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چکیده:
هدف از تحقیق حاضر تعیین بررس��ی اثر س��اختار هیات مدیره بر انتخاب حسابرسان با کیفیت
در ش��رکتهای پذیرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار تهران میباش��د .در این تحقیق از اطالعات
مالی  133ش��رکت پذیرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی  1390تا 1395
اس��تفاده شده است و برای انجام این تحقیق از روش رگرسیون الجیت استفاده شده است .نتایج
پژوهش نش��ان میدهد که اندازه هیات مدیره و اس��تقالل هیات مدی��ره اثر مثبت و معناداری بر
انتخاب حسابرس��ان متخص��ص در صنعت دارد ،اما دوگانگی وظایف مدی��ر عامل اثر معناداری بر
انتخاب حسابرس��ان متخصص در صنعت ندارد .همچنین نتایج نشان داد که اندازه هیات مدیره و
استقالل هیات مدیره اثر مثبت و معناداری بر انتخاب حسابرسان بزرگ دارد ،اما دوگانگی وظایف
مدیر عامل اثر معناداری بر انتخاب حسابرسان بزرگ ندارد.
کلمات کلیدی :س��اختار هیات مدیره ،کیفیت حسابرس��ی ،اندازه موسسه حسابرسی و تخصص
حسابرس در صنعت

 -1دانشیارگروه حسابداری ،واحد تهران شرق ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران -نویسنده مسئول -پست الکترونیک:
drzhajiha@gmail.com
 -2مربی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحدمسجدسلیمان ،گروه حسابداری ،مسجدسلیمان ،ایران.
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 .1مقدمه
حسابرسی با کیفیت باال قادر به شناخت ارائه نادرست اقالم صورتهای مالی مورد رسیدگی بوده و
میتواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحبکارخود تأثیرگذار باشد تا درنتیجه آن ،اطالعات مالی قابل
اتکایی گزارش ش��ود .رسیدن به این هدف مطلوب ،به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کام ً
ال وابسته
بوده و این خصوصیات میتواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرس در ارتباط باشد (الفرحی،
 .)2017کیفیت حس��ابرس عبارت است از حسن ش��هرت و مراقبت حرفهای حسابرس ،که درنتیجه
حس��ن ش��هرت حس��ابرس ،اعتبار اطالعات صورتهای مالی افزایش یافته و بر اثر نظارت و مراقبت
حرفهای حسابرس ،کیفیت اطالعات صورتهای مالی افزایش خواهد یافت (حساس یگانه و آذین فر،
 .)1389حسابرس��ی یک جزء مهم از حاکمیت ش��رکتی قوی است که میتواند به عنوان ابزار کنترل
کنندهای محسوب شود (ابراهیم .)2010،حسابرسی با کیفیت باال قادر به شناخت ارائه نادرست اقالم
صورتهای مالی مورد رس��یدگی بوده و میتواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحبکارخود تأثیرگذار
باشد تا درنتیجه آن ،اطالعات مالی قابل اتکایی گزارش شود (صالحی و همکاران .)1395 ،رسیدن به
این هدف مطلوب ،به خصوصیات مؤسس��ات حسابرسی کام ً
ال وابسته بوده و این خصوصیات میتواند
به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرس در ارتباط باشد (مصطفی و همکاران .)2017 ،یک تعریف
متداول از کیفیت حسابرس��ی به وس��یله دی آنجلو ( )1981ارائه شده است ،او کیفیت حسابرسی را
ارزیابی و اس��تنباط بازار از احتمال توانایی حس��ابرس در کشف تحریفهای با اهمیت در صورتهای
مالی و یا سیستم حسابداری صاحبکار و گزارش تحریفهای با اهمیت کشف شده ،تعریف کرده است.
تیتمان و ترومن ( )1986کیفیت حسابرس��ی را میزان صحت و درستی اطالعاتی تعریف کردهاند که
پس از حسابرسی در اختیار سرمایه گذاران قرار میگیرد.
جدایی مدیریت از مالکیت در ش��رکتهایی س��هامی منجر به ایجاد تضاد منافع بین این دو گروه و
بروز مش��کالت نمایندگی در این شرکتها شده اس��ت ،به موجب رابطه نمایندگی هر یک از طرفین
س��عی دارند منافع خود را حداکثر کنند و در این راس��تا مدیران ممکن است از طریق مدیریت سود
ی��ا تقلب س��عی در افزایش پاداش خ��ود نمایند که این امر در نهایت به زیان س��هامداران ش��رکت
میباش��د (چین و چان .)2013 ،حاکمیت شرکتی مقولهای است که در دهههای اخیر بدلیل افزایش
رس��واییهای مالی ،مورد توجه ویژه پژوهش��گران حوزه حس��ابداری قرار گرفته است .تعیین اهداف
س��الم و روشهای مناسب رسیدن به این اهداف و در نهایت حفظ حقوق تمامی ذینفعان هدف نهایی
حاکمیت شرکتی میباشد (قدرتی و فیضی.)1394 ،
هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر س��اختار هیات مدیره بر انتخاب حسابرس��ان با کیفیت میباشد،
س��اختار هیات مدیره بر اس��اس سه ش��اخص اس��تقالل هیات مدیره ،اندازه هیات مدیره و دوگانگی
وظایف مدیر عامل اندازه گیری ش��ده و برای حسابرس��ان با کیفیت از دو معیار حسابرس��ان بزرگ و
حسابرس��ان متخصص استفاده شده اس��ت .اندازه هیات مدیره عبارت اس��ت از مجموع تعداد اعضاء
موظف و غیر موظف هیات مدیره که تالش مینمایند تا شرکت را اداره نمایند و نشان دهنده بزرگی
یا کوچکی هیات مدیره یک شرکت نسبت به شرکتهای دیگر میباشد .استقالل هیات مدیره بیانگر
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نس��بت اعضاء غیر موظف هیات مدیره به کل اعضاء هیات مدیره میباش��د ،اعضاء غیرموظف هیات
مدیره ش��امل آن دس��ته از اعضاء هیات مدیره میباشد که در ش��رکت مورد نظر دارای پست اجرایی
نمیباشند (باغبانی و همکاران .)1392 ،دوگانگی وظایف مدیر عامل نیز به این مفهوم است که مدیر
عامل همزمان رئیس هیات مدیره شرکت هم باشد ،از دیدگاه نظری هنگامی که مدیر عامل در جایگاه
رئی��س هیئت مدیره قرار میگیرد ،عملکرد نظارتی هیئ��ت مدیره کاهش مییابد (علوی و همکاران،
 .)1389حسابرسان متخصص ،شامل آن دسته از حسابرسانی میباشد که بخش عمدهای از مشتریان
آنها از یک صنعت خاص میباش��ند ،هر قدر مؤسس��ه حسابرس��ی تجربه بیشتری در صنعت خاصی
کس��ب کند ،به دلیل ایجاد شهرت مثبت ،عالقه بیش��تری به ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت برتر
پیدا میکند (کند .)2008 ،دی آنجلو ( )1981معتقد است که مؤسسات حسابرسی بزرگتر ،خدمات
حسابرسی با کیفیت باالتر ارائه میکنند ،زیرا عالقهمند هستند که شهرت بهتری در بازار کار به دست
آورند و به دلیل اینکه تعداد مشتریان آنان زیاد است ،نگران از دست دادن مشتریان خود نیستند.
س��اختار هیات مدیره بخش مهمی از س��ازوکارهای حاکمیت ش��رکتی محسوب میگردد ،در یک
نظ��ام حاکمیت ش��رکتی مطلوب ،مهمتری��ن وظیفه اعضاء هیات مدیره ،نظارت ب��ر فعالیت مدیریت
ش��رکت و ایجاد اطمینان از درس��تی فعالیتهای مدیریت واحد تجاری میباشد ،اعضاء هیات مدیره
به منظور اجرای صحیح وظایف نظارتی تالش مینمایند تا بخش��ی از این وظایف را از طریق انتخاب
حسابرس��ان بزرگ و با کیفیت انجام دهند و از این طریق کیفیت گزارش��گری مالی را بهبود بخشند،
از طرف دیگر در شرایطی که شرکتها دارای شرایط مساعد مناسب مالی نباشند و با کاهش فروش،
س��ودآوری و نقدینگی مواجه شده باش��ند ،مدیران این ش��رکتها از انگیزههای باالیی جهت تقلب،
تحریف صورتهای مالی و دس��تکاری س��ود برخوردار میباش��ند ،مجموع این عوامل موجب کاهش
کیفی��ت صورته��ای مالی میگردد ،بنابراین در چنین ش��رایط خاصی اعضاء هی��ات مدیره بیش از
گذش��ته تالش مینمایند تا با انتخاب حسابرس��ان با کیفیت موجب کش��ف م��وارد تقلب و افزایش
شفافیت اطالعات مالی گردند (بیسلند و همکاران.)2015 ،
ب��ا توجه به اینکه طی س��الهای اخیر س��هامداران نهادی و عمده وظیف��ه قانونی خود در انتخاب
حسابرسان را به هیات مدیره واگذار نمودهاند ،لذا اندازه و ترکیب اعضاءهیات مدیره تأثیر معناداری بر
انتخاب حسابرسان با کیفیت دارد و انتظار میرود ساختار هیات مدیره به عنوان یکی از سازوکارهای
مهم حاکمیت شرکتی ،به منظور جلوگیری از سوء استفادههای مدیریت و بهبود کیفیت گزارشگری
مالی ،احتمال انتخاب حسابرس��ان با کیفیت باالتر را بهبود بخش��د (الفرحی .)2017 ،شرکتهای که
بخ��ش عمدهای از اعضاء هیات مدیره آنها دارای پس��تهای اجرایی میباش��ند و اعضاء هیات مدیره
دارای وابس��تگی س��ازمانی و مالی با مدیر عامل میباش��ند ،به دنبال مؤسسات حسابرسی هستند تا
درباره عملکرد آنها اظهار نظر مطلوب ارائه نمایند ،بنابراین اقدام به انتخاب حس��ابرس از مؤسس��ات
حسابرس��ی با کیفی��ت پایین مینمایند (مصطف��ی و همکاران .)2017 ،بنابراین ب��ا توجه به تاثیری
که نوع حس��ابرس میتواند بر کیفیت گزارش��گری مالی داش��ته باش��د و نیز با توجه به اینکه تعیین
عوام��ل مؤثر بر انتخاب حسابرس��ان با کیفیت تا کنون در بازار س��رمایه ایران م��ورد توجه محققین
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قرار نگرفته اس��ت ،لذا موضوع تحقیق در بازار س��رمایه ایران دارای نوآوری بوده و از اهمیت ویژهای
برخوردار اس��ت ،با توجه به مطالب فوق س��ؤال اصلی تحقیق حاضر این اس��ت که آیا ساختار هیات
مدیره که شامل اندازه و استقالل هیات مدیره و دوگانگی وظابف مدیر عامل میباشد اثر معناداری بر
انتخاب حسابرس��ان با کیفیت دارد؟ در این پژوهش ابتدا به بیان مبانی نظری تحقیق ش��امل کیفیت
حسابرسی ،ساختار هیات مدیره و تأثیر ساختار هیات مدیره بر انتخاب حسابرسان تشریح شده است،
س��پس پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است ،در ادامه نیز روش تحقیق ،یافتههای تحقیق و
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ارائه شده است.
 -2مبانی نظری تحقیق

