
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 *دكتر علي اصغر متقي
 دانشگاه آزاد اسالمي تبريز حسابداري گروه استاديار

 aliasghar.mottaghi@iaut.ac.irEmail:  

 

 نويسنده مسئول*
 21969944190تلفن: 

 د و حسابداري گروه حسابداريدانشگاه آزاد اسالمي تبريز، دانشکده مديريت، اقتصا -آدرس : تبريز

 

 

 دكتر احمد محمدي
 دانشگاه آزاد اسالمي تبريز حسابداري گروه استاديار

ahmad.mohammady@iaut.ac.ir: Email 

 

 21966949999تلفن: 
 دانشگاه آزاد اسالمي تبريز، دانشکده مديريت، اقتصاد و حسابداري گروه حسابداري -آدرس : تبريز

 

 

 مرتضي حشمتي
 روه حسابداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسکومربي گ

m.heshmaty@iauosku.ac.ir :Email 

 21966204219تلفن : 
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسکو، گروه حسابداري خيابان فرمانداري، ميدان فهميده، -آدرس : اسکو

 

 

mailto:aliasghar.mottaghi@iaut.ac.ir
mailto:m.heshmaty@iauosku.ac.ir


1 

 

یحسابرس کیفیتو ت مدیره أاستقالل هی   

3مرتضیحشمتی؛2احمدمحمدی؛1اصغرمتقیعلی  

 چکيده

. متغیر وابسته دبررسی می شو کیفیت حسابرسیو استقالل هیات مدیره در این تحقیق، رابطه بین 

)نسبت اعضای غیر موظف به   رهیمد تأیهمستقل آن استقالل  و متغیر کیفیت حسابرسی این تحقیق

حسابرس و  اندازههای  شاخص از گیری کیفیت حسابرسی اندازهبرای  باشد.می کل هیئت مدیره( 

 متغیرهای بعنواننیز  مالی اهرم شرکت و اندازه از است. شدهتخصص حسابرس در صنعت استفاده 

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  شرکت از شرکت 158تعداد .  شود می استفاده کنترلی

های مورد نیاز از  اب و دادهبعنوان نمونه آماری انتخ (1314تا  1357سال ) 5تهران برای دوره زمانی 

های عضو نمونه  های توضیحی و گزارشهای حسابرسی شرکت های مالی، یادداشت صورت

استخراج شده است. با توجه به ماهیت دو وجهی متغیر وابسته این تحقیق ، از روش رگرسیون 

این است که بین نشانگر اصلی تحقیق  های . یافتهمی  شودفاده ها است لجستیک ، برای آزمون فرضیه

 بین در حالیکهرابطه معنی دار معکوس وجود دارد. حسابرس  اندازهو  رهیمد اتیهاستقالل 

 . ندارد وجود رابطه صنعت در حسابرس تخصصو   مدیره هیات استقالل

 

 اتیه، استقالل  صنعت در حسابرس تخصصاندازه حسابرس، کیفیت حسابرسی، :  کلمات کلیدی

 رهیمد

 

 مقدمه .1

سازی دولت ، لزوم استفاده از مکانیزم های نظارتی  ها و سیاست های خصوصی عمومی شدن مالکیت بنگاه

مناسب برای اداره و کنترل هر چه بهتر شرکتها را بیش از پیش آشکار ساخته است. در سالهای اخیر، مراجع نظارتی 

ق کارآمد بازار سرمایه و فراهم نمودن امکان سرمایه گذاری و جلب اعتماد سرمایه نیز در راستای گسترش و تعمی

گذاران به حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از  گذاران وتامین کنندگان مالی، در راستای حمایت از حقوق سرمایه

 .ساز و کارهای مهم برای اداره و کنترل شرکتها در بازار سرمایه توجه زیادی می نمایند

                                                           
1
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3
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صورت پذیرفته است.  گذاران هیسرماسهامداران و ازحقوق تیحمای درراستاسالهای اخیر،تالش های زیادی  در

در این راستا حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از ساز وکارهای مهم برای اداره و کنترل شرکتها در بازار سرمایه 

فی که بر روی آن اجماع وجود توجه زیادی را بخود جلب نموده است. درموردسیستم حاکمیت شرکتی تعری

رعایت حقوق همه  ولی هدف نهایی آن دستیابی به پاسخگویی،شفافیت،عدالت،انصاف و داشته باشد، وجودندارد،

دستیابی به اهداف مذکور با ایجاد سازو کارهای درون وبرون سازمانی حاصل می شود.)حساس  ذینفعان است.

