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 چکیده
در بورر    بررسی تاثیر ساختار مالکیت مدیریت و دانش مالی اعضای هیئت مدیره بر کیفیت حسابرسی پژوهش حاضر، هدف

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش ترصیفی با تاکید بور روابو     .می باشداوراق بهادار تهران 
د نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، از بانک اطالعاتی ره آورد نرین استخراج شده است. به های مررهمبستگی است. داده

شرکت برای هفت سال( داده های جمع آوری شده از گزارشات مالی ساالنه  311شرکت ) -سال 666منظرر نیل به این هدف 
انود. بوه    مررد آزمورن رورار گرفتوه    3161تا  3162 شرکت های پذیرفته شده در برر  اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی

های ترکیبی و برای تعیین معنادار بوردن مودل رگرسویرن و    منظرر تخمین این مدل از رگرسیرن چند متغیره با استفاده از داده
 هکو های پژوهش نشان می دهد  فتهیاشده است.   tو Fهای  پارامترهای حاصل از تخمین مدل رگرسیرن، به ترتیب از آماره

 دارند. کیفیت حسابرسیاثر مثبت و معناداری بر  هیئت مدیرهمالکیت مدیریتی و دانش مالی 

 .ساختار مالکیت مدیریت، دانش مالی اعضای هیئت مدیره، کیفیت حسابرسی :کلید واژگان

 

 مقدمه
ای را در افزایش ترلید  عمده گذاری نقش دهی جریان تأمین مالی و سرمایه عنران مکانی برای شکل برر  اوراق بهادار به

 کشرر دارا است و از این طریق در راستای پیشرفت کشرر از اهمیتی حیاتی برخرردار است. اما مسأله مهم در این زمینه شکل
هایی با حداکثر بازده  باشد که پروژه دهی درست این جریان ترس  نیروهای مرجرد در بازار است، که این خرد منرط به آن می

استفاده از اطالعاتی رابل  هایی همراره مستلزم گیری برای شناسایی چنین پروژه تصمیم. گذاران شناسایی گردد سرمایه  ترس
گذاران بالقره و بالفعل بازار  گیری سرمایه تصمیمبرای  .باشد گیری می منظرر استفاده درمدلهای تصمیم اتکاء و مربرط به

به اوج  2222که بازارهای سرمایه در ابتدای سال  زمانی .دارای کیفیت باشند سرمایه،این اطالعات تنها زمانی مرثر هستند که
دهی  گزارش گذاران را نسبت به مسئرلیت تدریج اعتماد سرمایه ها به ای از شرکت ورشکستگی و رسرائی پاره خرد رسیدند
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 حسابرسی
 

ن خوشکاردکتر فرزی  

.مدیریت، مرسسه آمرزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران و مدر  گروه حسابداری  
f.khoshkar@hnkh.ac.ir 

 حمید استواری
 دانشجری کارشناسی ارشد حسابرسی، مرسسه آمرزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران. )نریسنده مسئرل(

hamid_ostovari64@yahoo.com 

 احمد ممنون
 ارشد حسابرسی، مرسسه آمرزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران.دانشجری کارشناسی 

a.mamnoon68@gmail.com 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد چهارم(                                              9311 ، پاییز33 ، شماره3دوره   

 

361 

 

کی ی .(3163لرگانی و آراد،  صمدی) دمطرح ش اطالعات ضعیف کرد و مرضرع اعتماد عمرمی به کیفیت اطالعات گزارش شده
های فردی مدیران از جمله ترانایی و دانش مالی  ویژگی گزارشگری مالی در شرکتها است،کیفیت از مراردی که تأثیرگذار بر

مرتب   تحصیالت ،مدیران عامل دانش مالیمی دهد. ها را در سازمان تحت الشعاع ررار باشد که رفتار و نرع تصمیمات آن می
 کرده باشند، ها تحصیل رشته که در این باشد و مدیران عاملی و ارتصاد می مدیریت، از جمله حسابداری مالی ایه با رشته
افشای اطالعات  رحسابداری، نظارت بهتر ب های اطالعات مالی، آشنایی با استانداردها و سیاست وتحلیل تجزیه تران دارای

                                                                                                                                                .(2231 )ماتسرنرگا و همکاران، نمایند یمالی برده و از فرض احتیاط در حسابداری پیروی م
منافع بالقره بین مالکان و مدیران،  بزرگ که سهام آنها در اختیار افراد متعددی است، به علت تضاد در شرکتهای سهامی 

اهداف مدیریت سازمان از اهداف سهامداران جداست، در نتیجه سهامداران کنترل ناچیزی بر مدیریت شرکت دارند. در این 
صررت زمینه ای فراهم می آید تا مدیران رأساً به نحری عمل نمایند که از نظر آنها بهترین است. هر چه شرکت وسیع تر و 