 -1-2حسابرسان بزرگ و متخصص

در تحقیق حاضر برای اندازه گیری حسابرسان با کیفیت از دو معیار حسابرسان بزرگ و حسابرسان
متخصص در صنعت استفاده شده است ،حسابرسی با کیفیت باال قادر به شناخت ارائه نادرست اقالم
صورتهای مالی مورد رس��یدگی بوده و میتواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحبکارخود تأثیرگذار
باشد تا درنتیجه آن ،اطالعات مالی قابل اتکایی گزارش شود (صالحی و همکاران .)1395 ،رسیدن به
این هدف مطلوب ،به خصوصیات مؤسس��ات حسابرسی کام ً
ال وابسته بوده و این خصوصیات میتواند
به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرس در ارتباط باشد (مصطفی و همکاران .)2017 ،از دیدگاه
حسابرس��ان ،اندازه مؤسس��ه حسابرسی یکی از ویژگیهایی اس��ت که بر کیفیت حسابرسی اثر دارد.
احتمال اینکه حسابرس تحریفهای با اهمیت را کشف کند ،به شایستگی حسابرس و احتمال اینکه
حس��ابرس تحریفهای با اهمیت کشف شده را گزارش کند ،به عنوان استقالل حسابرس تعبیر شده
اس��ت (حس��اس یگانه و آذینفر .)1389 ،دی آنجلو ( )1981معتقد اس��ت که مؤسسات حسابرسی
بزرگتر ،خدمات حسابرس��ی با کیفیت باالتر ارائه میکنند ،زیرا عالقهمند هستند که شهرت بهتری
در بازار کار به دس��ت آورند و به دلیل اینکه تعداد مش��تریان آنان زیاد اس��ت ،نگران از دس��ت دادن
مش��تریان خود نیستند .تصور بر این است که چنین مؤسساتی به دلیل دسترسی به منابع و امکانات
بیشتر برای آموزش حسابرسان خود و انجام آزمونهای مختلف ،خدمات حسابرسی با کیفیت باالتری
ارائه میکنند .تحقیقهای متعددی که تا کنون در بازار س��رمایه ایران انجام ش��ده اس��ت ،س��ازمان
حسابرسی را به عنوان موسسه بزرگ حسابرسی در نظر گرفتهاند (از جمله حساس یگانه و آذین فر،
( ،)1389خواج��وی و زارع ( )1391باغبانی و همکاران ( ،))1392لذا در تحقیق حاضر نیز به پیروی
از تحقیقهایی که تا کنون در ایران در رابطه با مؤسسات بزرگ حسابرسی انجام شده است ،سازمان
حسابرسی به عنوان موسسه حسابرسی بزرگ در نظر گرفته شده است.
دو معیار اولیه برای شناس��ایی حس��ابرس متخصص صنعت عبارتند از :رویکرد سهم بازار و رویکرد
س��هم پرتفوی .طبق رویکرد س��هم بازار ،با مشاهده سهم نس��بی بازار موسسههای حسابرسی که به
یک صنعت خاص خدمت ارائه میکنند ،میتوان به میزان دانش تخصص صنعت موسسه حسابرسی
پی برد .طبق رویکرد س��هم پرتفوی ،هر موسس��ه حسابرسی دارای صاحبکارانی است که پرتفوی آن
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 -2-2ساختار هیات مدیره

