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 چکيده

کنند تا به علت حفظ هایی که اعضای هیئت مدیره آن مستقل می باشند، سعی میشرکتدر 

تر و در نهایت های مالی با کیفیتشهرت خود کیفیت نظام راهبری را افزایش دهند تا گزارش

 شرکت، تمرکز مالکیتکیفیت حسابرسی افزایش پیدا کند. اما هنگامی که در بین سهامداران 

 ثرا وجود داشته باشد، ممکن است این رابطه تضعیف گردد. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی

دوره ی است. حسابرس کیفیت و راهبری نظام کیفیت  بین  رابطه بر مالکیت تمرکز کنندگی تعدیل

ون خطی با های پژوهش از رگرسیباشد. برای آزمون فرضیهمی 0931تا  0931زمانی پژوهش، 

شود. یافته های این پژوهش نشان داد که بین کیفیت نظام راهبری های ترکیبی استفاده میداده

 و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد و تمرکز مالکیت، این رابطه را تعدیل می کند.

 .استقالل، نظام راهبری، تمرکز مالکیت، کیفیت حسابرسی :يديکل واژگان
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 2 علی مير ، 1 احسان احمدي سيد

 .خرم آباد، ایران د خرم آباد.کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسالمی واح 0
 .می واحد خرم آباد، خرم آباد، ایرانالگروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اس 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 احسان احمدي سيد

 کيفيت  بين  رابطه بر مالکيت تمرکز کنندگی تعدیل اثر بررسی

 حسابرسی کيفيت و راهبري نظام

 22/4/0931تاریخ دریافت: 

 23/2/0931تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه
رکت، ش بر مالکان مستقیم حاکمیت اختیار شدن کم با اندنموده تفویض مدیران به را شرکت اداره مالکان ها،شرکت شدن زرگترب

 عمومیت به منجر مدیریت از مالکیت دهد، جداییمی تشکیل را مدیران و مدیره هیأت که شودمی سپرده دیگری هاییگروه به کنترل

 بین که ستا این بر نمایندگی تئوری فرض است کنترل از مالکیت سازی مجزا از ناشی نیز نمایندگی ائلمس. گردید«  نمایندگی مسئله»

 ینا که هستند شرکت سهامداران از خود منافع حداکثر کسب دنبال به مدیران و دارد وجود بالقوه تعارض یك مدیریت و سهامداران منافع

 چند یا یك بین تعاملی عنوان به نمایندگی رابطه لینگ، مك و جنسن تعریف طبق. اشدب سهامداران منافع با تضاد در است ممکن منافع

 دارعهده را خدمات سری یك انجام مسئولیت سهامدار طرف از نماینده که است نماینده چند یا یك یا و مالك با سهامدار چند یا سهامدار

 میتحاک از بعد این هاستشرکت در حکمرانی اعمال و کنترل، ابزار كی شرکت، سهامداران ترکیب و ساختار مالکیت تعیین لذا شود،می

 ترکیب رد عمده و اقلیت جزء سهامداران وجود مالکیت تمرکز مالکیت، توزیع نظیر شرکت مالکیت نوع کننده تعیین مختلف ابعاد قالب در

 (.2102 گویوت، و داکسی) است بررسی قابل آنها مالکیت درصد و شرکت مالکیت

 اکثریت که عضو پنج تا سه از حسابرسی (، کمیته0930منشور کمیته حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران ) 5ساس ماده بر ا

کمیته حسابرسی، نقش با اهمیتی در گردد. می تشکیل مدیره هیئت انتصاب و انتخاب که با هستند مالی تخصص دارای و مستقل آنها

کند. بنابراین، این موارد منجر به کاهش ریسك سهامداران و بهبود کیفیت ها ایفاء میتقلب در شرکت گیری ازنظارت، شناسایی و پیش

است که به طور  سازوکار نظام راهبری یدیاز عناصر کل یکی کمیته حسابرسی کهیی از آنجا(. 2105گردد )هانن و احمد، اطالعات مالی می

ر ب آن یهایژگیو و کمیته حسابرسی جادیاحتماال ادر نتیجه،  کند،یم تیکت فعالشر یهاتیو اعتبار همه فعال تیمشخص با شفاف