د سهامداران بیشتر باشد، ردرت نفرذ و دسترسی به منابع اطالعاتی شرکت کمتر است. سهامداران به عنران مالک نیاز تعدا
دارند از عملکرد نمایندگان خرد مطلع باشند تا به مقایسه پرداخته و در زمینه تداوم یا رطع سرمایه گذاری در آن واحد تصمیم 

خرد، گزارشهای مالی دوره ای ارائه می کنند. سهامداران می ترانند با اطالعاتی که از  گیری کنند. مدیران برای ارائه عملکرد
این طریق در اختیارشان ررار میگیرد به ارزیابی سرمایه گذاریهایشان بپردازند. معیارهایی که در این ارزیابی مررد ترجه ررار می 

یه گذاران همراره ارزیابی عملکرد شرکتها را به منظرر شناسایی گیرد از دید سرمایه گذاران و مدیران حائز اهمیت است. سرما
فرصتهای مطلرب سرمایه گذاری مدنظر ررار می دهند. آنچه سهامداران را به سرمایه گذاری پس اندازهایشان در فعالیت 

سهامداران  خاصی سرق میدهد، عملکرد مطلرب آن صنعت است که در نتیجه افزایش ارزش شرکت و درنهایت افزایش ثروت
را دربر خراهد داشت. مدیران به ساز وکار هایی که از طریق آنها عملکردشان مررد رضاوت ررار می گیرد، ترجه دارند. آنها به 
دنبال اطالعاتی درباره حساسیت مستقیم پاداش نسبت به عملکرد هستند. ورتی که نظام پاداش نسبت به عملکرد حسا  

را از دست خراهد داد و آنان شرکت را ترک خراهند کرد. بازار نیروی کار مدیریتی نیز  نباشد، این شرکت، مدیران خرد
فشارهای مستقیم زیادی به شرکت وارد می کند تا مدیران را براسا  عملکردشان طبقه بندی کرده و پاداش آنها را تعیین 

ال فعالیت، همراره در بازار ررابتی کار به دنبال کند. اعمال این فشارها حاصل از این حقیقت انکارناپذیر است که شرکت در ح
مدیران جدید است. مدیران هم این امر را تشخیص می دهند که در بازار کار مدیریتی برای تعیین دستمزد، عملکرد آنها مررد 

از طرفی ممکن بررسی ررار میگیرد و اینکه مدیران تا چه حدی ترانسته اند در افزایش ثروت سهامداران نقش داشته باشند. 
 است مدیریت برای تثبیت هر چه بیشتر شرای  حاضر و نجات خرد، در حدی تالش کند تا آن را به صررت مطلرب حفظ کند

 .(2231 لی،)
کارهای حاکمیت  از سری دیگر مالکیت با تمرکز باال نیز مشکالت خاص خرد را به همراه دارد و باعث ایجاد ضعف در ساز و

و آنها مطابق با اهداف خرد، شرکت را کنترل کنند، آنگاه  چه مالکیت فق  در دست افراد خاصی باشدشرد. چنان شرکتی می
 منافع سهامداران ارلیت و دیگر افراد بیرونی در نظر گرفته نخراهد شد.

س  جلرگیری از تمرکز مالکیت شدید و در عین حال جایگزینی تمرکز جزئی مالکیت و ارزیابی صحیح عملکرد مدیران تر
مالکان می تراند سبب تقریت ساز وکارهای حاکمیت شرکتی شرد. در این صررت سهامداران می ترانند مطمئن باشند که 
مدیران  در صررتی که محرک های الزم به آنها داده شرد و کنترل شرند، تصمیمات مطلرب و در راستای حداکثر کردن ثروت 

مهم ترین مسائل شرکت ها، اندازه گیری عملکرد آنهاست. اینکه شرکتها تا چه سهامداران اتخاذ خراهند کرد. امروزه یکی از 
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اندازه در باال بردن منافع سهامداران خرد کرشیده اند، بانکها و مؤسسه های اعتباری در اعطای تسهیالت به شرکتها چه 
ی را در نظر میگیرند و در نهایت اینکه شاخصهایی را در نظر می گیرند، مالکان شرکتها در پرداخت پاداش به مدیران چه ابعاد

مراجع دولتی با ترجه به الزامات رانرنی در ارتباط با شرکتها به چه نکاتی ترجه می کنند می تران با روشهای ارزیابی عملکرد 
ین ساز شرد. ا شرکتها، به صررتی مناسب پاسخ داد. در این راستا ساز وکارهای حاکمیت شرکتی از اهمیت خاصی برخرردار می