ترکیب هیات مدیره میتواند هیات مدیره را در ایفای نقشهای آن یاری رساند یا مانعی بزرگ در
اثربخشی نقشی آن شود .چگونگی ایفای نقشهای استراتژیک ،نظارتی ،خدماتی و ...وابستگی زیادی
به نوع ترکیب هیات مدیره دارد .هیات مدیره ها به عنوان عالیترین تیم سازمانی زمانی که از تیمی
منسجم ،مکمل و با ترکیبی مناسب از دانش ،تجربه و تخصصهای گسترده تشکیل شده باشد ،قادر
خواهد بود ش��رکت را در مسیر پیش��رفت قرار دهد و موفقیت شرکت را در بلند مدت تضمین نماید
(علوی و همکاران.)1389 ،
دو دیدگاه متضاد ،پیرامون نقش اندازه هیأت مدیره بر عملکرد ش��رکت ارائه میش��ود .دیدگاه اول
بی��ان میدارد ک��ه هیأت مدیره کوچک باعث ارتقای عملکرد ش��رکت میگ��ردد .هنگامی که هیأت
مدیره از تعداد زیادی از اعضا تش��کیل شده باش��د ،مشکالت نمایندگی افزایش مییابد ،زیرا تعدادی
2
از اعضای هیأت مدیره ممکن اس��ت ب��ه عنوان افراد بی منفعت عمل نمایند (هرمالین و ویس��بک،
 .)2003از سوی دیگر ،دیدگاه دوم بیان میدارد که هیأت مدیره کوچکتر ،از مزیتها ،منافع نظرات و
پیشنهادهای تخصصی و متنوع که در هیأت مدیره بزرگتر وجود دارد ،محروم است .به عالوه هیأت
مدیره بزرگتر در زمینههایی از قبیل تجربه ،مهارت ،جنسیت و ملیت مزیت دارد ،ضمن آن که هیأت
مدی��ره کوچکتر در ترکیب خود از مدیران غیرموظف کمتری اس��تفاده مینماید و زمان اندکی برای
ایفای وظایف نظارتی و تصمیم گیری خود دارد (دالتون و دالتون.)2005 ،
فاما و جنس��ن ( )1983اعتقاد دارند که به منظور فراهم کردن امکانات کنترل مدیریت به وس��یله
هیأت مدیره و همچنین جدا کردن مس��ئولیت مدیریت تصمیمات از کنترل تصمیمات الزم اس��ت.
هیأت مدیره ش��امل مدیران موظف و غیرموظف باشد و یکی از مدیران غیرموظف ،ریاست این هیأت
را ب��ر عهده گیرد .مدیران غیرموظف انگیزه بیش��تری برای اقدامات��ی در جهت حداکثر کردن ثروت
س��هامداران دارند ،زیرا آنها نگران ش��هرت خود در بازار کار هستند (س��تایش و ابراهیمی.)1391 ،
افزای��ش تع��داد اعضای غیرموظ��ف به خصوص برای عضوی��ت در کمیتههای هیأت مدیره مناس��ب
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موسس��ه را شکل میدهند .صنعتی که صاحبکاران بیشتری از لحاظ فروش ،مجموع داراییها و غیره
را در پرتفوی مربوط تش��کیل میدهد نش��ان دهنده صنعتی اس��ت که موسس��ه حسابرسی در آن از
تخصص برخوردار اس��ت .تحقیقات اخیر بیانگر این است که بین نوع صنعت مورد تخصص حسابرس
و کیفیت گزارش حسابرس��ی رابطه مثبتی وجود دارد .به بیان دیگر ،حسابرسانی که در صنعت مورد
نظر تخصص دارند به دلیل داش��تن توانایی بیشتر در شناسایی و برخورد با مشکالت ویژه آن صنعت
میتوانند حسابرسی را با کیفیت باالتری انجام دهند (دان و همکاران .)2004 ،افزون بر این ،هر قدر
مؤسسه حسابرسی تجربه بیشتری در صنعت خاصی کسب کند ،به دلیل ایجاد شهرت مثبت ،عالقه
بیش��تری به ارائه خدمات حسابرس��ی با کیفیت برتر پیدا میکند (بروکس .)2016 ،در تحقیق حاضر
به پیروی از تحقیقهای انجام شده توسط علوی طبری و عارف منش ( )1392و الفرحی ( )2017از
سهم بازار به عنوان شاخصی برای تخصص حسابرس در صنعت استفاده میشود.
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میباشد ،ولی پیش بینی شده است که در مراحل اولیه استقرار ،نظام راهبری شرکتی از کارشناسان
مستقل نیز در کمیتهها استفاده شود (آیین نامه نظام راهبری شرکتی.)1386 ،
اگ��ر مدیرعام��ل ،رئیس و نایب رئی��س هیأت مدیره نیز باش��د ،به این وضعی��ت دوگانگی وظیفه
مدیرعامل گفته میش��ود و در این حالت مدیرعامل اختیارات بیش��تری دارد .تفویض پس��ت ریاست
هیئت مدیره و مدیریت عامل به دو ش��خص مجزا موجب کاهش قدرت مدیرعامل در کل مجموعه و
افزایش توانایی هیئت مدیره در اجرای وظایف نظارتی خود به نحو مطلوب میشود .به عبارتی هیأت
مدیره در بررسی و ارزیابی عملکرد مدیرعامل و نظارت بر عملکرد شرکت آزادی عمل خواهد داشت
که نتیجه آن تأثیر مثبت بر عملکرد شرکت میباشد (آقایی و چاالکی.)1388 ،
 -3-2اثر ساختار هیات مدیره بر انتخاب حسابرسان با کیفیت

یکی از مهمترین بازیگران نظام حاکمیت ش��رکتی ،سهامداران میباشند ،زیرا آنها تأمین کنندگان
س��رمایه ش��رکتها هس��تند و حفظ اعتماد آنان از اهمیت زیادی برخوردار است .سهامداران عمده و
نهادی به دو ش��کل بر عملکرد ش��رکت نظارت مینمایند (هاک و همکاران .)2015 ،آنها با انتخاب
حسابرس��ان مس��تقل به صورت مستقیم بر عملکرد شرکت نظارت داش��ته و با انتخاب اعضای هیأت
مدیره به طور غیرمس��تقیم در تصمیم گیریهای ش��رکت نقش ایفا میکنند و س��هامداران نهادی و
عم��ده ب��ا توجه به اینکه قادر به انتخاب یک یا چند عضو هیأت مدیره هس��تند ،میتوانند در کاهش
هزینههای نمایندگی مؤثر واقع شوند .در یک نظام حاکمیت شرکتی مطلوب ،مدیران به هیأت مدیره
و هیأت مدیره به س��هامداران و سایر ذینفعان پاسخگو هستند .طی سالهای اخیر سهامداران نهادی
وظیفه قانونی خود در انتخاب حسابرسان را به هیات مدیره واگذار نمودهاند (نادریان و صفار،)1387 ،
لذا ساختار هیات مدیره تأثیر معناداری بر انتخاب حسابرسان با کیفیت دارد.
هنگامی که هیأت مدیره از تعداد زیادی از اعضاء تش��کیل شده باشد ،مشکالت نمایندگی افزایش
مییاب��د ،زی��را تعدادی از اعضای هیأت مدیره ممکن اس��ت به عنوان افراد ب��ی منفعت عمل نمایند
(هرمالی��ن و ویس��بک .)2003 ،همچنین زمانی که تعداد اعضای هیأت مدیره بیش از اندازه باش��د،
کنت��رل و نظ��ارت بر مدیرعامل به صورت کارا صورت نمیپذیرد ،ضمن آن که طرح ریزی ،هماهنگی
تیمی ،تصمیم گیری و برگزاری جلس��ات منظم برای یک هیأت مدیره بزرگ دش��وار است (جنسن،
 .)1993یک هیأت مدیره بیش از اندازه بزرگ ،توانایی ایفای وظایف خود را به نحو احس��ن از دس��ت
میده��د (راس��مین و همکاران .)2014 ،از س��وی دیگر ،دیدگاه دوم بیان م��یدارد که هیأت مدیره
کوچکتر ،از مزیتها ،منافع نظرات و پیشنهادهای تخصصی و متنوع که در هیأت مدیره بزرگتر وجود
دارد ،محروم اس��ت .به عالوه هیأت مدیره بزرگتر در زمینههایی از قبیل تجربه ،مهارت ،جنس��یت و
ملی��ت مزیت دارد ،ضمن آن که هی��أت مدیره کوچکتر در ترکیب خود از مدیران غیرموظف کمتری
استفاده مینماید و زمان اندکی برای ایفای وظایف نظارتی و تصمیم گیری خود دارد (دالتون ودالتون
 ،)3،2005همچنی��ن با افزایش تعداد اعضاء هیات مدیره ،خطر تبانی بین اعضاء هیات مدیره با مدیر
عام��ل کاه��ش یافته و در نهایت با افزای��ش تعداد هیات مدیره تالش برای نظ��ارت بر عملکرد مالی