 تئوریك حاضر، ضمن تبیین مهمترین هدف مطالعه (.2102)آپوکامی و تاشاکور،  گذاردیم ریتاث تیریمد ء توسطافشا هایی رویههاانتخاب

های این پژوهش از نوع پژوهشفعاالن بازار سرمایه است.  به مكک منظور به شواهد الزم ارائه ها وشاخص این آزمون موضوع پژوهش،

گیرد و با استفاده از رگرسیون ساده و چند های همبستگی قرار میبندی پژوهشباشد و بر مبنای روش و ماهیت در طبقهکاربردی می

 های پژوهش پرداخته است.ی متغیرمتغیره به بررسی میزان رابطه

 

 بيان مسئله
تئوری نمایندگی، اندازه تقاضا برای خدمات حسابرسی وابسته به میزان تمرکز مالکیت در شرکت می باشد. بر این اساس بر اساس 

یك شرکت با مالکیت متنوع، به حسابرسان با مهارت باال توسط گروه سهامداران نیاز دارد. مالکیت هم چون یك مکانیزم حاکمیت شرکتی 

ال و تاثیر زیادی بر انتخاب سیاست های مدیریت و استراتژی های آنان برای ارائه اطالعات صورت های بوده و سهامداران بزرگ نظارت فع

، رمالی دارند. از آنجا که ساختار مالکیت از ساز و کارهای اصلی و از عوامل تعیین کننده داخلی نظام راهبری شرکت ها بوده و از طرفی دیگ

ه خطیری در جهت اعتباردهی گزارش های مالی برای جامعه استفاده کنندگان اطالعات مالی حسابرسی به عنوان حرفه ای مستقل، وظیف

دارد، لذا اطالعات مالی حسابرسی شده ابزاری برای کاهش مخاطره سرمایه گذاری ها، بهبود کیفیت تصمیم گیری درون سازمانی و برون 

و بهبود ساختار سبد سرمایه گذاری افراد و گروه های مختلف است. نظام سازمانی، افزایش سطح بازده ناشی از داد و ستد اوراق بهادار 

مطلوب حاکمیت شرکتی موجب اطمینان خاطر جهت استفاده شرکت ها از دارایی های خود به نحو موثر شده، هم چنین منافع دامنه 

اساس مباحث تئوریك در مورد صاحبکارانی که از  گسترده ای از ذینفع ها و جامعه ای که در آن فعالیت دارند را در نظر خواهد گرفت. بر

رتبه حاکمیت شرکتی باالیی برخوردارند، می توان انتظار داشت که اطالعات حسابداری تهیه شده توسط این شرکت ها از قابلیت اتکاء و 

ریان تقلب، تحریف و سایر انواع سوء ج اطمینان مطلوبی برخوردار باشند. به عبارت دیگر، با افزایش کیفیت اطالعات حسابداری، احتمال وقوع

ها در صورت های مالی این شرکتها به حداقل رسیده و ارائه اظهارنظر مقبول توسط حسابرسان مستقل برای آن ها معقول و منطقی به نظر 

 (.0913حساس یگانه و همکاران، )می رسد 

ربوط بودن اطالعات صورت های مالی است. وجود تضاد منافع بدون تردید حسابرسی فرآیند اطمینان بخشی درباره قابلیت اتکاء و م

برای رفع این تضاد می دهد. حسابرسی به عنوان یك مکانیزم کارآمد، به سهامداران  میان سهامداران و مدیران، اهمیت ویژه ای به حسابرسی

وده اند یا خیر. از این رو کار حسابرسی اطمینان این اطمینان را می دهد که مدیران در اداره شرکت در راستای منافع سهامداران عمل نم

 (.2119، والکر)رو هستند  بخشی به سهامداران و سایر اشخاص ذینفعی است که با شرکت روبه 

ن تواو کردن منافع مدیران و مالکان، ابزارهای حاکمیـت شـرکتی نامیده می شود که میسابزار های مختلف مورد استفاده برای هم

هادی و ساختار مالکیت اشاره کرد. با جدایی مالکیت از مدیریت و پپدایش تضاد منافع بین مالکان و مدیران، ارزیابی و بررسی به مالکیت ن