وکارها باید به گرنه ای طراحی شرد که تا حد امکان مشکل تمامی سهامداران شرکتهای بزرگ را برطرف کند.بنابراین هر چه 
میزان تملک مدیران در شرکت بیشتر باشد می تران انتظار داشت که کیفیت گزارشات و به تبع آن کیفیت حسابرسی بیشتر 

                                                                                          ( 2221، 3مررد ترجه باشد. )کرامانر
تراند نسبت به ارائه  حسابرسی با کیفیت باال رادر به شناخت ارائه نادرست ارالم صررت های مالی مررد رسیدگی برده و می

کیفیت حسابر  عبارت  .اطالعات مالی رابل اتکایی گزارش شرد صحیح آن بر صاحبکار خرد تاثیر گذار باشد تا در نتیجه آن،
که در نتیجه حسن شهرت حسابر ، اعتبار اطالعات صررت های مالی  است از حسن شهرت و مراربت حرفه ای حسابر ،

سا  )ح کیفیت اطالعات صررت های مالی افزایش خراهد یافت ی حسابر ، ا افزایش یافته و بر اثر نظارت و مراربت حرفه
 (.3116 یگانه و آذین فر،

 ،ارتصاد متنرع از ربیل حسابداری، گیری نیازمند مهارت هایگیری  مدیره برای نظارت بر مدیریت و مشارکت در تصمیمهیئت 
ضرع آن است که اعضای بدون زیربنایی این مر ضفر. دشکت مؤثر باشر افزایش ارزش تا بتراند بر مدیریت مالی و رانرن است

 همچنین وجرد یک. ترانایی کمتری در کشف مشکالت مرجرد در گزارش گری مالی دارند دانش مالی یا حسابداری،تجربه در 
در  عملکرد ضعیفی دارند، زمانی که شرکت ها .باشندر دیگر اعضا حسا  و هرشیا باعث شردتراند  تجربه مالی می فرد با

 .(3661 ،کاپلن و مینترن) از مدیران مالی استفاده می کند ترکیب هیئت مدیره خرد،

نتایج . شرد ترین عامل در کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت و محافظت از منابع سهام داران رلمداد می هیات مدیره مهم
ایفا  دهد که هیات مدیره در ارتقای عملکرد و ارزش شرکت نقش با اهمیتی مطالعات و بررسی های انجام شده نشان می

از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط رکت می تراند بر کیفیت حسابرسی تاثیر گذار باشد. افزایش ارزش ش کند. می
 مالکیت مدیریت بر کیفیت حسابرسی است.مدیره و  هیئت  دانش مالی

 

 مبانی نظری و ادبیات پژوهش

د تابعی از تجارب و اسا  برداشت های او که خربه عنران ردرتمندترین مقام شرکت، بر انتخاب های استراتژیک مدیر
تئرری رده باال نشان می دهد که پیش زمینه مدیران اجرایی،  .(2227شخصیت او است، می باشد )کراسلند و همبریک، 

گرایشاتشان را در زندگی تعیین می کند و این گرایش می تراند انتخاب های استراتژیک انها را تشکیل دهد )هیت و آیرلند، 
( اثبات کردند که هزینه های تحقیق و ترسعه در شرکت هایی که مدیران 766؛ 2222ارکر و مرلر )(. به عنران مثال، ب3611

با دانش مالی، از سیاست های  انشرکت های اداره شده ترس  مدیر  عامل آن سابقه کاری تحقیق و ترسعه دارند، بیشتر است.
( بهره می 2231فزایش سرد آوری )کاستردیر و میتزجر، (، کاهش تحریفات عمده و ا2231مالی برتر )ماتسرناگا و همکاران، 

مرجب کاهش ریسک عملکرد ضعیف شرکت و ریسک عدم مرفقیت  ربرند. بر اسا  یافته های پژوهشگران، دانش مالی مدی
یت دانش مالی مدیر با ارتقای شفاف صاحبکار می شرد و ثانیاً ( و در نتیجه کاهش ریسک تجاری2231آن )کاستردیرو متزجر، 

                                                           
1
 Karamanou 
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و  ( و این امر مرجب کاهش گزارشگری مالی نادرست می شرد2231گزارشگری مالی مرتب  است )ماتسرناگا و همکاران، 
که تجربه مالی دارند، در مقایسه با همتایانشان که تجربه مالی  انیبنابراین، مدیرکیفیت حسابرسی را افزایش خراهد داد. 
ها را دستکاری کنند، کمتر است. رائه می دهند و احتمال اینکه سرده تحلیل گران اندارند، نکات دریق تری در راهنمایی سرد ب