سال هجدهم

شماره  72پاییز 97

 -3پیشینه تحقیق
الفرح��ی ( )2017در تحقیق��ی با عنوان آیا ترکیب هیات مدیره بر انتخاب حسابرس��ان مس��تقل
مؤثر اس��ت ،تعداد  182ش��رکت را که تا پایان س��ال  2013در بورس کویت پذیرفته شدهاند را مورد
بررسی قرار داد .نتایج تحقیق وی با استفاده از آزمون رگرسیون خطی و دادههای ترکیبی نشان داد
که از بین ویژگیهای هیات مدیره ،اندازه و اس��تقالل هی��ات مدیره اثر مثبت و معناداری بر انتخاب
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شرکت از طریق انتخاب حسابرسان با کیفیتتر افزایش مییابد (الفرحی.)2017 ،
مدیران غیرموظف در گذش��ته نقش برجستهای در حاکمیت ش��رکتی ایفا نمیکردند ،اما در عصر
حاض��ر آنها به عن��وان اعضای کلیدی هیأت مدی��ره اهمیت فزآینده ای پی��دا کردند .در حال حاضر
مدیران غیرموظف برای ارتقای اثربخش��ی هیأت مدیره و منبع اطمینان س��رمایه گذار ،جزء ضروری
به شمار میآیند .به عقیده فاما و جنسن ( )1983مدیران غیرموظف به تفکیک تصمیمهای مدیریت
و کنترل کمک میکنند و هنگامی که محدودیتهای خارجی بر رفتار مدیران اجرایی ضعیف اس��ت،
مکانیزم حاکمیت خوبی به ش��مار میروند .طرفداران تئوری نمایندگی برای افزایش اس��تقالل هیأت
مدی��ره از مدیریت ،از این پدیده پش��تیبانی میکنند که هیأت مدیره میبایس��ت در اختیار مدیران
غیرموظف باش��د و معتقدند که رفتار فرصت طلبانه مدیر میبایس��ت توس��ط مدیران غیراجرایی در
هی��أت مدیره میتواند کیفیت تصمیمات مدیران اجرایی را تحت تأثیر قرار داده ،مس��یری راهبردی
فراهم آورد ،عملکرد را بهبود بخشد ،مدیران را در مسیر پاسخگویی سوق دهد و رفتار فرصت طلبانه
مدی��ران اجرایی را نظارت و کنترل نمایند .حض��ور اعضاء غیرموظف در هیأت مدیره ،قدرت و انگیزه
هیأت مدیره را برای افزایش معیارهای کنترلی افزایش میدهد ،به همین دلیل با افزایش تعداد اعضاء
غیر موظف این انتظار وجود دارد که تالش بیش��تری از طرف اعضاء مس��تقل برای تعیین حسابرسان
با کیفیت جهت دس��تیابی به کیفیت باالتر صورتهای مالی انجام میشود (لئونگ و چنگ.)2014 ،
ش��رکتهای که بخش عمدهای از اعضاء هیات مدیره آنها دارای پستهای اجرایی میباشند و اعضاء
هیات مدیره دارای وابس��تگی سازمانی و مالی با مدیر عامل میباشند ،به دنبال مؤسسات حسابرسی
هس��تند تا درباره عملکرد آنها اظهار نظر مطلوب ارائه نمایند ،بنابراین اقدام به انتخاب حس��ابرس از
مؤسسات حسابرسی با کیفیت پایین مینمایند (مصطفی و همکاران.)2017 ،
ع��دم تفکیک وظایف مدیرعامل و رئی��س هیأت مدیره میتواند منجر به کاهش اثربخش��ی نقش
نظارتی هیأت مدیره شده و زمینه سازی تضییع حقوق ذینفعان را در پی داشته باشد (اسماعیل زاده
مقری و همکاران .)1389 ،در نظریه نمایندگی ،پستهای مدیریت عامل و ریاست هیات مدیره باید
کام ً
ال جدا از یکدیگر باش��د تا کنترل مس��تقل و وظایف نظارتی هیات مدیره در شرکت افزایش یابد
(الفرح��ی .)2017 ،دو گانگ��ی وظایف مدیر عامل موجب افزایش قدرت مدیر عامل میگردد ،افزایش
قدرت مدیر عامل ،موجب افزایش هزینههای نمایندگی ،افزایش عدم تقارن اطالعاتی و مدیریت سود
میگ��ردد ،لذا مدیر عام��ل از طریق افزایش قدرت خود ،به منظور مخفی س��ازی چنین فعالیتهای
متقلبانهای تالش مینماید تا مانع از انتخاب حسابرسان با کیفیت گردد (بیسلند و همکاران.)2015 ،
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حسابرسان با کیفیت دارد.
بروک��س ( )2016در مطالع��های تحت عنوان روابط سیاس��ی و تقاضا برای حسابرس��ان متخصص
در صنعت ،با بررس��ی  51408شرکت-س��ال در دوره زمانی بین س��الهای  2000تا  2013در بازار
بورس ایاالت متحده ،اس��تدالل نمود که ش��رکتهای دارای روابط سیاسی ،در راستای کمینه سازی
هزینههای نمایندگی مربوط به روابط سیاسی ،تقاضای بیشتری برای استفاده از حسابرسان متخصص
صنعت خواهند داش��ت .وی با بررس��ی ش��رکتهای فعال در بازار س��رمایه ایاالت متحده امریکا در
راس��تای استدالل پیش گفته ،ارتباطی مس��تقیم بین روابط سیاسی و انتخاب حسابرسان متخصص
صنعت را مشخص نمود.
درمدی ( )2016در پژوهشی به بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت ،کنترلهای خانوادگی و انتخاب
حس��ابرس در بازارهای نوظهور پرداختند .نمونه آنها ش��امل  787مش��اهده بود .نتایج تحقیق آنها با
اس��تفاده از آزم��ون رگرس��یون خطی و دادههای ترکیبی نش��ان داد که تمرک��ز مالکیت اثر مثبت و
معناداری بر انتخاب حسابرس��ان با کیفیت دارد اما در ش��رکتهای با مالکیت خانوادگی ،رابطه بین
تمرکز مالکیت و انتخاب حسابرسان با کیفیت منفی میباشد.
لئونگ و چنگ ( )2014در مطالعهای با عنوان سازوکارهای حاکمیت شرکتی و انتخاب حسابرس؛
ش��واهدی از چین تعداد  11955شرکت-س��ال را در دوره زمانی بین  2007تا  2012مورد بررس��ی
قرار دادند و به بررس��ی ارتباط بین س��ازوکارهای حاکمیت ش��رکتی و انتخاب حسابرسان با کیفیت
باال و با کیفیت پایین پرداختند .نتایج آنان با اس��تفاده از آزمون رگرسیون خطی و دادههای ترکیبی
نش��ان داد که معیارهای مش��خص حاکمیت شرکتی (مالکیت بزرگترین س��هامداران ،میزان مالکیت
س��ایر سهامداران عمده و درصد مدیران مستقل در هیات مدیره) دارای تأثیری مستقیم و معنادار بر
انتخاب حسابرس با کیفیت باال هستند.
اینیلو و همکاران ( )2013در پژوهش��ی به بررس��ی ارتباط بین س��ازوکارهای حاکمیت شرکتی و
انتخاب حسابرس در شرکتهای ایتالیایی پرداختند و تعداد  667شرکت ایتالیایی را در سالهای بین
 2007تا  2010مورد بررسی قرار دادند .آنها مؤسسات حسابرسی را به دو گروه مؤسسات بزرگ (4
موسس��ه بزرگ) و س��ایر مؤسسات حسابرسی تقسیم نمودند و از بین شاخصهای حاکمیت شرکتی،
ویژگیهای هیات مدیره را مورد بررس��ی قرار دادند .نتایج آنها با استفاده از آزمون رگرسیون خطی و
دادههای ترکیبی نشان داد که اندازه هیات مدیره اثر مثبت و معنادار و دوگانگی وظایف هیات مدیره
اثر منفی و معناداری بر انتخاب حسابرسان بزرگ دارد.
کرایب رحیم اگلو ( )2013رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و انتخاب حسابرسان را مورد
مطالعه قرار دادند .وی در دوره زمانی بین س��الهای  2005تا  2009تعداد  805شرکت -سال را در
کشور ترکیه مورد بررسی قرار داد .نتایج وی با استفاده از آزمون رگرسیون خطی و دادههای ترکیبی
نشان داد ترکیب هیات مدیره و ساختار مالکیت بر انتخاب حسابرس مؤثر است.
رنجبر مناسب آستانه ( )1395به پژوهشی با عنوان روابط سیاسی ،مشوقهای مدیریتی و انتخاب
حسابرس��ان باکیفیت پرداخت .وی از مدیریت س��ود بهعنوان ش��اخصی برای مش��وقهای مدیریتی
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 -4فرضیهها و مدل پژوهش
با توجه به مبانی نظری پژوهش و پیشینه آن ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر تدوین شدهاند:
فرضیه اصلی اول :ترکیب هیات مدیره اثر معناداری بر انتخاب حسابرسان متخصص دارد.
فرضیه فرعی اول :اندازه هیات مدیره اثر معناداری بر حسابرسان متخصص در صنعت دارد.
فرضیه فرعی دوم :اس��تقالل هیات مدیره اثر معناداری بر انتخاب حسابرسان متخصص در صنعت
دارد.
فرضیه فرعی س��وم :دوگانگی وظایف مدیر عامل اثر معناداری بر انتخاب حسابرس��ان متخصص در