 (  1355یگانه،

کنندگان استانداردهای  تدوینبازار سرمایه و ی مهمترین موضوع برای کیفیت حسابرس، از طرف دیگر

کشف و گزارش ( کیفیت حسابرسی را به صورت احتمال 1151) 1دی آنجلو .شود حسابرسی محسوب می

های با اهمیت در صورتهای مالی تعریف می کند. او به لحاظ نظری ارتباط بین کیفیت حسابرسی و اندازه  اشتباه

به عنوان شاخصی برای  مؤسسات حسابرسی  اندازه از( 1151دی آنجلو )پس از . حسابرسی را مطرح کردموسسه 

 شده است.استفاده  در مطالعات زیادی سنجش کیفیت حسابرسی 

 

 مدیره تأهي استقالل .2

 زمان از حال هر به ، کردند نمی ایفا شرکتی میتکحا در ایی برجسته نقش گذشته، در موظف غیر مدیران

 در.  کردند پیدا ای فزاینده اهمیت مدیره هیأت کلیدی اعضای عنوان به آنها 1112 سال در کدبری گزارش انتشار

 به ضروری جزء گذار، سرمایه اطمینان منبع و مدیره تأهی بخشی اثر ارتقای برای موظف غیر مدیران حاضر حال

 تصمیمات تفکیک به موظف غیر مدیران 1117 همکاران و میر و  1153 جنسن و فاما هعقید به.  آیند می شمار

  است  ضعیف اجرایی مدیران رفتار بر خارجی های محدودیت که هنگامی و کنند می کمک کنترل و مدیریت

 توانند می موظف غیر یا و اجرایی غیر اعضای مدیره هیأت استقالل.  روند می شمار به خوبی حاکمیت مکانیزم

 اعضای حضور.  بگذارند اثر شرکت  عملکرد  های معیار بر مثبتی طور به  براین بنا و کرده کم را  داخلی فشار

 مدیران اینکه نهایتا.  دهد می افزایش کنترل مکانیزم عنوان به را مدیره هیأت قدرت ، مدیره هیأت در غیرموظف

 که هستند داورانی آنها.  کنند می تبانی سهامداران کیتمال سلب در مدیریت با کمتری احتمال با ، غیرموظف

 ،2مارنت)  کنند می مدیریت جانشین را تری موثر افراد لزوم صورت در و کنند می بازنگری را ارشد مدیریت

 علی و دارند نظارتی خود مشکل ، داخلی مدیره هیأت که داشت اظهار(  1150) فاما که حالی در .(2005

 را اطالعاتی و  ارقام  ، همچنین 2002 مکارانشه و  الولر.  دارند اجرایی معاونان روی فضعی نظارت الخصوص

 اعضای نظارتی نقش تقویت و بردن باال در مهمی عامل ،مدیره هیأت اعضای استقالل دهند می نشان که داد ارائه

 هیأت با هایی شرکت که است  کرده حمایت نظر این از 2001 همکارانش و تسوی نتایج.  باشد می مدیره هیأت

                                                           
1
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 هیأت استقالل که میدهد نشان تجربی طور به  قبل مطالعات.  مینمایند فراهم را موثر نظارتی مکانیزم ، مستقل مدیره

 عملکرد بین رابطه 2001 همکاران و حسین.  میباشد مرتبط مدیره هیأت اعضای نظارت با مسلم طور به ، مدیره

  1114 سال های شرکت قانون از  بعد و قبل زالندنو های شرکت در را موظف غیر مدیران حضور و شرکت

 بهتر  نظارت طریق از زالندنو های شرکت  عملکرد  ارتقای به توجه  با 1114 سال در قانون این. کردند بررسی

 هیأت در موظف غیر مدیران وجود  و شرکت عملکرد بین مثبتی رابطه آنان.  شد تصویب مدیره هیأت  توسط

 صالحی، و پشتی رود رهنمای) شوند می بهتری عملکرد به منجر موظف غیر مدیران بیشتر نسبت یعنی یافتند مدیره

1313 .)  

 بایست می و بوده شرکت در اجرایی مسئولیت فاقد که است مدیره هیات وقت ،عضوپاره موظف غیر مدیر

 :  باشد دارا را زیر شرایط

 و شرکت مدیریت در مشارکتی گونه هیچ-2. نباشد آن عیفر و وابسته شرکتهای ویا شرکت سهامدار-1

 منافع گونه هیچ-4. نباشد شرکت مشاور ویا شرکت دراستخدام-3. باشد نداشته آن فرعی و وابسته شرکتهای

 یا وابستگی-8. باشد نداشته آن فرعی و وابسته شرکتهای و شرکت در ومدیریت مالی یمقمست غیر و مستقیم

 (. 1310 منتظری، و احمدپور)باشد نداشته سهامداران و مدیران از یک باهیچ کنزدی خویشاوندی رابطه

 راهبری نظام بودن ضعیف یا قوی بیانگر تواند نمی مدیره هیأت اعضای بودن غیرموظف و موظف صرف البته

 رقرا توجه مورد شرکت راهبری نظام اثربخشی بررسی در که است مهمی بسیار معیارهای از اما باشد، شرکت

 (.1310 همکاران، و سعیدی)گیرد می

 

 حسابرسی يتکيف .3

 ازهندا مستقیم رتصو به را آن انتو نمی و ستا همشاهد قابل غیر حسابرسی کیفیت ،شد حمطر که رهمانطو