عالوه بر این، احتمال اینکه این مدیران نقش افشاء مالی را در کاهش عدم تقارن اطالعات بین شرکت ها و سرمایه گذاران و 
(. ماتسرناگا و 2221ست )ماتسرناگا و یئرنگ، کمک به شرکت کنندگان در بازار برای ارزیابی ارزش شرکت درک کنند، بیشتر ا

گزارش های محافظه  کنند، شرکت هایی که ترس  مدیرعامل با سابقه مالی اداره می شرند، معمرالً ( بیان می2231همکاران )
ظرانی گردد آنها را بر نا می دهند و همیشه از فرض احتیاط حسابداری پیروی می کنند که این باعث می  کارانه تری ارائه

( نشان می دهد که مدیران عامل 2231نتایج جیانگ و همکاران ). برای بهتر شدن شفافیت گزارشگری مالی تبدیل نماید
دارای دانش مالی سرد های دریق تری را نسبت به همتایان خرد منتشر کرده و در ارائه گزارشگری مالی با شفافیت باالتر، 

ری در ارتباط با رابطه دانش مالی مدیران عامل با شفافیت صررت های مالی مصمم تر هستند. همچنین مبانی نظری دیگ
می باشد. باید گفت، با ترجه به اینکه تجربه و تخصص ربلی مدیران  خالف با آنچه در باال تشریح شد، وجرد دارد که

ارد های مالی و تکنیک های تصمیمات شرکت را تحت تاثیر ررار می دهد و از آنجایی که مدیران با دانش مالی، با استاند
شنا هستند، لذا ترانایی بیشتری برای دستکاری و مدیریت سرد دارند ولی آمختلف مدیریت سرد و همچنین کیفیت افشا بیشتر 

                                                 .(3161 )کاشانی پرر، ممکن است انگیزه الزم برای انجام این کار را نداشته باشند
تمام این مطالعات نشان می دهند که سابقه اجرایی مدیران عامل، تصمیمات و نحره اداره شرکت را به شدت تحت تاثیر ررار 

مطابق با ادبیات  .(2233)کرلینان و راش،  می دهد و آنها را در حل مشکالت مربرطه در زمینه های اجرایی ترانمند تر می کند
رجیحات و تمایالت خرد را در سازمان پیاده می کنند و به رخداد هایی که همسر با این مدیریت راهبردی، مدیران عامل ت

این نظریه نشان می دهد که مدیران عامل با دانش مالی،  .(2221ترجیحات و تمایالت هستند، ترجه بیشتری دارند )شن، 
ریقی در انجام این وظایف محرله دارند. این ترجه زیادی به رسمت هایی مانند، حسابداری و حسابرسی داخلی داشته و نظارت د

نظارت ممکن است روش های خالف اصرل حسابداری به کار گرفته شده ترس  دیگر مدیران را نیز کشف کند. همچنین به 
نظر می رسد شرکت های دارای مدسزان با دانش و تجربه مالی به علت آشنایی با استاندارد های حسابداری نسبت به سایر 

 .                                                                                             ا، صررت های مالی با کیفیت تری داشته باشندشرکت ه
، به همین دلیل ابتدا به پاسخ این پرسش می ل مطرح در مررد حاکمیت شرکتی استمالکیت پراکنده منشأ مهمی از مسائ

شرند؟ حدارل سه دلیل برای به وجرد آمدن پراکندگی مالکیت مطرح است.  املی باعث پراکندگی مالکیت میپردازیم که چه عر
اولین و شاید مهم ترین دلیل این است که ثروت سرمایه گذاران انفرادی ممکن است به میزان کمتری به اندازه برخی سرمایه 

ار بتراند سهم بزرگی از شرکت را در اختیار بگیرد به دلیل تمایل به گذاریها بستگی داشته باشد. دوم اینکه حتی اگر یک سهامد
تنرع بخشی ریسک، ممکن است سرمایه گذاری کمتری در شرکت انجام دهد. دلیل سرم، نگرانی سرمایه گذاران در مررد 

در بازار ثانریه بیشتر  نقدینگی است. هرچه تعداد سهام در دست یک سهامدار خاص بیشتر باشد نگرانی او برای نقد کردن آنها
 (.2221، 3خراهد برد. مالکیت پراکنده ممکن است باعث شرد که منافع تمامی اشخاص پرشش داده نشرد )بتچ و همکاران

، نشان دادند که تمرکز باالی مالکیت افراد داخلی می تراند به تصمیمات مالی و سرمایه 2222 کالسنس و دیگران در سال
بنابراین به نظر می رسد مالکیت افراد داخلی عامل مهمی است که می تراند تأثیر با اهمیتی بر  گذاری ضعیف منتهی شرد.