بررسی اثر ساختار هیات مدیره بر انتخاب حسابرسان با کیفیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استفاده نمود و دوره زمانی تحقیق وی بین سالهای  1390تا  1394بود .نتایج تحقیق وی با استفاده
از آزمون رگرسیون خطی و دادههای ترکیبی نشان داد که روابط سیاسی شرکت اثر مثبتی بر انتخاب
حسابرسان باکیفیت ،حسابرسان متخصص در صنعت ،حسابرسان با اندازه بزرگ و حسابرسان با رتبه
کیفیت باال دارد .همچنین نتایج نشان داد که مشوقهای مدیریتی اثر معناداری بر ارتباط بین روابط
سیاسی و انتخاب حسابرسان باکیفیت ،حسابرسان متخصص در صنعت ،حسابرسان با اندازه بزرگ و
حسابرسان با رتبه کیفیت باال ندارد.
ادهمی قره ش��یران ( )1395به تحقیقی با عنوان شناخت رابطه تمرکز مالکیت ،کنترل خانوادگی
و انتخاب حس��ابرس در ش��رکتهای پذیرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی بین
سالهای  1390تا  1394پرداخت .نتایج تحقیق وی با استفاده از آزمون رگرسیون خطی و دادههای
ترکیب��ی نش��ان داد ک��ه رابطه منفی بین تمرکز مالکیت و اس��تفاده از ش��رکتهای با کیفیت باالی
حسابرسی وجود دارد .عالوه بر این بین کنترل خانوادگی و تمایل به استفاده از حسابرسی با کیفیت
باال رابطه منفی وجود دارد.
باغبانی و همکاران ( )1392به تحقیقی با عنوان تأثیر مکانیزم حاکمیت شرکتی را بر روی انتخاب
حس��ابرس با کیفیت پرداختند .به همین منظور ،ش��رکتهای عضو ب��ورس اوراق بهادار تهران برای
دوره بین س��الهای  1384تا  1388با استفاده از الگوی رگرس��یونی دادههای ترکیبی مورد بررسی
قرارگرفتند .نتایج تحقیق در حالت کلی نش��ان داد که بین حاکمیت ش��رکتی و انتخاب حسابرس با
کیفیت ارتباط معناداری برقرار است ،نتایج فرضیههای تحقیق با استفاده از آزمون رگرسیون خطی و
دادههای ترکیبی نش��ان داد که بین متغیرهای مالکیت سهامداران نهادی ،تعداد اعضای هیات مدیره
و تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره رابطه مثبت و معناداری با انتخاب حسابرس با کیفیت وجود
دارد و بین س��هامداران کنترلی (درصد مالکیت باال) با انتخاب حس��ابرس ب��ا کیفیت رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد.
خواج��وی و زارع ( )1391ب��ه تحقیقی با عنوان تأثیر س��ازوکارهای حاکمیت ش��رکتی و انتخاب
حسابرس دارد .دوره زمانی تحقیق آنها بین سالهای  1380تا  1388بود و تعداد  84شرکت را مورد
بررس��ی قرار دادند .نتایج آنها با اس��تفاده از آزمون رگرسیون خطی و دادههای ترکیبی نشان داد که
رابطه معنادار ضعیفی بین معیارهای حاکمیت شرکتی و انتخاب حسابرس وجود دارد.
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صنعت دارد.
فرضیه اصلی دوم :ترکیب هیات مدیره اثر معناداری بر انتخاب حسابرسان بزرگ دارد.
فرضیه فرعی اول :اندازه هیات مدیره اثر معناداری بر انتخاب حسابرسان بزرگ دارد.
فرضیه فرعی دوم :استقالل هیات مدیره اثر معناداری بر انتخاب حسابرسان بزرگ دارد.
فرضیه فرعی سوم :دوگانگی وظایف مدیر عامل اثر معناداری بر انتخاب حسابرسان بزرگ دارد.
مدل رگرسیون فرضیه اصلی اول و دوم که با پیروی از تحقیق انجام شده توسط الفرحی ()2017
تدوین شده است به شرح زیر میباشد:
رابطه ()1
+ α2B
I it + α 3 DUALITYit + α 4 FSIZEit + α 5 ROA it +

it

= α0 + α1B
S

it

SPECIALAudit

α 6 LEVit + α 7 Loss it + α 8 ISSUE it + ε it

رابطه ()2
+ α2B
I it + α 3 DUALITYit + α 4 FSIZE it + α 5 ROA it +

it

BIGAudit it = α0 + α1B
S

α 6 LEVit + α 7 Loss it + α 8 ISSUE it + ε it

که در رابطههای باال  SPECIALAuditحس��ابرس متخصص در صنعت BigAudit ،موسس��ه
حسابرسی بزرگ BS ،اندازه هیات مدیره BI ،استقالل هیات مدیره DUALITY ،دوگانگی وظایف
مدیر عامل FSIZE ،اندازه شرکت ROA ،بازده داراییها LEV ،اهرم مالی LOSS ،شاخص زیان،
 ISSUEوضعیت تأمین مالی و  ε itجزء باقیمانده مدل میباشد.
 -5روش تحقیق
ای��ن پژوهش از نظر هدف ،از دس��ته کاربردی به ش��مار میرود و از نظ��ر روش ،پژوهش توصیفی
مبتنی بر تحلیل رگرس��یون خطی چند متغیره اس��ت که در آن ،از تحلیل دادههای ترکیبی استفاده
شده است .با توجه به اینکه متغیر وابسته در هر دو فرضیه اصلی تحقیق یک متغیر مجازی با ارزش
صفر و یک میباشد ،لذا برای آزمون فرضیههای تحقیق از آزمون رگرسیون لجستیک باینری استفاده
میگردد .دادههای مورد نیاز از لوح فش��رده تدبیر پرداز و س��ایت کدال جمع آوری شده است .تجزیه
و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  Eviewsانجام شده است.
 -1-5جامعه آماری پژوهش

جامعه آماری پژوهش ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390
تا  1395هس��تند ،در این پژوهش ،نمونه گیری با اس��تفاده از روش حذفی سیستماتیک انجام شده
اس��ت .لذا نمونه انتخابی ش��امل کلیه شرکتهای پذیرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که
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 -2-5نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق
 1-2-5متغیرهای مستقل تحقیق

-1استقالل هیات مدیره ( :)BIاستقالل هیات مدیره براساس نسبت اعضاء غیرموظف هیات مدیره
به کل اعضاء هیات مدیره اندازه گیری میش��ود ،اعضاء غیرموظف هیات مدیره ش��امل آن دس��ته از
اعضاء هیات مدیره میباش��د که در ش��رکت مورد نظر دارای پس��ت اجرایی نمیباش��ند (باغبانی و
همکاران.)1392 ،
-2اندازه هیات مدیره ( :)BSبراس��اس لگاریتم طبیعی تعداد اعضاء هیات مدیره محاس��به میشود
(باغبانی و همکاران.)1392 ،
-3دوگانگی وظایف مدیر عامل ( :)DUALITYیک متغیر مجازی با ارزش صفر و یک میباش��د،
به این صورت که اگر وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل را ش��خص واحدی برعهده داشته باشد
عدد  1و در غیر این صورت  0میباشد (باغبانی و همکاران.)1392 ،
 2-2-5متغیرهای وابسته:

-1تخصص حس��ابرس در صنعت ( :)SPECIALAuditیک متغیر با ارزش صفر و یک میباشد،
اگر حسابرس متخصص در صنعت باشد عدد یک در غیر این صورت عدد صفر درنظر گرفته میشود.
برای اندازه گیری تخصص حسابرس در صنعت به پیروی از تحقیقات انجام شده توسط علوی طبری
و عارف منش ( )1392و الفرحی ( )2017به شرح رابطه شماره  3عمل میگردد:
رابطه شماره 3
مجموع داراییهای تمام مشتریان یک موسسه حسابرسی در یک صنعت خاص
مجموع داراییهای تمام شرکتها در آن صنعت

= SPECIALit

بررسی اثر ساختار هیات مدیره بر انتخاب حسابرسان با کیفیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شرایط زیر را دارا باشند:
به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه ،دوره مالی آنها منتهی به  29اسفند ماه باشد و در طی دوره مورد
بررسی ( )1395-1390تغییر سال مالی نداشته باشد.
اطالعات مالی آن قابل دس��ترس باشد و نماد شرکت دارای وقفه معامالتی بیش از سه ماه نداشته
باشد.
جزء ش��رکتهای مالی (مانند بانکها ،مؤسسات مالی) و شرکتهای سرمایهگذاری یا شرکتهای
واسطهگری مالی نباشد.
پس از اعمال محدودیتهای فوق ،تعداد ش��رکتهای انتخابی  133ش��رکت میباشد و در مجموع
تعداد  798سال -شرکت مورد بررسی قرار گرفته است.
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مؤسس��اتی در این تحقیق به عنوان متخصص صنعت در نظرگرفته میش��وند که س��هم بازارشان
(نتیجه رابطه  )3بیش از مقدار رابطه  4باشد (پالم رز:)1986 ،
رابطه 4
1
*1/2
تعداد شرکتهای موجود در یک صنعت
-2موسس��ه حسابرس��ی بزرگ ( :)BigAuditیک متغیر مجازی با ارزش صفر و یک میباشد ،اگر
حسابرسی شرکت توسط سازمان حسابرسی انجام شده باشد ،عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر
قرار میگیرد (صالحی و همکاران.)1395 ،
 -3-2-5متغیرهای کنترلی:
ان�دازه ش�رکت ( :)FSIZEبراس��اس لگاریتم طبیعی جمع داراییهای ش��رکت محاسبه میگردد