 دهکر دهستفاا حسابرسی کیفیت سنجش جهت مختلفی یها شاخص از مختلف انهشگروپژ نتیجه در. دکر یگیر

 : باشند می یرز اردمو شامل کلی رتصو به که ندا

 یرختیاا یتعهد مقالا  

 دسو کنشوا ضریب 

 مالی یها رتصو( تتعدیال) ئهارا تجدید 

 هشد بینی پیش یها دسو به نسیدر ناییاتو  

 تیآ یها دسو بینی پیش قتد  

 سرمایه هزینه 

 فعالیت اومتد صخصو در یشگرارگز قتد 

 حسابرسی موسسه ی اندازه 
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 صنعت  در حسابرس  تخصص  

 حسابرسی کیفیت  گیری  اندازه  معیارهای  بعنوان صنعت رد حسابرس تخصص و حسابرس اندازه از تحقیق این در

 .شود می استفاده

 حسابرس اندازه .3.1

 صورتهای در اهمیت با های اشتباه گزارش و کشف احتمال صورت به را حسابرسی کیفیت( 1151) آنجلو دی

 و کرد مطرح را ابرسیحس موسسه اندازه و حسابرسی کیفیت بین ارتباط نظری لحاظ به او. کند می تعریف مالی

 شرکتهای بین آنها الزحمه حق کل و کنند  می حسابرسی را بیشتری شرکتهای بزرگ های  موسسه بود معتقد

 بیشتری استقالل بزرگ حسابرسی های موسسه. ندارند وابستگی صاحبکاران به و شود می تفکیک کار صاحب

 . ازندپرد  می حسابرسی به بیشتری کیفیت با بنابراین دارند،

 به( مؤسسات دیگر برابر در بزرگ ی مؤسسه 5/۶/8/4) حسابرسی مؤسسات  اندازه  از( 1151) آنجلو دی از پس

 مؤسسات که گونه این. است شده استفاده  زیادی مطالعات در حسابرسی کیفیت سنجش برای شاخصی عنوان

 لحاظ به ها شرکت این. گرفتند نظر در بزرگ های شرکت عنوان به را بزرگ مؤسسات ی مجموعه عضو حسابرسی

 از  باالتر، الزحمه حق و کارمندان بیشتر، قراردادهای تعداد  مشاوره، خدمات ی ارائه در باال مهارت  ای، حرفه شهرت

 نسبت بزرگتر حسابرسی موسسه4 که دادند نشان( 1113) 1وانگ و تئو ، نمونه برای.  برخوردارند باالتری کیفیت

 .اند بوده بیشتری حسابرسی کیفیت دارای همواره کوچکتر وسسهم 4 به

 از یکی. است شده مطرح نیز دیگری های  نظریه ها رسیدگی کیفیت و حسابرسی مؤسسه  اندازه بین  رابطه  درباره

  زحمهال حق حقوقی، دعاوی کاهش در تر بیش قدرت دلیل به تر بزرگ حسابرسی مؤسسات که بود این ها  نظریه این

. شد ارائه 1111 در لینوکس سوی از که بود نقدشوندگی  نظریه گویای که موضوع این. کنند می دریافت باالیی

 است آن شواهدگویای اما. ندارد وجود حسابرسی کیفیت در واقعی تفاوت که بود این شد مطرح که دیگری  نظریه

 باال کیفیت ی زمینه در که اند برده بهره شهرتی از و اند شده شناخته خوبی به بزرگ حسابرسی مؤسسات که

 (.2003 ،2ووتن)دارند

. است کرده پشتیبانی شرکت  اندازه بر مبتنی حسابرسی کیفیت  مسأله از نیز آمریکا رسمی حسابداران  جامعه

 مستند حققینم توسط مختلفی نتایج و نگرفته قرار تأیید مورد قطع طور به ها بررسی در موضوع این هنوز چندهر

 .است حسابرسی کیفیت و اندازه بین رابطه وجود رسد می نظر به مهم بین این در چه آن اما. است شده
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 صنعت در حسابرس تخصص .3.2

 صاحبکاران، به( افزوده ارزش خلق) کمک جهت سازنده های ایده خلق شامل حسابرس صنعت تخصص

 صنایع در صاحبکاران که هایی ع موضو از برخی برای زهتا کارهای راه یا و هها دیدگا نمودن فراهم همچنین

 حسابرس تخصص که دهد می نشان تحقیقات(. 2007 و همکاران، 1وونک) باشند می مواجه آن با خود به مربوط

 حسابرسان که کنند می بیان(  2004) 2هیو می و دان.  کند می کمک حسابرسی کیفیت افزایش به صنعت در

 تحقیق، دراین.  دارند صنعت در متخصص غیر حسابرسان به نسبت بیشتری تجربه و دانش صنعت، در متخصص

 صنعت اولویت زیرا. شود می  استفاده حسابرس صنعت تخصص گیری اندازه برای شاخصی عنوان به بازار ازسهم