                                                           
1
 Betch et al 
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تصمیمات مالی شرکت داشته باشد. آنها نشان دادند که ساختار مالکیت بسیاری از شرکتهای آسیای شرری مانند بسیاری از 
 رکتها نیز شرکتهایی هستند که کنترل خانرادگی بر آنهاشرکتهای تایلندی از تمرکزباالیی برخرردار است. بسیاری از این ش

شرد. آنها به این نکته اشاره می کنند که استفاده از ساختارهای مالکیت هرمی در آسیای شرری بسیار متداول است.  اعمال می
هام هستند. همچنین به عالوه گروه مدیریت به همراه اعضای خانراده در رأ  مالکیت هرمی عمرماً بزرگترین دارنده بلرک س

شراهد پشتیبانی برای این مرضرع فراهم آوردند که خانراده هایی که مدیریت شرکت در دست آنهاست به جای دادوستد سهام، 
آنها نشان دادند که با وجرد اینکه تجزیه سهام، تعداد سهام مرجرد برای سرمایه گذاران خرده  سهام خرد را نگه می دارند.

ونی را افزایش میدهد، نسبت باالی سهام نگهداری شده ترس  افراد داخلی مانع از اثر مثبت تجزیه سهام بر فروش یا افراد بیر
شرد. بنابراین نقدینگی سهام باید بعد از تجزیه سهام برای شرکتهایی که مالکیت افراد داخلی در آنها  نقدینگی سهام می

معمرالً به طرر فعال داد  ،د داخلی و مالکان خانرادگی نگهداری میشردباالست، بدون تغییر باری بماند. سهامی که ترس  افرا
شرد باال باشد، در پی آن تعداد سهام باریمانده برای داد  شرد. اگر درصد سهامی که ترس  افراد داخلی نگهداری می وستد نمی

آنها  تمرکز مالکیت افراد داخلی در وستد در بازار پایین خراهد ماند. بنابراین افزایش نقدینگی سهام برای سهم هایی که
 باالست، باید پایین باشد زیرا این گرنه سهم ها دیگر برای سرمایه گذاران بیرونی جذاب نخراهند برد.

تراند نسبت به ارائه  حسابرسی با کیفیت باال رادر به شناخت ارائه نادرست ارالم صررت های مالی مررد رسیدگی برده و می
کیفیت حسابر  عبارت  .اطالعات مالی رابل اتکایی گزارش شرد ر خرد تاثیر گذار باشد تا در نتیجه آن،صحیح آن بر صاحبکا

که در نتیجه حسن شهرت حسابر ، اعتبار اطالعات صررت های مالی  است از حسن شهرت و مراربت حرفه ای حسابر ،
)حسا   عات صررت های مالی افزایش خراهد یافتکیفیت اطال ی حسابر ، ا افزایش یافته و بر اثر نظارت و مراربت حرفه

او کیفیت  ارائه شده است، (3613) حسابرسی به وسیله دی آنجلریک تعریف متداول از کیفیت  (.3116 یگانه و آذین فر،
و استنباط بازار از احتمال ترانایی حسابر  در کشف تحریف های با اهمیت در صررت های مالی یا  یحسابرسی را ارزیاب

 .تعریف کرده است ستم حسابداری صاحبکار و گزارش تحریف های با اهمیت کشف شده،سی

 

 پیشینه داخلی
( در پژوهشی به بررسی نقش تعدیلی دوره تصدی و تخصص در صنعت حسابر  بر ارتباط ترانایی 3161فراهانی و همکاران )

کت های پذیرفته شده در برر  اوراق بهادار دانش مدیریتی و ریمت گذاری خدمات حسابرسی پرداختند. جامعه آماری شر
شرکت به روش حذف سیستماتیک طی سال های  11تهران است، که بر اسا  شرای  در نظر گرفته برای انتخاب نمرنه، 

، انتخاب و اطالعات آن ها جمع آوری و با استفاده از رگرسیرن چندگانه آزمرن گردیده است. نتایج پژوهش 3166تا  3117
الزحمه حسابرسی برررار است؛ اما این ارتباط در شرکت دهد که رابطه منفی و معنارداری بین ترانایی مدیریتی و حقنشان می 

هایی که حسابرسان متخصص در صنعت مسئرل رسیدگی آن ها برده است این رابطه مثبت و معنادار است. همچنین دوره 
 حق الزحمه حسابرسی ندارد. تصدی حسابر  تاثیر بر ارتباط بین ترانایی مدیریتی و 

 طی پژوهشی به بررسی ترانایی دانش مالی مدیران عامل و شفافیت گزارشگری مالی پرداختند. (3167) و همکاران طاهری
ررار دادند. نتایج تحقیق نشان داد  3161 الی 3116 شرکت پذیرفته شده مررد بررسی طی دوره زمانی 332های   ایشان داده