عملکرد شرکت ها و مدیران از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف ماننـد اعتبار دهندگان و مالکان است. امروزه مشکل تفکیك مالکیت از 
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ذاران گتوان اطمینان حاصل کرد که مدیران از آزادی عمل خویش در راستای منافـع سرمایهوضوع اسـت که چگونه میمدیریت، بیانگر این م

 (.0934)همتی و همکاران،  اتفاده خواهند کرد

 یمدیران ارشد به عنوان سیاست گذاران درون شرکت نقش بسیار با اهمیتی در کنترل داخلی شرکت ایفا می کنند. یافته های برخ

تحقیقات نشان می دهد سن، جنسیت و چرخش مدیران بر کیفیت کنترل داخلی شرکتها تاثیرگذار است. از طرفی انگیزه حقوق صاحبان 

 (. 2104سهام مدیران ارشد با کیفیت کنترل داخلی در ارتباط است )لین و همکاران، 

 و همکاران2آشباوق (. 2112، 0)نئو رکت کاهش می یابدسهامداران عمده بر عملیات ش مسئله نمایندگی به واسطه نظارت و کنترل

و همکاران 9 چلونیم گر،ید یدارد. از طرف یداخل یکنترل ها یبا افشا یرابطه مثبت و معنادار ینهاد تیمالک ساختار که افتندیدر( 2112)

ح با سط یرابطه منف تیمالک ساختار نقش در نیاست و ا ینهاد یها یگذار هیسرما یکه نقش نظارت عموما هدف اصل افتندیدر( 2113)

کیفیت کمیته حسابرسی تاثیر مثبتی بر کنترل های داخلی  نشان دادند که( 2112) و همکاران4ژانگ . دارد یداخل یکنترل ها یافشا

 دارد های داخلیاز جمله تخصص مالی اعضای آنان رابطه مثبت و معناداری با کنترل  دارد. آنان دریافتند که ویژگی های کمیته حسابرسی

طرف در اختالف های میان مدیریت و افراد برون سازمانی به عنوان داور بی توانندمی 5از دیدگاه تئوری نمایندگی، مدیران مستقل

 (. انتظار می رود که نسبت باالی مدیران غیر موظف کمیته حسابرسی، استقالل کمیته حسابرسی0319نقش آفرینی کنند )فاما و جنسن، 

(. کمیته حسابرسی مستقل، 2109زایش داده و توانایی کمیته برای برطرف کردن مسائل نمایندگی را بهبود بخشد )بنجامبن و کاراهمی، را اف

اثر بخشی بیشتری در نظارت بر مدیران دارند. از آن جهت که احتمال کمتری وجود دارد، اعضای مستقل کمیته حسابرسی تحت تاثیر 

 (.0319ا و جنسن، مدیریت قرار گیرند )فام

شود. مطالعات پیشین نشان دادند که استقالل اعضای هیئت مدیره و کمیته حسابرسی به دو دلیل موجب تقویت فرآیند نظارت می

اوال، مدیران مستقل، وابستگی اقتصادی و ذهنی به مدیران شرکت ندارند که بتواند موجب ایجاد اخالل در توانایی آنها در بررسی اقدامات 

هایی برای نظارت بهتر اعضای مستقل هیئت مدیره کمیته حسابرسی ایجاد مدیران، انگیزه 1ها گردد ثانیا، حفظ و افزایش سرمایه شهرتآن

(.  اعضای ممکن است از نقش نظارتی خود به عنوان ابزاری برای افزایش شهرت خود به عنوان یك متخصص 2111کند )کارسلو و نیل،می

 (.0319استفاده کنند )فاما و جنسن،  های کنترلیدر تصمیم

برای اطمینان از محتوای ارزشی اطالعات حسابداری و پیشگیری از عملکرد گمراه کننده  مدیریت، وجود یك مکانیسم نظارتی 

 ام برد. نمناسب ضروری است، که در این میان میتوان کمیته حسابرسی را به عنوان یکی از  سازوکارهای حاکمیت شرکتی و نظارت داخلی 

بنابر آنچه گذشت، مساله اصلی پژوهش، بررسی رابطه کیفیت نظام راهبری )استقالل هیئت مدیره( و کیفیت حسابرسی و اثر تعدیل 

کنندگی تمرکز مالکیت بر این رابطه می باشد و سوال اصلی پژوهش این می باشد که آیا تمرکز مالکیت اثر تعدیل کنندگی بر رابطه بین 

 ؟دارد راهبری )استقالل هیئت مدیره( و کیفیت حسابرسیکیفیت نظام 

 

 پيشينه پژوهش
( به بررسی اثر تعدیل کنندگی تمرکز مالکیت بر رابطه بین کیفیت نظام راهبری و کیفیت حسابرسی 2101عادل و شمهریر )

ابرسی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین های آنها نشان دهنده این موضوع بود که بین کیفیت نظام راهبری و کیفیت حسپرداختند. یافته

 تمرکز مالکیت بر این رابطه تاثیر می گذارد.