 ابرسحس وتجربه صنعت تخصص بیشترباشد، حسابرس بازار سهم هرچه. دهد می نشان حسابرسان سایر به نسبت را

 .است باالتر رقبا سایر به نسبت

بدین ترتیب ، یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر گسترش و تعمیق بازار سرمایه و توسعه پایدار وجود اطالعات 

های حاکمیت شرکتی  در این تحقیق، رابطه بین برخی از مکانیزممالی حسابرسی شده با کیفیت می باشد. از اینرو، 

  رسی می شوند. بر کیفیت حسابرسیو 

 

 پيشينه تحقيق  .4

( به بررسی  کیفیت حسابرسی، حاکمیت  شرکتی و ویژگی های  شرکت در کشور 2010) 3ادیمی  و فاگمی

نیجریه بعنوان یکی از  کشورهای در  حال  توسعه  پرداخته اند. با  استفاده از روش رگرسیون لجستیک به  آزمون 

سیده  اند که استقالل هیات مدیره  کیفیت حسابرسی را افزایش می  دهد. آنها فرضیات  پرداخته و به  این  نتیجه  ر

گزارش  کرده  اند  که  اندازه شرکت و اهرم  از عوامل موثر  بر کیفیت  حسابرسی در شرکتهای  بورسی کشور  

 نیجریه به  شمار  می آید. 

کیفیت حسابرسی  را با  استفاده از داده  ( ساز  و کارهای  حاکمیت  شرکتی  و 2012) 4سلیمان  و عبدالسالم

تا   2007شرکت پذیرفته شده در بورس مصر بعنوان یکی از کشور های در  حال  توسعه در دوره زمانی   80های 

مورد بررسی قرار داده اند. با  استفاده از روش رگرسیون لجستیک به  آزمون فرضیات  پرداخته و  گزارش  2001

هیات  مدیره ، نقش  دو گانه مدیرعامل  و  کمیته  حسابرسی با کیفیت حسابرسی رابطه معنی نمودند که استقالل  

داری دارند. نتایج  آنها  نشان می دهد  که بین مالکیت نهادی و  مالکیت مدیریتی با کیفیت حسابرسی رابطه ای 

از عوامل موثر  بر کیفیت   وجود ندارد. یافته های آنها نشان می دهد که اندازه شرکت ، پیچیدگی و اهرم 

 حسابرسی در شرکتهای  بورسی مصر هستند.  

                                                           
1
 Kwon  

2
 Dunn and Mayhew 

3
 Adeyemi & Fagbemi 

4
 Soliman & Elsalam 
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 در سود مدیریت بر مدیره هیات اندازه و صنعت در حسابرس تخصص تعاملی اثر بررسی به( 2013) 1لیو و سان

 هیأت استقالل با منفی بطور سود مدیریت که دهد می نشان شواهد. پرداختند آمریکا کشور تولیدی های شرکت

 حضور از که هایی شرکت به نسبت کنند می استفاده صنعت در متخصص حسابرسان از ها شرکت که زمانی مدیره

 و صنعت در حسابرس تخصص تعاملی اثر که کنند می پیشنهاد ها یافته. است مرتبط نیستند، مند بهره حسابرسان این

 .است مثبت حسابداری کیفیت بر مدیره هیات اندازه

شرکت  از  117با کیفیت حسابرسی را با استفاده از  داده  های  استقالل هیات مدیرهبطه بین  ( را2014) 2شان

کشور چین مورد مطالعه قرار داده  اند. در  این تحقیق  نیز  از روش رگرسیون لجستیک  استفاده شده  و  نتایج زیر 

 گزارش  شده  است:

 دیره با  حسابرسی رابطه مثبتی  دارند. مالکیت خارجی و  تعداد کمیته  های تخصصی  هیات  م 

 های تخصصی  هیات  مدیره با  کیفیت حسابرسی رابطه منفی  دارند. اندازه کمیته 

 های  مالکیت دولتی ،  اندازه هیات مدیره ،  استقالل هیات  مدیره و تعداد  جلسات هیات مدیره و کمیته

 رند.  تخصصی  هیات  مدیره  بر کیفیت  حسابرسی تاثیر  ندا

 

را   رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرسفرضیه  8(  با  تدوین 1311خواجوی و زارع )

آنها نمونه آماری تحقیق نموده و با  استفاده از روش رگرسیون لجستیک به  آزمون فرضیات پرداختند.  بررسی

وجود رابطه معنادار ضعیفی بین سازوکارهای آنها است. ( 1350-1355)ساله  1شرکت طی بازه زمانی  54شامل 

 را گزارش نمودند.های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس در شرکت

 

 طرح تحقيق .5

 روش تحقيق .5.1

یقات کاربردی قاز تح ،روش تحقیق از نوع علی و پس رویدادی است . این تحقیق از لحاظ نوع کار

های مورد نیاز از  دادهتحقیقات همبستگی قرار می گیرد.  در زمرهروش تحلیل،  است. از لحاظ