همچنین بین دانش مالی مدیران عامل و . اما این تاثیر معنادار نشد ن عامل اثر مثبتی بر گزارشگری مالی دارد،که ترانایی مدیرا
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نتایج تحقیق نشان داد که ترانایی و دانش مالی  در نهایت، شفافیت گزارشگری مالی ارتباط معناداری مشاهده نگردیده است.
 ی بر شفافیت گزارشگری مالی دارند.مدیران عامل بصررت همزمان اثر مثبت و معنادار

( در پژوهشی با عنران رابطه ارتباطات سیاسی، هزینه نمایندگی و ساختار مالکیت شرکت باترجه به نقش 3161مهرپرور )
مالکیت رابطه مثبت و معناداری وجرد دارد.  به این نتیجه رسید که بین ارتباطات سیاسی و ساختار تعدیلی کیفیت حسابرسی

 کیفیت حسابرسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و هزینه نمایندگی را تعدیل می کند. همچنین،

( در مطالعه خرد رابطه بین دوره تصدی و دانش مالی مدیر عامل با حق الزحمه حسابرسی 3166الری دشت بیاض و اورادی )
را در بر  3161تا  3117العه سال های شرکت و دوره مط 326را مررد بررسی ررار دادند. در این تحقیق، جامعه آماری شامل 

میگیرد. بر اسا  نتایج آزمرن فرضیه اول پژوهش، آنها دریافتند که هرچه تعداد سال های حضرر مدیر عامل در شرکت 
شرد. با بررسی فرضیه دوم پژوهش مشاهده شد که شرکت هایی که مدیر عامل  افزایش یابد، حق الزحمه حسابرسی بیشتر می

ش مالی برخرردارند، نسبت به سایر شرکت ها حق الزحمه حسابرسی کمتری پرداخت می کنند. بر اسا  نتایج آنها از دان
تجزیه و تحلیل تکمیلی پژوهش نیز مشخص شد اثر همزمان دانش مالی و دوره تصدی مدیر عامل بر حق الزحمه حسابرسی 

از عرامل مهم برای حسابرسان در ارزیابی ریسک  به این مفهرم که دانش مالی مدیر عامل یکی .منفی و معنادار است
 حسابرسی است.

در پژوهشی با عنران تاثیر دانش مالی مدیر عامل بر روی مدیریت سرد به این نتیجه رسیدند که  (،3161) مالزاده و همکاران
از طرف  ی تاثیری ندارد.مالی مدیر عامل بر روی مدیریت سرد شرکت بر اسا  رویدادهای وارعی و ارالم تعهدی اختیار دانش

ها با مدیر  دیگر تفاوت معناداری بین مدیریت سرد مبتنی بر ارالم تعهدی اختیاری و مبتنی بر رویدادهای وارعی در شرکت
 .عامل دارای دانش مالی و سایر شرکت ها وجرد ندارد

انرادگی و انتخاب حسابر  در شرکت به تحقیقی با عنران شناخت رابطه تمرکز مالکیت، کنترل خ (3161) ادهمی رره شیران
نتایج تحقیق وی با  .پرداخت 3161تا 3162های پذیرفته شده در برر  اوراق بهادار تهران در دوره زمانی بین سال های

استفاده از آزمرن رگرسیرن خطی داده های ترکیبی نشان داد که رابطه منفی بین تمرکز مالکیت و استفاده از شرکت های با 
الی حسابرسی وجرد دارد.عالوه بر این بین کنترل خانرادگی و تمایل به استفاده از حسابرسی با کیفیت باال رابطه کیفیت با

 منفی وجرد دارد.
 

 پیشینه خارجی
کیفیت حسابرسی  مررد در مدیره هیئت اعضای و مهارت شرکتی مالکیت تاثیرساختار در تحقیق خرد با عنران ( 2236) سرایین

 مدیره رابطه مستقیمی با کیفیت حسابرسی دارد. هیئت اعضای و مهارت شرکتی بیان کرد که مالکیت و محافظه کاری

به این نتیجه رسیدند که مدیران اجرایی دارای تجربه و دانش حسابداری از این تجربه و دانش برای   (2231اتردج و همکاران )
کنند که منجر به ریمت گذاری کمتر از حد در زمان عرضه کاهش عدم تقارن اطالعات در عرضه عمرمی اولیه استفاده می 

عمرمی اولیه می شرد. همچنین نتایج نشان داد که مدیران اجرایی با تجربه مبتنی بر حسابداری، با عملکرد بهتر بلند مدت 
 پس از عرضه عمرمی اولیه عمل می کنند.
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ا دانش مالی و مدیریت سرد در زمان عرضه اولیه عمرمی در تحقیق خرد با عنران مدیران عامل ب (2237گرنرپرلر  و فام )
بیان کردند که، مدیران عامل با دانش مالی به احتمال کمتر نسبت به مدیران عامل فارد دانش مالی در زمان عرضه عمرمی 