( در پژوهشی با عنوان بررسی  تاثیر ترکیب کمیته حسابرسی بر بهبود افشای مالی شرکت، نتیجه گرفتند 2102و همکاران ) 2هالدر 

 سی موجب بهبود کیفیت افشای شرکت می شود.که  کیفیت روش های حاکیمت شرکتی ، به ویژه ترکیب کمیته حسابر

(  به بررسی عوامل موثر بر حجم افشای محیطی و کیفیت آن با تاکید بر نقش کمیته حسابرسی 2102و همکاران ) 1ال شائر 

ی دارای اپرداختند. آنان دریافتند که شرکت ها با ککیفیت باالی کمیته حسابرسی کیفیت افشای باالتری نیز دارند. همچنین شرکت ه

 سهامداران نهادی حجم افشای باالتری دارند ولکین کمتیه حسابرسی تاثیری بر حجم افشا ندارد.

                                                           
1- Noe 
2- Ashbaugh 
3- Michelon 
4- Zhang 
5 Independent Directors 
6 Reputational Capital 
7- Haldar 
8- Al-Shaer 
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ساختار هیئت مدیره و آگاهی بخشی افشای ریسك: شواهدی از بازارهای نوظهور "( در پژوهشی با عنوان 2101نجیا و همکاران )

های پژوهش آنها مستخرج از اطالعات هیئت مدیره وافشای ریسك آنها پرداختند. دادههای به بررسی تاثیر ویژگی "خاورمیانه و شمال آفریقا

بود. نتایج پژوهش  2105تا  2109بازار نوظهور در خاورمیانه و آسیا بوده طی بازه زمانی  3مشاهده( پذیرفته شده در  213شرکت ) 921

 گذارن را قادراهی بخشی افشای ریسك را تحت تاثیر قرار داده و سرمایهحاکی از آن بود که مزایای هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره، آگ

 کند.به پیش بینی بهتر رشد آتی سود شرکت می

 یم( چارچوب مفهومی یك ارائه)سازمانی  راهبری مکمل بخش مثابه به داخلی حسابرسی کارکرد بررسی به( 0932) حیدری عیسی

 .گردد می تعریف شوند، کنترل می و هدایت آن موجب به شرکتها که نظامی مثابه به  زمانیسا راهبری است آمده مقاله این در  پردازد

 دهش پرداخته موضوع این  به نوشته این در که است ای ویژه کارکردهای دارای سازمانی، راهبری مکمل بخش مثابه به داخلی حسابرسی

 .یابد می کاهش نمایندگی ایه هزینه نهادی، مدیران مالکیت درصد افزایش با نتیجه در. است

شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق  بر عملکرد  در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر مکانیزم های نظام راهبری شرکتی 

 بهادار تهران به نتایج زیر دست می یابد 

 نسبت حضور اعضای غیر موظف در ترکیب هیات مدیره بر عملکرد تاثیری ندارد 

 رس داخلی رابطه ای مستقیم ومثبت با عملکرد دارد وجود حساب 

  شفافیت اطالعاتی رابطه ای با عملکرد شرکت ندارد 

 دسرمایه گذاری نهادی با عملکرد رابطه ای مثبت و مستقیم دار 

 تربتر باشند، کیفیت گزارشگری مطلوهای راهبری در یك شرکت قوی( هم نشان دادند که هرچه مولفه0931حسینی و دستگیر )

 و احتمال تجدید ارائه صورتهای مالی کمتر است.

( عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه با تأکید بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای  پذیرفته شده در بورس اوراق 0935صالحی و همکاران )

رس در صنعت باعث کاهش هزینه بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که اندازه حسابرس و تخصص حساب

 سرمایه نمی شود، اما با افزایش دوره تصدی حسابرس هزینه سرمایه شرکت نیز کاهش مییابد.