(الفرحی.)2017 ،

بازده داراییها ( :)ROAبراساس تقسیم سود خالص به جمع داراییهای شرکت محاسبه میگردد
(الفرحی.)2017 ،
اه�رم مال�ی ( :)LEVاز تقس��یم جمع بدهیهای بلندم��دت به جمع داراییها محاس��به میگردد
(الفرحی.)2017 ،
شاخص زیان ( :)LOSSاگر شرکت زیان خالص داشته باشد ،این متغیر برابر یک قرار داده میشود
و در غیر این صورت ،برابر صفر خواهد بود (الفرحی.)2017 ،
وضعیت تأمین مالی ( :)ISSUEاگر مجموع افزایش بدهیهای بلندمدت و س��هام منتشر شده طی
دو سال گذشته بزرگتر از پنج درصد کل داراییها باشد ،این متغیر برابر یک قرار داده میشود در غیر
این صورت برابر صفر خواهد بود (الفرحی.)2017 ،
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 -1-6آمار توصیفی و همبستگی متغیرها

جدول شماره  -1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نام متغیر

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

ضریب چولگی

SPECIALAudit

0.446

0

1

0

0.497

0.216

BigAudit

0.256

0

1

0

0.437

1.112

BS

1.632

1.609

2.397

1.386

0.089

2.274

BI

0.720

0.800

1

0.200

0.154

-0.904

DUALITY

0.172

0

1

0

0.378

1.729

FSIZE

14.065

13.930

19.066

10.166

1.339

0.586

ROA

0.087

0.069

0.679

-0.450

0.148

0.360

LEV

0.681

0.651

2.750

0.122

0.313

1.552

LOSS

0.171

0

1

0

0.377

1.741

ISSUE

0.441

0

1

0

0.496

0.237

منبع :یافتههای محقق با استفاده از نرم افزار Eviews

میانگی��ن متغیر تخصص حس��ابرس در صنعت برابر با  0/446میباش��د ،با توج��ه به اینکه متغیر
تخصص حسابرس در صنعت یک متغیر مجازی با ارزش صفر و یک میباشد ،بنابراین میتوان گفت
به طور میانگین حدود  %45از مش��اهدات توسط حسابرسان متخصص مورد رسیدگی قرار گرفتهاند،
به عبارت دیگر از  798ش��رکت -س��ال مورد بررس��ی تعداد  356مورد توسط حسابرسان متخصص
مورد رس��یدگی قرار گرفتهاند .با توجه به اینکه مقدار میانه برای این متغیر برابر با  0میباش��د نشان
میدهد که حداقل  %50از نمونه مورد رسیدگی توسط حسابرسان غیر متخصص مورد رسیدگی قرار
گرفتهاند .حداکثر و حداقل محاس��به ش��ده برای این متغیر  1و  0میباش��د که عدد  1نشان دهنده
حسابرس��ی شرکت توسط حسابرس��ان متخصص در صنعت و عدد  0نش��ان دهنده عدم حسابرسی
شرکت توس��ط حسابرسان متخصص در صنعت میباشد .مقدار انحراف معیار برای این متغیر برابر با
 0/497میباش��د که نشان دهنده متوسط نوس��ان از میانگین دادهها برای این متغیر برابر با 0/500
میباش��د و مقدار ضریب چولگی  0/216اس��ت که نشان دهنده چوله به راست بودن دادهها است که
از نظر قرینگی دارای تفاوت اندکی با توزیع نرمال است.
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به منظور کسب شناخت بیشتر درباره نمونه آماری و متغیرهای مورد مطالعه ،خالصه وضعیت آمار
توصیفی متغیرهای تحقیق محاس��به گردیده اس��ت .جدول  1نمایی کلی از آمار توصیفی متغیرها را
نشان میدهد:
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هدف مدلهای همبس��تگی بررس��ی میزان رابطه دو یا چند متغیر اس��ت در حالیکه رگرسیون به
دنبال پیش بینی یک یا چند متغیر براس��اس یک یا چند متغیر دیگر اس��ت .آنچه در خروجی نتایج
رگرسیون و همبستگی باعث ایجاد تفاوت میشود آن است که در همبستگی همیشه اثرات متغیرها
به صورت دو به دو مورد س��نجش قرار میگیرد اما در یک مدل رگرس��یون اثرات متغیرها به صورت
همزمان بررسی میشود .از طرفی در یک مدل رگرسیون چنانچه همبستگی بین متغیرهای مستقل
زیاد باشد ،ممکن است منجر به مخدوش شدن نتایج شود .منظور از همبستگی باال ،همبستگی شدید
یعنی بیش از  0/50میباش��د .همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود ،همبستگی بیشتر از 0/50
وجود ندارد.
جدول شماره  -2نتایج آزمون همبستگی متغیرهای مستقل و کنترلی
نام متغیر

نماد متغیر

BS

اندازه هیات مدیره

BS

1

استقالل هیات
مدیره

BI

0.108

دوگانگی وظایف
مدیر عامل

BI

ISSUE LOSS LEV ROA FSIZE DUALITY

1

-0.050 -0.017 DUALITY

1

اندازه شرکت

FSIZE

-0.090 0.003

-0.072

1

بازده داراییها

ROA

0.076 0.048

-0.066

0.001

اهرم مالی

LEV

-0.071 0.003

0.038

-0.467 -0.052

شاخص زیان

LOSS

-0.084 -0.008

0.011

0.476 -0.400 -0.054

وضعیت تأمین
مالی

ISSUE

-0.025 -0.043

-0.019

0.057 -0.020 -0.020 0.048

منبع :یافتههای محقق با استفاده از نرم افزار Eviews

1
1
1
1

قبل از برآورد مدل رگرسیون بر روی دادهها ،الزم است مانایی تک تک متغیرها بررسی شود چون
در صورتی که متغیرها نامانا باشند ،باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب میشود .در این پژوهش برای
بررسی مانایی متغیرها برای دادههای ترکیبی ،از آزمون لوین -لین و چو  1استفاده میشود .با توجه
به اینکه س��طح معناداری برای همه متغیرها کمتر از  0/05میباش��د ،در نتیجه فرض تمام متغیرها
مانا میباشند.
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جدول شماره  -3نتایج آزمون مانایی متغیرهای مدل

-2.514

-7.415

-11.401 -13.416

-6.811

 -5.401 -16.111 -50.901 -8.312 -12.431مقدار آماره

0.0000

0.0000

0.0000 0.0000

0.0000

 0.0000 0.0000معناداری

0.0000 0.0000 0.0000

1-Levin,Lin and Chu
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 -2-6آزمون فرضیههای تحقیق

ال��ف -فرضی��ه اصلی اول :ترکیب هیات مدی��ره اثر معناداری بر انتخاب حسابرس��ان متخصص در
صنعت دارد.
باتوج��ه ب��ه اینکه متغیر وابس��ته در مدل فوق ی��ک متغیر مجازی با ارزش صفر و یک میباش��د،
لذا جهت آزمون فرضیههای تحقیق از رگرس��یون الجیت اس��تفاده میش��ود ،نتایج آزمون رگرسیون
لجس��تیک باینری (الجیت) به ش��رح زیر میباشد ،با توجه به اینکه س��طح معناداری مدل 0/0000
میباش��د و این مقدار کمتر از  0/05میباش��د ،بنابراین در س��طح خطای  0/05فرضیه  H0پذیرفته
نمیش��ود ،یعنی مدل معنادار بوده و حداقل یکی از ضرایب مدل رگرس��یونی مخالف صفر اس��ت و
معنی داری مدل رگرسیون الجیت را تأیید میکند .به عبارت دیگر متغیرهای تبیین شده بر انتخاب
حسابرس��ان متخصص تأثیر معناداری دارند .معیار دیگری که برای ارزیابی مدل رگرسیون الجیت به
کار میرود لگاریتم درست نمایی است .مقدار این آماره منفی است ،هرچه قدرمطلق این آماره بزرگتر
باشد ،حاکی از مناسب بودن مدل است .مقدار به دست آمده برای این مدل عدد  -415/384است و
بیشتر از  -5است ،بنابراین ،بر این اساس نیز مدل معنادار و قابل اعتماد است.
مقدار ضریب تعیین مدل در نتایج برآورد شده مدل رگرسیونی این فرضیه برابر با  0/387میباشد
که این مقدار بیانگر این مطلب اس��ت که حدود  %39از تغییرات متغیر وابس��ته توس��ط متغیرهای
مستقل و کنترلی درون معادله توجیه میشود.