های عضو  شرکتو سایرگزارشات  همراه آنها یادداشتهای توضیحی حسابرسی شده و های مالی صورت

برای استخراج شده است. موجود در سایت بورس ، مدیریت پژوهش ، توسعه و مطالعات اسالمی نمونه 

ا، با توجه به ماهیت دو وجهی متغیر وابسته این تحقیق ، از روش رگرسیون لجستیک ، ه آزمون فرضیه

از نرم افزار  شود. شود. از آزمون ویلکاکسون برای بررسی تفاوت در میانگین ها استفاده می استفاده می

 شود  استفاده می تحلیل های آماریانجام برای  STATAآماری 

                                                           
1
 Sun  Liu 

2
 Shan 
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 ي آماري  جامعه .5.2

شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و  این تحقیق جامعه ی آماری

بر اساس روش حذف سیستماتیک بشرح ذیل انتخاب شامل شرکتهایی است که این تحقیق نمونه آماری 

 می شوند: 
 نحوه انتخاب نمونه آماری تحقیق: 1 نگاره

 شرکت بازار دوم بازار اول 

 215 154 114 رفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد شرکتهای پذی

 (81) (15) (41) مالی تامین موسسات و مالی گریهای واسطه و ها بانک بیمه، گذاری، سرمایه شرکتهایی

 (14) (5) (۶) اند داشته مالی سال تغییر بررسی مورد دوره طی

 (21) (24) (8) باشد نمی اسفندماه پایان به منتهی آنها مالی سال

 (11) (11) - داده های آنها در دسترس نبوده است

 158 123 ۶2 نمونه آماری

 شرکت بعنوان نمونه آماری انتخاب شده است.  158بر اساس شرایط فوق، تعداد     

 

 تحقيقفرضيه هاي  .5.3

 و استقالل هیأت مدیرهرابطه بین با توجه به هدف این تحقیق، فراهم نمودن شواهد تجربی در باره 

 وین و مورد آزمون قرار می گیرد:،  فرضیاتی بشرح ذیل تد کیفیت حسابرسی

 

 . دارد وجود رابطهکیفیت حسابرسی  و مدیره تأهی استقالل نیب : فرضيه اصلی

 

 های فرعی: فرضیه

 . وجوددارد رابطهتخصص حسابرس در صنعت  و مدیره تأهی استقالل نیب .1

 . دارد وجود رابطه اندازه حسابرس و رهیمد تأیه استقالل نیب .2

 

 

 تغيرهاي آنمتحقيق و تعریف  مدل .5.4

 این تحقیق بشرح زیر است: مدل کلی رگرسیون لجستیک چند متغیره

AQ it =β0 + β1 IBDit + β2SIZEit+β3LEVit+ εit 
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 : نماد ، نام و شرح متغيرهاي تحقيق 2 نگاره          
 شرح  نام متغير نماد

AQ حسابرس تخصصو  سحسابر اندازه یحسابرس کیفیت 

AuditSize 0 موسسات سایر 1 عدد راهبر مفید و حسابرسی سازمان اندازه حسابرس 

AuditSPEC رز پالممدل  تخصص حسابرس 

IBD مدیره تأهی ظفؤغیرم اعضای درصد استقالل هیأت مدیره 

SIZE لگاریتم طبیعی کل داراییها اندازه شرکت 

LEV ه کل داراییکل بدهی بنسبت  یمال اهرم 

 

 صنعت در  حسابرس تخصصاندازه گيري  .5.5

 به نسبت بیشتری تجربه و دانش صنعت، در متخصص حسابرسان که کنند می بیان(  2004) هیو می و دان

 اندازه برای شاخصی عنوان به زاربا ازسهم تحقیق، دراین.  دارند صنعت در متخصص غیر حسابرسان

 حسابرسان سایر به نسبت را صنعت اولویت زیرا. شود می  استفاده حسابرس صنعت تخصص گیری

 سایر به نسبت حسابرس وتجربه صنعت تخصص بیشترباشد، حسابرس بازار سهم هرچه. دهد می نشان

 :شود می محاسبه زیر شرح به نیز حسابرسان بازار سهم. است باالتر رقبا

 

 یک در خاص حسابرسی مؤسسه یک صاحبکاران تمام های دارایی مجموع=حسابرسان  بازار سهم

 صنعت آن کل داراییهای صاحبکاران تقسیم بر مجموع خاص صنعت

 

 .شود می  استفاده حسابرس صنعت تخصص گیری اندازه برای زیر رابطه از

  
 SR            خاص صنعت یک در خاص حسابرسی مؤسسه یک صاحبکاران تمام های دارایی مجموع

 SRT                                                                     صنعت آن کل صاحبکاران های مجموع دارایی

 FN                                                                                     صنعت موجوددریک تعدادشرکتهای

 

 که شوند می گرفته نظر در درصنعت متخصص عنوان به تحقیق این در موسساتی ، رز پالم از پیروی با