 

 اهداف اصلی 
 هدف اول پژوهش: بررسی رابطه بین کیفیت نظام راهبری و کیفیت حسابرسی.

 بین تمرکز مالکیت و کیفیت حسابرسی. هدف دوم پژوهش: بررسی رابطه

 بین کیفیت نظام راهبری و کیفیت حسابرسی. پژوهش: بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر رابطه هدف سوم

 

 اهداف کاربردي
  استفاده از نتایج حاصل برای سهامداران

 ها؛به عنوان شاخصی جهت ارزیابی شرکتسهامداران  برای مدیران و

 ها و موسسات پژوهشی؛های مناسب محیط ایران، دانشگاهگذاری برای تدوین استانداردکمك به سازمان حسابرسی و مراجع قانون

 ارائه اطالعات مفید و پیشنهادهای مناسب به مدیران و کارگزاران بورس؛

 گران بازار سرمایهکمك به استفاده کنندگان اطالعات مالی و تحلیل

 

 پژوهش هايفرضيه
 .دارد وجود معناداری رابطه حسابرسی کیفیت و راهبری نظام کیفیت بین: پژوهش اول فرضیۀ

 .دارد وجود معناداری رابطه حسابرسی کیفیت و مالکیت تمرکز بین: پژوهش دوم فرضیۀ

 .کند می تعدیل را حسابرسی کیفیت و راهبری نظام کیفیت بین رابطه مالکیت تمرکز: پژوهش سوم فرضیۀ

 

 پژوهش قلمرو
ون پژوهشگر در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار باشد. نماید تا مطالعات و آزمقلمرو پژوهش، چهارچوبی را فراهم می

 ؛باشدبر این اساس قلمرو پژوهش حاضر، از نظر زمانی، مکانی و موضوعی به شرح زیر می
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 قلمرو زمانی

 باشد.می 0932لغایت  0930سال متوالی، از سال  2قلمرو زمانی پژوهش حاضر شامل 

 قلمرو مکانی

 باشد.های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میش حاضر شرکتقلمرو مکانی پژوه

 قلمرو موضوعی

یاشد که به لحاظ موضوعی، های مالی میگذاری و تئوریپژوهش حاضر در حوزه حسابداری مالی، مدیریت سرمایه موضوعیقلمرو 

 نماید. را تبیین میاخلی با استقرار کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل های د تیساختار مالکرابطه بین 

 

 روش پژوهش
ر تحلیل شود. دپژوهش کاربردی تلقی می های ترکیبی است و از نظر نوعهمبستگی مبتنی بر تحلیل داده -این پژوهش توصیفی 

شده  استفادهEviewsافزار ی نرموسیلههای ترکیبی با اثرات ثابت بهپروبیت و رگرسیون داده های همبستگی و رگرسیونها از روشداده

 .است

 

 گيري، نمونه و شيوه نمونهجامعه آماري
 جامعه آماري

تهران در یك دوره های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ها، شامل کلیه شرکتی آماری این پژوهش جهت آزمون فرضیهجامعه

گیری هدفمند تعیین شده و استفاده از روش نمونهها با باشند که این شرکتمی 32لغایت پایان سال  0930ساله از ابتدای سال  2

 شوند.ها حذف میگیرند و سایر شرکتنظر باشند مورد مطالعه قرار میهای موردهایی که دارای ویژگیشرکت

 گیرینمونه و شیوه نمونه 

گیری هدفمند )حذف سیستماتیك( و بر اساس ی آماری، به روش نمونههای مورد بررسی از بین جامعهدر این پژوهش، شرکت

 شوند: معیارهای زیر انتخاب می

 اند.در بورس حضور داشته 0932الی  0930های هایی که طی سالشرکت (0

 د.انهایی که تغییر در سال مالی نداشتهباشد و شرکتهایی که پایان سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه میشرکت (2

 ها( نباشند،ها و لیزینگهلدینگ، بانك هایشرکت مالی، گریواسطه گذاری،سرمایه هایمالی )شرکت سساتمو ها،بانك جزو (9

 .است متفاوت هاشرکت گونه این در مالی افشاهای زیرا

 است.در دسترس ت آنها اطالعاباشد و هایی که اطالعات مالی آنها ناقص نمیشرکت (4

 