بررسی اثر ساختار هیات مدیره بر انتخاب حسابرسان با کیفیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Big
Audit

SPECIAL
Audit
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ROA FSIZE DUALITY

LEV

ISSUE LOSS
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جدول شماره  -4نتایج آزمون معناداری مدل رگرسیون الجیت فرضیه اصلی اول
+ α2B
I it + α 3 DUALITYit + α 4 FSIZE it + α 5 ROA it +

it

= α0 + α1B
S

it

SPECIALAudit

بررسی اثر ساختار هیات مدیره بر انتخاب حسابرسان با کیفیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

α 6 LEVit + α 7 Loss it + α 8 ISSUE it + ε it
متغیرها

ضرایب مدل

آماره Z

معنی داری

مقدار ثابت مدل ( ) α0

-23.851

-9.637

0.0000

اندازه هیات مدیره ( -)BSمتغیر مستقل

3.321

3.015

0.0026

استقالل هیات مدیره ( -)BIمتغیر مستقل

1.219

2.156

0.0310

دوگانگی وظایف مدیر عامل ( -)DUALITYمتغیر مستقل

0.291

1.305

0.1919

اندازه شرکت ( -)FSIZEمتغیر کنترلی

1.195

12.072

0.0000

بازده داراییها ( -)ROAمتغیر کنترلی

1.092

1.344

0.1789

اهرم مالی ( -)LEVمتغیر کنترلی

0.412

1.083

0.2785

شاخص زیان ( -)LOSSمتغیر کنترلی

-0.046

-0.160

0.8728

وضعیت تأمین مالی ( -)ISSUEمتغیر کنترلی

0.213

1.241

0.2146

ضریب تعیین مدل ()McFadden R-squared

0.387

معنی داری مدل

0.00000

لگاریتم درست نمایی ()Log Likelihood

نیکویی برازش مدل
-415.384
(آماره )LR

265.607
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با توجه به اینکه سطح معناداری متغیر مستقل اندازه هیات مدیره ( )BSبرابر با  0/0026میباشد
که مقدار آن کمتر از  0/05میباشد ،بنابراین نتایج مدل نشان دهنده آن است که در سطح اطمینان
 %95متغیر مس��تقل اندازه هیات مدیره اثر معناداری بر متغیر وابس��ته تخصص حسابرس در صنعت
دارد و با توجه به ضریب متغیر مس��تقل که مثبت و برابر با  3/321میباش��د ،مش��خص میگردد که
اندازه هیات مدیره اثر مثبت و معناداری بر تخصص حسابرس در صنعت دارد ،میتوان نتیجه گرفت
که با افزایش اندازه هیات مدیره در ش��رکتها ،احتمال انتخاب حسابرسان متخصص در صنعت برای
حسابرسی صورتهای مالی افزایش مییابد .به طورکلی میتوان نتیجه گرفت که اندازه هیات مدیره
اثر مثبت و معناداری بر انتخاب حسابرسان متخصص در صنعت دارد.
با توجه به اینکه س��طح معناداری متغیر مس��تقل اس��تقالل هیات مدی��ره ( )BIبرابر با 0/0310
میباشد که مقدار آن کمتر از  0/05میباشد ،بنابراین نتایج مدل نشان دهنده آن است که در سطح
اطمینان  %95استقالل هیات مدیره اثر معناداری بر متغیر وابسته تخصص حسابرس در صنعت دارد
و با توجه به ضریب متغیر مستقل که مثبت و برابر با  1/219میباشد ،مشخص میگردد که استقالل
هی��ات مدیره اثر مثبت و معناداری بر تخصص حس��ابرس در صنعت دارد ،میتوان نتیجه گرفت که
با افزایش اس��تقالل هیات مدیره ،احتمال انتخاب حسابرس��ان متخصص در صنعت برای حسابرسی
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صورتهای مالی افزایش مییابد .به طورکلی میتوان نتیجه گرفت که استقالل هیات مدیره اثر مثبت
و معناداری بر انتخاب حسابرسان متخصص در صنعت دارد.
با توجه به اینکه سطح معناداری متغیر مستقل دوگانگی وظایف مدیر عامل ( )DUALITYبرابر
با  0/1919میباشد که مقدار آن بیشتر از  0/05میباشد ،بنابراین نتایج مدل نشان دهنده آن است
که در سطح اطمینان  %95متغیر مستقل دوگانگی وظایف مدیر عامل اثر معناداری بر متغیر وابسته
تخصص حسابرس در صنعت ندارد ،به طورکلی میتوان نتیجه گرفت که دوگانگی وظایف مدیر عامل
اثر معناداری بر انتخاب حسابرسان متخصص در صنعت ندارد.
ب -فرضیه اصلی دوم :ترکیب هیات مدیره اثر معناداری بر انتخاب حسابرسان بزرگ دارد.
با توجه به اینکه س��طح معناداری مدل  0/0000میباش��د و این مقدار کمتر از  0/05میباش��د،
بنابراین در سطح خطای  0/05فرضیه  H0پذیرفته نمیشود ،یعنی مدل معنادار بوده و حداقل یکی
از ضرایب مدل رگرس��یونی مخالف صفر اس��ت و معناداری مدل رگرس��یون الجیت را تأیید میکند.
به عبارت دیگر متغیرهای تبیین ش��ده بر انتخاب حسابرس��ان متخصص تأثیر معناداری دارند .معیار
دیگری که برای ارزیابی مدل رگرسیون الجیت به کار میرود لگاریتم درست نمایی است .مقدار این
آماره منفی اس��ت ،هرچه قدرمطلق این آماره بزرگتر باش��د ،حاکی از مناسب بودن مدل است .مقدار
به دس��ت آمده برای این مدل عدد  -424/819اس��ت و بیشتر از  -5است ،بنابراین ،بر این اساس نیز
مدل معنادار و قابل اعتماد است.
مقدار ضریب تعیین مدل در نتایج برآورد شده مدل رگرسیونی این فرضیه برابر با  0/339میباشد
که این مقدار بیانگر این مطلب اس��ت که حدود  %34از تغییرات متغیر وابس��ته توس��ط متغیرهای
مستقل و کنترلی درون معادله توجیه میشود.
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جدول شماره  -5نتایج آزمون معناداری مدل رگرسیون الجیت فرضیه اصلی دوم
+ α2B
I it + α 3 DUALITYit + α 4 FSIZE it + α 5 ROA it +

it

BIGAudit it = α0 + α1B
S

بررسی اثر ساختار هیات مدیره بر انتخاب حسابرسان با کیفیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