 اولیه درگیر مدیریت سرد می شرند. 
دیریت ارشد دارای مدرک کارشناسی ارشد به طرر ( در مطالعه خرد نشان دادند که درصد اعضای تیم م2236لی و همکاران )

منفی با فعالیت های مدیریت سرد وارعی رابطه دارد، در حالی که درصد اعضای تیم مدیریت ارشد دارای گراهی حسابداران 
ث رسمی با فعالیت های مدیریت سرد وارعی دارای رابطه ای مثبت است. تیم مدیریت ارشد دارای مدرک کارشناسی ارشد باع

 افزایش عملکرد شرکت ها شده و در نتیجه انگیزه این مدیران را برای مدیریت سرد کاهش می دهد. 

پژوهشی تاثیر تجربه مالی مدیر عامل بر مدیریت سرد را در کشرر چین مررد بررسی ررار دادند.  در (2231جیانگ و همکاران )
الی، مدیریت سرد بر مبنای اررام وارعی کمتری انجام می دهند. آنها به این نتیجه رسیدند که مدیر عامل های دارای دانش م

 این در حالی است که بین دانش مالی مدیر عامل و مدیریت سرد بر مبنای ارالم تعهدی اختیاری رابطه ای وجرد ندارد. 
 در پذیرفته شده ایه شرکت نمایندگی هزینه و مالکیت ساختار و شرکتی حاکمیت بین رابطه بررسی ( به2232همکاران ) و گل

 هزینه سطح باال نهادی مالکیت و مدیریتی مالکیت که دهد می نشان تحقیق این پرداختند. نتایج پاکستان بهادار اوراق برر 

 رابطه مدیره هیأت استقالل دارد. مثبتی معنادار رابطه نمایندگی هزینه با مدیره هیأت اندازه .دهد می کاهش را نمایندگی

 تأثیر نمایندگی هزینه کاهش بر بیشتر پاداش و مدیره هیأت رئیس از عامل مدیر نمایندگی دارد. تمایز هزینه با مثبتی معنادار

 دارد.
 

 فرضیات تحقیق 
ردرت تصرر و حد  ذهنی انسان بعنران یک  حقیق به روش علمی حرل محرر یک مسئله یا مشکل صررت می گیرد.ت

حد  بزند، تصریر ذهنی ایجاد کند و راه حل های  رعات مختلف بیاندیشد،محقق به او امکان می دهد تا در مررد مرض
 د. این پیشنهادات فرضیه نام دارد. مختلف پیشنهاد کن

 .دار داردریت بر کیفیت حسابرسی تاثیر معناساختار مالکیت مدیفرضیه اول: 

 رد. دار داکیفیت حسابرسی تاثیر معنا دانش مالی اعضای هییت مدیره بر فرضیه دوم :

 

 شناسی پژوهش روش
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش ترصیفی با تاکید بر رواب  همبستگی است، زیرا از یک 

ز تحلیل رگرسیرن، تعیین می طرف وضع مرجرد را بررسی می کند و از طرف دیگر، رابطه بین متغیرهای مختلف را با استفاده ا
 7 های پذیرفته شده در برر  اوراق بهادار تهران است که طی یک دوره زمانی پژوهش حاضر، شرکت . جامعه آمارینماید

و  ، از روش حذف سیستماتیک استفاده شدر گرفت و برای تعیین نمرنه آماریمررد بررسی ررا 3161تا  3162ساله از سال 
 ه آماری انتخاب و مابقی حذف شدند.های  جامعه آماری که شرای  زیر را دارا  باشند به عنران نمرن شرکت

سال مالی شرکت منتهی به تاریخ پایان اسفند ماه هر سال باشد و شرکت طی دوره مررد بررسی تغییر سال مالی نداده  .3
 .باشند
 .شرکتهای تحت بررسی جزء شرکتهای سرمایه گذاری، هلدینگ و واسطه گری مالی نباشند .2
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 .دستر  باشداطالعات و داده های آنها در  .1
. معامالت سهام شرکت به طرر مداوم در برر  اوراق بهادار تهران صررت گرفته باشد و تررف معامالتی بیش از سه ماه در 1

 مررد سهام یاد شده اتفاق نیفتاده باشد.
اطالعات سال شرکت را شامل می شرد. در این پژوهش  666شرکت به عنران نمرنه انتخاب شدند که  311 تعداد بنابراین