 پژوهش متغيرهاي معرفی
 شده استفاده حسابرسی کیفیت جانشین عنوان به حسابرسی الزحمه حق از( 2101) شمهریر و عادل از پیروی به :حسابرسی کیفیت

 .شرکت حسابرسی هزینه طبیعی لگاریتم با است برابر حسابرسی الزحمه حق که. است

 استفاده راهبری نظام کیفیت شینجان عنوان به مدیره هیئت استقالل از( 2101) شمهریر و عادل از پیروی به: راهبری نظام کیفیت

 .مدیره تهیئ اعضای کل تعداد بر مدیره هیئت( مستقل) موظف غیر اعضای تعداد نسبت با است برابر مدیره هیئت استقالل که. است شده

 دارند را شرکت سهام درصد 5 حداقل که سهامدارانی سهام، درصد مجموع: مالکیت تمرکز

 حسابرسی کمیته ضایاع تعداد: حسابرسی کمیته اندازه

 حسابرسی کمیته اعضای کل بر تقسیم حسابرسی کمیته مستقل اعضای: حسابرسی کمیته استقالل

 حسابرسی. کمیته اعضای کل بر تقسیم حسابرسی کمیته در مالی تخصص دارای اعضای: حسابرسی کمیته تخصص

 شرکت. های دارایی جمع طبیعی لگاریتم: شرکت اندازه

 ها. دارایی جمع بر تقسیم خالص سود: ها دارایی بازده

 ها. دارایی جمع بر تقسیم ها بدهی جمع: مالی اهرم

 تهران. بهادار اوراق بورس در شرکت عضویت سالهای تعداد طبیعی لگاریتم: شرکت عمر

 .عدد تصوراین غیر در و 0 عدد باشد، هم مدیره هیئت رئیس عامل، مدیر اگر. است وجهی دو متغیر: عامل مدیر دوگانگی
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 مدل رگرسيونی پژوهش
 ( برآورد می شود:0ژوهش مدل )برای آزمون فرضیه اول پ

 (0) 

AQi.t = β0 + β1Corporate Governancei.t + β2ACSIZEi.t + β3ACINDEPi.t + β4ACEXPERTi.t

+ β5Fsizei.t + β6ROAi.t + β7LEVi.t+β8Agei.t + β9CEO_CHAIRi.t + εi.t 
 

 ( برآورد می شود:2وهش مدل )ژبرای آزمون فرضیه دوم پ

(2) 

AQi.t = β0 + β1ownership concentrationi.t + β2ACSIZEi.t + β3ACINDEPi.t + β4ACEXPERTi.t

+ β5Fsizei.t + β6ROAi.t + β7LEVi.t+β8Agei.t + β9CEO_CHAIRi.t + εi.t 
 

 ( برآورد می شود:9ژوهش مدل )برای آزمون فرضیه سوم پ

 (9) 

AQi.t = β0 + β1Corporate Governancei.t + β2ownership concentrationi.t

+ β3Corporate Governance ∗ ownership concentrationi.t + β4ACSIZEi.t

+ β5ACINDEPi.t + β6ACEXPERTi.t + β7Fsizei.t + β8ROAi.t + β9LEVi.t+β10Agei.t

+ β11CEO_CHAIRi.t + εi.t 
 

 (1جدول شماره )
 

 نحوه اندازه گیری نوع متغیر نماد متغیر نام متغیر

کیفیت 

 حسابرسی
AQ وابسته 

( از کیفیت اقالم تعهدی  2101به پیروی از عادل و شمهریر )

نوان جانشین کیفیت حسابرسی استفاده شده است. به ع

کیفیت اقالم تعهدی با استفاده از مدل دیچو و همکاران 

 ( به شرح پس از جدول برآورد می شود.2112)

کیفیت نظام 

 راهبری
Corporate Governance مستقل 

( از استقالل هیئت مدیره 2101به پیروی از عادل و شمهریر )

نظام راهبری استفاده شده است. که  به عنوان جانشین کیفیت

استقالل هیئت مدیره برابر است با نسبت تعداد اعضای غیر 

موظف )مستقل( هیئت مدیره بر تعداد کل اعضای هیئت 

 مدیره

 ownership concentration تمرکز مالکیت
مستقل و 

 تعدیلگر

درصد سهام  5مجموع درصد سهام، سهامدارانی که حداقل 

 شرکت را دارند.