α 6 LEVit + α 7 Loss it + α 8 ISSUE it + ε it
متغیرها

ضرایب مدل

آماره Z

معنی داری

مقدار ثابت مدل ( ) α0

-10.590

-5.980

0.0000

اندازه هیات مدیره ( -)BSمتغیر مستقل

1.970

2.262

0.0237

استقالل هیات مدیره ( -)BIمتغیر مستقل

1.291

2.216

0.0266

دوگانگی وظایف مدیر عامل ( -)DUALITYمتغیر مستقل

-0.234

-0.982

0.3260

اندازه شرکت ( -)FSIZEمتغیر کنترلی

0.403

6.209

0.0000

بازده داراییها ( -)ROAمتغیر کنترلی

0.437

0.541

0.5885

اهرم مالی ( -)LEVمتغیر کنترلی

-0.349

-0.8524

0.3929

شاخص زیان ( -)LOSSمتغیر کنترلی

-0.150

-0.505

0.6130

وضعیت تأمین مالی ( -)ISSUEمتغیر کنترلی

-0.267

-1.550

0.1210

ضریب تعیین مدل ()McFadden R-squared

0.339

معنی داری مدل

0.00000

لگاریتم درست نمایی ()Log Likelihood

نیکویی برازش مدل
-424.819
(آماره )LR

79.731
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با توجه به اینکه سطح معناداری متغیر مستقل اندازه هیات مدیره ( )BSبرابر با  0/0237میباشد
که مقدار آن کمتر از  0/05میباشد ،بنابراین نتایج مدل نشان دهنده آن است که در سطح اطمینان
 %95متغی��ر مس��تقل اندازه هیات مدیره اثر معناداری بر متغیر وابس��ته انتخاب حسابرس��ان بزرگ
دارد و با توجه به ضریب متغیر مس��تقل که مثبت و برابر با  1/970میباش��د ،مش��خص میگردد که
ان��دازه هیات مدیره اثر مثبت و معناداری بر انتخاب حسابرس��ان ب��زرگ دارد ،میتوان نتیجه گرفت
که با افزایش اندازه هیات مدیره در ش��رکتها ،احتمال انتخاب حسابرس��ان بزرگ برای حسابرس��ی
صورته��ای مالی افزایش مییابد .به طورکلی میتوان نتیجه گرفت که اندازه هیات مدیره اثر مثبت
و معناداری بر انتخاب حسابرسان بزرگ دارد.
با توجه به اینکه س��طح معناداری متغیر مس��تقل اس��تقالل هیات مدی��ره ( )BIبرابر با 0/0266
میباشد که مقدار آن کمتر از  0/05میباشد ،بنابراین نتایج مدل نشان دهنده آن است که در سطح
اطمینان  %95متغیر مستقل استقالل هیات مدیره اثر معناداری بر متغیر وابسته انتخاب حسابرسان
بزرگ دارد و با توجه به ضریب متغیر مستقل که مثبت و برابر با  1/291میباشد ،مشخص میگردد
که اس��تقالل هیات مدیره اثر مثبت و معناداری بر انتخاب حسابرس��ان ب��زرگ دارد ،میتوان نتیجه
گرفت که با افزایش اس��تقالل هیات مدیره در ش��رکتها ،احتمال انتخاب حسابرس��ان بزرگ برای
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 -7نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
در این پژوهش با بررس��ی س��اختار هیات مدیره بر انتخاب حسابرس��ان با کیفیت سعی شده است
گامی نو در تحقیقات مربوط به حاکمیت شرکتی و انتخاب حسابرسان با کیفیت در ایران ارائه گردد.
ب��ا توجه به نتایج تحقیق میتوان گفت که اندازه و اس��تقالل هیات مدیره اث��ر مثبت و معناداری بر
انتخاب حسابرسان با کیفیت (حسابرسان متخصص در صنعت و حسابرسان بزرگ) دارد ،اما دوگانگی
وظایف مدیر عامل اثر معناداری بر انتخاب حسابرس��ان با کیفیت ندارد .این نتایج نش��ان میدهد که
هی��أت مدیره ب��زرگ در ترکیب خود از مدیران غیرموظف بیش��تری اس��تفاده مینماید و در نتیجه
تمایل به اس��تقرار سیس��تمهای نظارتی از جمله انتخاب حسابرسان با کیفیت در اعضاء هیات مدیره
افزایش مییابد ،عالوه بر این با افزایش تعداد اعضاء هیات مدیره ،خطر تبانی بین اعضاء هیات مدیره
ب��ا مدی��ر عامل کاهش یافته و در نهایت با افزایش تعداد هی��ات مدیره تالش برای نظارت بر عملکرد
مالی شرکت از طریق انتخاب حسابرسان با کیفیتتر افزایش مییابد .شرکتهای که بخش عمدهای
از اعضاء هیات مدیره آنها دارای پس��تهای اجرایی میباش��ند و اعضاء هیات مدیره دارای وابس��تگی
سازمانی و مالی با مدیر عامل میباشند ،به دنبال مؤسسات حسابرسی هستند تا درباره عملکرد آنها
اظهار نظر مطلوب ارائه نمایند ،بنابراین اقدام به انتخاب حس��ابرس از مؤسسات حسابرسی با کیفیت
پایین مینمایند .افزایش استقالل هیأت مدیره ،مدیران را در مسیر پاسخگویی سوق میدهد و رفتار
فرص��ت طلبانه مدیران اجرایی را نظارت و کنترل نمایند .حض��ور اعضاء غیرموظف در هیأت مدیره،
ق��درت و انگیزه هی��أت مدیره را برای افزایش معیارهای کنترلی افزای��ش میدهد ،به همین دلیل با
افزایش تعداد اعضاء غیر موظف این انتظار وجود دارد که تالش بیشتری از طرف اعضاء مستقل برای
تعیین حسابرسان با کیفیت جهت دستیابی به کیفیت باالتر صورتهای مالی انجام میشود.
نتایج تحقیق حاضر با تحقیق انجام شده توسط الفرحی ( ،)2017اینیلو و همکاران ( )2013و باغبانی و
همکاران ( )1392مطابقت دارد .نتایج تحقیق الفرحی ( )2017نشان داد که اندازه و استقالل هیات مدیره
اثر مثبت و معناداری بر انتخاب حسابرسان با کیفیت دارد ،نتایج تحقیق اینیلو و همکاران ( )2013نشان داد
ک��ه ان��دازه هیات مدیره اثر مثبت و معنادار و دوگانگی وظایف هیات مدیره اثر منفی و معناداری بر انتخاب
حسابرسان بزرگ دارد و نتایج تحقیق باغبانی و همکاران ( )1392نشان داد که تعداد اعضای هیات مدیره و
تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره رابطه مثبت و معناداری با انتخاب حسابرس با کیفیت دارد.
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حسابرس��ی صورتهای مال��ی افزایش مییابد .به طورکلی میتوان نتیجه گرفت که اس��تقالل هیات
مدیره اثر مثبت و معناداری بر انتخاب حسابرسان متخصص در صنعت دارد.
با توجه به اینکه سطح معناداری متغیر مستقل دوگانگی وظایف مدیر عامل ( )DUALITYبرابر
با  0/3260میباش��د که مقدار آن بیشتر از  0/05میباشد ،بنابراین نتایج مدل نشان دهنده آن است
که در سطح اطمینان  %95متغیر مستقل دوگانگی وظایف مدیر عامل اثر معناداری بر متغیر وابسته
انتخاب حسابرسان بزرگ ندارد ،به طورکلی میتوان نتیجه گرفت که دوگانگی وظایف مدیر عامل اثر
معناداری بر انتخاب حسابرسان بزرگ ندارد.
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ب��ا توجه ب��ه اینکه نتایج فرضیه اصلی اول و دوم تحقیق حاضر نش��ان داد که افزایش تعداد اعضاء
هیات مدیره و افزایش اس��تقالل هیات مدیره اثر مثبت و معناداری بر انتخاب حسابرس��ان متخصص
در صنعت دارد ،لذا به س��هامداران عمده ش��رکتها پیش��نهاد میگردد به منظور جلوگیری از فساد
مالی ،افزایش شفافیت اطالعاتی و کاهش هزینههای نمایندگی ،اقدام به افزایش تعداد هیات مدیره و
افزایش مدیران غیر موظف نمایند تا از این طریق حسابرسان با کیفیت را انتخاب نموده و با انتخاب
حسابرس��ان با کیفیت ،کیفیت گزارش��گری مالی را افزایش دهند .به س��ازمان بورس اوراق بهادار نیز
پیش��نهاد میگردد تا در مرحله اول مؤسسات حسابرس��ی متخصص در هر صنعت را مشخص نماید
تا ش��رکتها بتوانند حسابرسان خود را از بین آنها انتخاب نمایند تا از این طریق کیفیت گزارشگری
مال��ی و ش��فافیت اطالعاتی را در این ش��رکتها افزایش دهد .به منظور انج��ام تحقیقهای آتی نیز
پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
پیش��نهاد میشود که در پژوهشهای آتی اثر س��ایر معیارهای حاکمیت شرکتی از جمله ساختار
هیات مدیره و وجود کمیته حسابرسی را بر انتخاب حسابرسان با کیفیت مورد مطالعه قرار گیرد.
به پژوهشگران پیشنهاد میگردد تا در تحقیقهای آتی عالوه بر معیارهای حاکمیت شرکتی ،سایر
عوامل مؤثر بر انتخاب حسابرسان با کیفیت را مورد بررسی قرار دهند.
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