 یک در موجود های شرکت تعداد روی بر یک" معادله از بیش( نامساوی راست سمت) آنها بازار سهم

 .باشد( نامساوی چپ سمت)  "دو بر تقسیم یک " درضرب "(FN) صنعت
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 مدیره( هيات غيرموظف اعضاي استقالل هيات مدیره  )درصداندازه گيري  .5.5

گیری پرداختند و به  ( به بررسی نقش اعضای غیرموظف در فرآیند تصمیم2008و همکاران ) 1ارگان

این نتیجه رسیدند که از دیدگاه مدیران مالی، اعضای غیرموظف در حاکمیت خوب نقش مهمی را ایفا 

نشان دهنده نسبت اعضای غیرموظف هیات مدیره به کل اعضای هیات   کنند. استقالل هیات مدیره یم

باشد. مدیر غیرموظف؛ عضو پاره وقت هیات مدیره است که فاقد مسئولیت اجرایی در  مدیره می

باشد طبق دیدگاه تئوری نمایندگی، مدیران غیرموظف وظیفه نظارت بر سایر اعضای هیات  شرکت می

ها در جلسات پرداخت خواهد  دیره را بر عهده دارند و حقوق آنان بر اساس ساعات حضور آنم

تعداد کل  ربتقسیم ، تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره گیری ندازهانحوه  (. 2001، 2شد)بنجامین

 اعضای هیات مدیره می باشد. 

 

 تحقيقتحليل اطالعات و بحث در یافته هاي   .5

 آمار توصيفی  .5.1

مذکور تعداد مشاهدات ،  نگاره. در آمده است 3شماره  نگارهدر  تحقیقمستقل متغیر ی توصیف آمار

،  4در نگاره میانگین ، انحراف معیار ، حداقل و حداکثر هر یک از متغیرها نشان داده شده است. 

 فراوانی اندازه حسابرس نشان داده شده است.

 نتایج آمار توصیفی :3 نگاره

 حداکثر حداقل انحراف معیار انگینمی مشاهدات متغیر نماد

IBD 1 0 0.20 0.۶7 1450 استقالل هیات مدیره 

SIZE 11.11 10.03 1.81 13.12 1450 اندازه شرکت 

LEV 2.87 0.01 0.21 0.۶2 1450 یمال اهرم 

 

 : فراوانی اندازه حسابرس4نگاره 

 درصد  تعداد متغیر

 2۶.25 351 سازمان حسابرسی و مفید راهبر

 73.72 1011 موسسات سایر

 100.00 183۶ جمع

                                                           
1
 Organ 

2
 Benjamin 
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 نتایج آزمون ویلکاکسون .5.2

آورده شده است . نتایج حاکی  8 نگارهنتایج آزمون ویلکاکسون بر روی متغیرهای مستقل تحقیق در 

تفاوت  اندازه حسابرسبر اساس گروه بندی شده متغیرهای مستقل از این است که بین میانگین 

 .وجود دارددار  معنی

 : آزمون ویلکاکسون بر روی متغیرهای مستقل تحقیق.8 نگاره

 نوع آماره سال
 استقالل هیات مدیره

IBD 

 اندازه حسابرس
 Z 2.78آماره 

P-value 0.008 

 تخصص حسابرس
 -Z 0.420آماره 

P-value 0.۶743 

 منبع: یافته های تحقیق

 هاي تحقيق نتایج آزمون فرضيه  .5.3

با توجه به ماهیت دو وجهی متغیر یات مورد بحث قرار می گیرد. در این بخش نتایج آزمون فرض

 شود. های تحقیق از روش رگرسیون لجستیک استفاده می وابسته این تحقیق ، برای آزمون فرضیه

 . وجوددارد رابطه صنعت در حسابرس تخصص و مدیره تأهی استقالل بین فرضيه اول :

 . دارد وجود رابطهازه حسابرس اند و رهیمد تأیه استقالل نیب فرضيه دوم :

 
اعضای هیات مدیره که  بصورت  غیر موظف هستند  و  مسئولیت  بر  اساس  چارچوب نظری 

اجرایی در شرکت ندارند ، بطور  موثرتری به وظایف کنترلی  و  نظارتی خود می پردازند و  از  ابزار 

زرگ  و دارای تخصص در صنعت(  استفاده  های  الزم از  جمله  حسابرسان  با کیفیت ) موسسات ب

می نمایند. انتظار می رود که اعضای هیات مدیره شرکتهایی که بیشتر از غیر  موظف تشکیل 

شوند از حسابرسان  با کیفیت ) موسسات بزرگ  و دارای تخصص در صنعت( برای شرکتهای  می
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 اندازه حسابرسو  هیات مدیره استقاللانتظار می رود که بین حت  مدیریت خود استفاده نمایند. ت

 آورده شده است : یلذ ۶ نگارهدر  مدل ینتخم جنتایوجود داشته باشد.  مثبترابطه 

 نتایج فرضیه ها بدون متغیرهای کنترلی:  ۶-1 نگاره

AuditSize it =  β0 + β1 IBDit + ɛit )اندازه حسابرس( 

 نتیجه P-value ضریب نماد متغیر

س
ابر

حس
زه 

دا
ان

 