 لگاریتم طبیعی جمع دارایی های شرکت کنترلی Fsize اندازه شرکت

 سود خالص تقسیم بر جمع دارایی ها کنترلی ROA بازده دارایی ها

 کنترلی Growth رشد فروش
فروش سال جاری منهای فروش سال قبل تقسیم بر فروش 

 سال قبل

 جمع بدهی ها تقسیم بر جمع دارایی ها کنترلی LEV اهرم مالی

 کنترلی Age عمر شرکت
های عضویت شرکت در بورس اوراق لگاریتم طبیعی تعداد سال

 بهادار تهران

 فرضيه اول پژوهش به صورت زیر بيان شده بود:
 بین کیفیت نظام راهبری و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.

متغیر کیفیت  tشود. با توجه به مقدار و احتمال آماره  توجهبری کیفیت نظام راه برای آزمون این فرضیه باید به نتایج آماری متغیر

می باشد و با توجه به اینکه این تحقیق  15/1است و از آنجا که این احتمال کمتر از 1110/1و  3113/9نظام راهبری که به ترتیب برابر با 
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یفیت نظام راهبری ، رابطه معناداری با کیفیت صورت می گیرد میتوان بیان نمود که ک 15/1و سطح خطای  35/1در سطح اطمینان 

)عالمت ضریب مثبت است( می باشد، میتوان بیان نمود که  0912/1حسابرسی شرکت ها دارد. با توجه به ضریب این متغیر که برابر با  

 شود. ایید میرابطه مستقیمی بین این متغیر و متغیر کیفیت حسابرسی وجود دارد. به عبارت دیگر، فرضیه اول پژوهش، ت
 

 (2جدول شماره )
 

 t(Prob)احتمال آماره  tآماره  انحراف استاندارد ضرایب نماد متغیر نام متغیر

 Corporate Governance 0.1367 0.0345 3.9670 0.0001 کیفیت نظام راهبری

 Fsize 0.0024 0.0009 2.6594 0.0080 اندازه شرکت

 ROA 0.2162 0.0322 6.7180 0.0000 بازده دارایی ها

 Growth 0.0682 0.0098 6.9438 0.0000 رشد فروش

 LEV -0.1068 0.0099 -10.7999 0.0000 اهرم مالی

 Age 0.0072 0.0064 1.1203 0.2629 عمر شرکت

 C -0.1167 0.0387 -3.0178 0.0026 مقدار ثابت

 2Rضریب تعیین 
 ضریب تعیین

 2Rتعدیل شده 

 Fاحتمال آماره 
(Prob) 

 Fآماره 
 آماره

 واتسون -دوربین

5119/1 5230/1 1111/1 1422/25 30211/0 

 فرضيه دوم پژوهش به صورت زیر بيان شده بود:
 بین تمرکز مالکیت و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.

متغیر تمرکز مالکیت  tال آماره شود. با توجه به مقدار و احتم توجهتمرکز مالکیت  برای آزمون این فرضیه باید به نتایج آماری متغیر

می باشد و با توجه به اینکه این تحقیق در سطح  15/1است و از آنجا که این احتمال کمتر از 1110/1و  1333/9که به ترتیب برابر با 

ت ها رسی شرکصورت می گیرد میتوان بیان نمود که تمرکز مالکیت ، رابطه معناداری با کیفیت حساب 15/1و سطح خطای  35/1اطمینان 

)عالمت ضریب مثبت است( می باشد، میتوان بیان نمود که رابطه مستقیمی بین  0120/1دارد. با توجه به ضریب این متغیر که برابر با  

 شود. این متغیر و متغیر کیفیت حسابرسی وجود دارد. به عبارت دیگر، فرضیه دوم پژوهش، تایید می
 

