 . /142 SB 

**./011 - ./101 INSOWN 

*./000 ./214 LNASSET 

*./000 ./116 ATR 

*./000 ./557 ROA 

./747 ./011 CURR 

./301 .-  /037 DA 

./297 Adjusted R-squared 

17/84 F-statistic 

./000 Prob(F-statistic) 

1/85 D.W 

 % 1داری در سطح خطای * معني

 %5داری در سطح خطای معني **

 

 گیرینتیجه

های حاکميت شرکتي بر انتخاب ق به بررسي تاثير برخي از مکانيزمهمان طور که مالحظه شد در اين تحقي

های ترکيبي پرداخته حسابرسان مستقل با استفاده از روش رگرسيون حداقل مربعات در سطح مقطعي و داده
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( بود. برای تعريف کيفيت حسابرسي از متغير دامي استفاده 90تا  89ساله ) 4شد. دوره زماني تحقيق يك دوره 

بدين صورت که سازمان حسابرسي دارای عدد يك و برای ساير موسسات عدد صفر تعريف گرديد. نتايج شد. 

-های ترکيبي نشان داد که متغيرهای مورد بررسي که شامل سهامداران عمده و سرمايهتحقيق در سطح داده

-چنين اندازه شرکتند. همگذاران نهادی و استقالل مديران بودند با کيفيت حسابرسي دارای رابطه معنادار بود

 ها نيز با کيفيت حسابرسي دارای رابطه معنادار بود.

 

 ها برای تحقیقات آیندهپیشنهاد
 های حاکميت شرکتي بر مديريت سودتاثير مکانيزم -1

 تاثير کيفيت حسابرسي بر مديريت سود -2

 های حاکميت شرکتي بر عملکرد و سودآوری شرکتتاثير مکانيزم -3
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