  β0 0.۶25- 0.002 عرض از مبداء

 ررابطه منفی و معنی دا IBD 0.۶03- 0.042 استقالل هیات مدیره

 مدل معنی دار LR 4.12 0.0423  نمایی ی حداکثر درست آماره

 منبع : یافته های تحقیق

نفی و معنادار و اندازه حسابرس رابطه مهیات مدیره  استقاللبین نشان می دهد که  نتایج تخمین مدل،

 رابطه( اندازه)حسابرسی کیفیت و مدیره هیات استقالل بین "  فرضیه توان نمی لذاوجود دارد . 

 . باشد  نمی یکسان انتظار مورد رابطه با رابطه نوع ولی. کرد رد را " دارد وجود

 نتایج فرضیه ها بدون متغیرهای کنترلی:  ۶-2 نگاره

AuditSPEC it =  β0 + β1 IBDit + ɛit ) تخصص حسابرس( 

 نتیجه P-value ضریب نماد متغیر

س
ابر

حس
ص 

ص
تخ

 

  β0 0.۶77 0.001 عرض از مبداء

 لی معنی دار  نیسترابطه مثبت و IBD 0.211 0.4۶0 استقالل هیات مدیره

 مدل معنی دار  نیست LR 0.88 0.4۶0  نمایی ی حداکثر درست آماره

 منبع : یافته های تحقیق

 نظر از مدیره هیات استقالل و صنعت در حسابرس تخصص بین رابطه که است این از حاکی نتایج

 کیفیت و مدیره هیات استقالل بین " فرضیه توان نمی نتیجه در نبوده دار معنی آماری

 .کرد  قبول را " دارد وجود رابطه( تخصص)حسابرسی
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 نتایج آزمون فرضيه هاي تحقيق در شرایط افزودن متغيرهاي کنترلی .5.4

کنترلی شامل  متغیرهای از عوامل تاثیرگذار، سایر نظر از شرکتها نمودن یکسان برای تحقیق، در این

 گستردگی فعالیت و حجم شرکت معرف می شود. اندازه اهرم مالی استفاده و ندازه شرکتا 

 تجاری ریسک از بزرگتر بیشتر، شرکتهای کنترلی های مکانیزم دلیل داشتن است. به شرکت

 شرکت اندازه تعیین منظور به این تحقیق، برخوردارهستند. در کمتری نسبت به شرکتهای کوچک

می شود. تحقیقات نشان می دهد  استفاده شرکت مالی سال پایان در کل دارایی هالگاریتم طبیعی  از

 کل به بدهی کل نسبت تحقیق، از این باشد. درمی  بر ارزش شرکت که ریسک نیز از عوامل موثر

نتایج آزمون فرضیه های تحقیق در شرایط  می شود. استفاده تعیین ریسکشاخص  عنوان به دارایی

 نشان داده شده است. 7 نگارهکنترلی در  افزودن متغیرهای

 مدیره هیات استقالل بین رابطه نیز باز( 7-1)نگاره  کنترلی متغیرهای شدن اضافه نتایج تخمین مدل با

 و شرکت اندازه حالت این در همچنین. است معکوس رابطه نوع ولی داشته وجود اندازه حسابرس و

 .ستا دار معنینیز  آماری لحاظ از و اردد مثبت رابطه اندازه حسابرس با مالی اهرم

 

 در شرایط افزودن متغیرهای کنترلیآزمون فرضیه های تحقیق : نتایج  7-1 نگاره

AuditSize it =  β0 + β1 IBDit + β2 Sizeit + β3 Levit + ɛit )اندازه حسابرس( 

 نتیجه P-value ضریب نماد متغیر

س
ابر

حس
زه 

دا
ان

 

  β0 ۶.35- 0.000 عرض از مبداء

 رابطه منفی و معنی دار IBD 0.74۶- 0.015 استقالل هیات مدیره

 و معنی دار ثبترابطه م Size 0.352 0.000 اندازه شرکت

 و معنی دار ثبترابطه م Lev 0.721 0.013 اهرم مالی

 مدل معنی دار LR 114.22 0.0000  نمایی ی حداکثر درست آماره

 منبع : یافته های تحقیق
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 مدیره هیات استقالل بین رابطه نیز باز( 7-2)نگاره  کنترلی متغیرهای شدن اضافه تخمین مدل با نتایج

 با شرکت اندازه حالت این در همچنین. است ستقیمم رابطه نوع و داشتهن وجود تخصص حسابرس و

تخصص  با مالی اهرم ولی ستا دار معنینیز  آماری لحاظ از و دارد مثبت رابطه تخصص حسابرس