 (3جدول شماره )
 

 t(Prob)احتمال آماره  tآماره  انحراف استاندارد ضرایب تغیرنماد م نام متغیر

 ownership concentration 0.1821 0.0467 3.9000 0.0001 تمرکز مالکیت

 Fsize 0.0024 0.0009 2.6594 0.0080 اندازه شرکت

 ROA 0.2162 0.0322 6.7180 0.0000 بازده دارایی ها

 Growth 0.0682 0.0098 6.9438 0.0000 رشد فروش

 LEV -0.1068 0.0099 -10.7999 0.0000 اهرم مالی

 Age 0.0072 0.0064 1.1203 0.2629 عمر شرکت

 C -0.1167 0.0387 -3.0178 0.0026 مقدار ثابت

 2Rضریب تعیین 
 ضریب تعیین

 2Rتعدیل شده 

 Fاحتمال آماره 
(Prob) 

 Fآماره 
 آماره

 واتسون -دوربین

1204/1 439/1 1111/1 2122/29 3019/0 

 فرضيه سوم پژوهش به صورت زیر بيان شده بود:
 بین کیفیت نظام راهبری و کیفیت حسابرسی را تعدیل می کند. تمرکز مالکیت رابطه

مقدار و  شود. با توجه به اثر متقابل کیفیت نظام راهبری و تمرکز مالکیت توجه برای آزمون این فرضیه باید به نتایج آماری متغیر

است و از آنجا که این احتمال کمتر  -5242/4و  1524/1که به ترتیب برابر با کیفیت نظام راهبری و تمرکز مالکیت متغیر  tاره احتمال آم
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صورت می گیرد میتوان بیان نمود که تمرکز  15/1و سطح خطای  35/1می باشد و با توجه به اینکه این تحقیق در سطح اطمینان  15/1از 

)عالمت  -2192/1یت نظام راهبری و کیفیت حسابرسی را تعدیل می کند. با توجه به ضریب این متغیر که برابر با  بین کیف مالکیت رابطه

 .کند می ضعیفت را حسابرسی کیفیت و راهبری نظام کیفیت بین رابطه مالکیت ضریب منفی است( می باشد، میتوان بیان نمود که تمرکز

  شود. د میبه عبارت دیگر، فرضیه سوم پژوهش، تایی
 

 (4جدول شماره )
 

 ضرایب نماد متغیر نام متغیر
انحراف 

 استاندارد
 tاحتمال آماره  tآماره 

(Prob) 
اثر متقابل کیفیت نظام 

 راهبری و تمرکز مالکیت
Corporate Governance
∗ ownership concentration 

-0.2833 0.0626 -4.5248 0.0000 

 Fsize 0.0024 0.0009 2.6594 0.0080 اندازه شرکت

 ROA 0.2162 0.0322 6.7180 0.0000 بازده دارایی ها

 Growth 0.0682 0.0098 6.9438 0.0000 رشد فروش

 LEV -0.1068 0.0099 اهرم مالی
-

10.7999 
0.0000 

 Age 0.0072 0.0064 1.1203 0.2629 عمر شرکت

 C -0.1167 0.0387 -3.0178 0.0026 مقدار ثابت

 2Rضریب تعیین 
 ریب تعیینض

 2Rتعدیل شده 

 Fاحتمال آماره 
(Prob) 

 Fآماره 
 آماره

 واتسون -دوربین

4391/1 4321/1 1111/1 1925/21 3125/0 

 پيشنهادهاي حاصل از آزمون فرضيه ها 
کیت با لنتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که رابطه مستقیمی بین کیفیت نظام راهبری )استقالل هیئت مدیره( و تمرکز ما

کیفیت حسابرسی وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش اعضای غیر موظف هیئت مدیره و همچنین سهامداران نهادی شرکت ها، کیفیت 

حسابرسی شرکت ها بهبود پیدا میکند. در این راستا به سهامدارن پیشنهاد می گردد که در شرکت های اقدام به سرمایه گذاری نمایند که 

یر موظف )مستقل( باالتری از اعضای هیئت مدیره و سهامداران نهادی را نسبت به سایر شرکت ها داشته باشند. زیرا افزایش نست اعضای غ

این معیارها می تواند کیفیت حسابرسی را افزایش داده و ریسك شرکت را کاهش داده و در نهایت ارزش متعلق و ثروت سهامداران را 

 افزایش دهد.

بورس و اوراق بهادار پیشنهاد می گردد تا سازوکاری رو تصویب نماید که شرکت ها ملزم باشند تا باالتر از درصد همچنین به سامان 

 مشخصی از اعضای هیئت مدیره خود را از اعضای مستقل انتخاب نمایند.
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