 .ستنی دار معنی آماری لحاظ از لیو دارد مثبت رابطه حسابرس

 در شرایط افزودن متغیرهای کنترلی: نتایج آزمون فرضیه های تحقیق  7-2نگاره 

AuditSPEC it =  β0 + β1 IBDit + β2 Sizeit + β3 Levit + ɛit ( تخصص)حسابرس 

 نتیجه P-value ضریب نماد متغیر

ص
ص

تخ
 

س
ابر

حس
 

  β0 5.573- 0.000 ءعرض از مبدا

 امعن بیرابطه منفی و  IBD 0.11 0.843 استقالل هیات مدیره

 رابطه مثبت و معنی دار Size 0.۶15 0.000 اندازه شرکت

 امعن بیرابطه مثبت و  Lev 0.11۶ 0.۶55 اهرم مالی

 مدل معنی دار LR 23۶.15 0.0000  نمایی ی حداکثر درست آماره

 حقیقمنبع : یافته های ت

 

 نتيجه گيري  .7

 مدیره هیات اعضایرابطه بین استقالل هیأت مدیره و کیفیت حسابرسی است. هدف این تحقیق، بررسی 

 و کنترلی وظایف به موثرتری بطور ندارند، شرکت در اجرایی مسؤلیت و هستند موظف غیر بصورت  که

 دارای و  بزرگ موسسات)  کیفیت با حسابرسان جمله از الزم های ابزار از و پردازند می خود نظارتی

  از بیشتر  که شرکتهایی مدیره هیات اعضای که رود می انتظار. نمایند می استفاده (صنعت در تخصص

 برای( صنعت در تخصص دارای و  بزرگ موسسات)   کیفیت با  حسابرسان از شوند می تشکیل موظف غیر

 .نمایند استفاده خود  مدیریت  تحت شرکتهای

  آماری نظر از مدیره هیات استقالل متغیر حسابرس اندازه خصوص در که دهد می نشان آمده دستب  نتایج

 وجود رابطه( اندازه)حسابرسی کیفیت و مدیره هیات استقالل بین "  فرضیه توان نمی لذا بوده منفی و دار معنی

 اندازه .ندارد وجود رابطه مدیره هیات استقالل با صنعت در حسابرس تخصص بین همچنین .کرد رد را " دارد
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 مثبت دار معنی رابطه حسابرسی کیفیت با کل در و حسابرس اندازه و صنعت در حسابرس تخصص با شرکت

  سلیمان  های یافته مخالف و( 2014) شان و( 2010) فاگمی و ادیمی های یافته با موافق تحقیق های یافته .دارد

 .باشد می(  2012) عبدالسالم و

 

 بع و ماخذفهرست منا

 و مالکیت ساختار شرکت، ی اندازه تأثیر و سود مدیریت نوع"( 1310) هادی ،منتظری؛ احمد ،احمدپور

 38-1 ص ص، 2 شماره ،3 های حسابداری، دوره پیشرفت "آن بر شرکتی حاکمیت

 صنعت تخصص بین ارتباط بررسی ،(1355. )ناظمی مهدی اردکانی،. امیر محمدی،. حسین اعتمادی،

 های پژوهش مجله تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در سود کیفیت و سحسابر

 .32-17 ص اول، شماره اول، سال مالی، حسابداری

(، رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و 1355) ؛ حسینی، سید مجتبیرئیسی، زهره ؛حساس یگانه، یحیی

دار تهران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بها

 .13شماره 

 بررسی رابطه بین ساز و کارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس در شرکت(  ، 1311)زارع  و واجوی خ

   14:  35-81  تحقیقات حسابداری و حسابرسی های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

های مالی و حسابداری : مشتمل بر  مکاتب و تئوری"( 1313)اهلل کرم.  ،؛ صالحی فریدونرهنمای رودپشتی، 

 انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی. ،"ها  و ابزارها ها، تکنیک نظریات، مدل

 مالی مؤسسات سودآوری و بازده با، بهره نرخ تغییرات بین رابطه بررسی(. 1310)  .عیسی پقه، سعیدی،پرویز؛

 .101-124 ص ، نهم شماره بهادار، اوراق تحلیل مالی دانش مجله. بهادارتهران اوراق بورس در
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Abstract 

The purpose of this study is to examine the relationship of independent Board of 

Directors and audit quality. The dependent variable of this study is audit quality; 

which is measured by: audit size and auditor industry specialization. Independent 

variable of this study is independent Board of Directors. In this research study Firm 

size and financial leverage are used as control variables. The sample of research 

includes listed companies in Tehran Stock Exchange. After considering the 

circumstances, have been chosen 185 companies as a sample. The study covers 8-

year (1387 to 1394).  The required data for the study extracts from audited financial 

statements and other reports such as annual director report to general meeting. Due 

to the nature of the two categories of the dependent variable of the study; logistic 

regression is used. The main finding of the study is that there is negative relationship 

between audit size and independent Board of Directors; while there is no 

relationship between the auditor industry specialization and independent Board of 

Directors.  

 

Keywords: Audit Quality, Audit Size, Auditor Industry Specialization, 
Independent Board of Directors  
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