ترسعه و مطالعات اسالمی  نرم افزار ره آورد نرین و سایت اینترنتی مدیریت پژوهش، مررد نیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای، 
گردآوری شده است. جمع آوری اطالعات از تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار ترصیفی و  ،سازمان برر  اوراق بهادار

ر بخش آمار ترصیفی از شاخص های مرکزی میانگین و میانه و شاخص پراکندگی انحراف معیار د .می شرداستنباطی انجام 
های ترکیبی استفاده می شرد. برای استفاده شده است و در بخش آمار استنباطی، از رگرسیرن چند متغیره با استفاده از داده

استفاده می   tو Fهای  تخمین مدل رگرسیرن، به ترتیب از آمارهتعیین معنادار بردن مدل رگرسیرن و پارامترهای حاصل از 
استفاده می  Eviews#10و  Excelها و استخراج نتایج پژوهش، از نرم افزارهای شرد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده

 گردد.
 برای آزمرن فرضیه از مدل آماری زیر استفاده شده است:

AQ = β0 + β1 MANOWN it   +  β2  Expert it  + β3  SIZE it + β4  ROA it + β5  LOSS it + β6  

LEVit + β7 GROWTH it + εit   
AQ : کیفیت حسابرسی 

 MANOWNمالکیت مدیریتی : 
Expert  : دانش مالی اعضای هیئت مدیره 

 SIZEاندازه شرکت : 
 ROAبازده دارایی ها : 
LOSS زیان : 
 LEV اهرم مالی : 

 GROWTHرشد شرکت : 

 

 یر وابستهغمت

: شرکت هایی که انگیزه بیشتری برای متعهد نشان دادن خرد دارند، مرسسات بزرگ و مشهررتر (AQ) کیفیت حسابرسی

 بزرگ ، جانشینی برای کیفیت حسابرسی است. مؤسسه هاین جا بزرگی و شهرت مرسسه حسابرسیرا انتخاب می کنند در ای
 به دیگر، طرف باشد. از مؤثر حسابر  صالحیت بر می تراند امر این هستند که بیشتری انسانی و مالی منابع دارای حسابرسی

 به سایر نسبت بیشتری استقالل از این رو، از نیستند خرد صاحبکاران دادن دست از خرد، نگران و شهرت کار باالی حجم دلیل
 رو برای سای کررسی شده اند عدد یحسابرسی، ب سازمان پژوهش برای شرکت هایی که ترس  ندر ای برخرردارند. مؤسسه ها

 (.2237 مؤسسات عدد صفر در نظر گرفته شده است )چن و همکاران،
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 ر مستقلمتغی

 برای اندازه گیری دانش مالی مدیران عامل از تعریف عمرمی تر که در منشرر (:Expert) دانش مالی هیئت مدیره

استفاده می گردد. در این تعریف افرادی دارای دانش مالی می باشند کمیته حسابرسی سازمان برر  واوراق بهادار آورده شده، 
مدیریت مالی، ارتصاد،  حسابرسی، که مدرک دانشگاهی یا مدرک حرفه ای داخلی یا معتبر بین المللی در امرر مالی حسابداری،

درک تحصیلی کارشناسی در سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا ارتصادی را داشته باشند. در این پژوهش حدارل م
رشته های مالی به عنران مدیران دارای دانش مالی در نظر گرفته شده اند. بنابراین اگر اعضای هئیت مدیره شرکت حدارل 

 .و در غیر این صررت صفر می گیرد 3مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های مالی را داشته باشد عدد 
سیم تعداد سهام تحت تملک مدیران شرکت بر تعداد سهام متتشره شرکت : از طریق تق(MANOWN) مالکیت مدیریتی

 (.2231)شروبل،  آید بدست می

 

 یکنترل هایرمتغی

 : از طریق لگاریتم طبیعی کل دارایی های شرکت اندازه گیری می شرد.(SIZE) اندازه شرکت

 اندازه گیری می شرد.از طریق تقسیم سرد خالص بر کل دارایی های شرکت  :( ROA) بازده دارایی ها

در غیر اینصررت عدد  یک متغیر ساختگی است در صررتی که شرکت زیان گزارش کرده باشد عدد یک و :(LOSS) زیان

 تعلق می گیرد. صفر

 از طریق تقسیم کل بدهی های شرکت بر کل دارایی های شرکت اندازه گیری می شرد. (:LEV) اهرم مالی

سیم تفاوت دارایی های سال جاری و سال ربل بر کل دارایی های سال ربل : از طریق تق(GROWTH) رشد شرکت

 اندازه گیری می شرد.
 

 های پژوهش یافته

 آمار توصیفی
را بیان کرد. پارامترهای های یک دسته از اطالعات ن ویژگیدر یک جمع بندی با استفاده مناسب از آمار ترصیفی می ترا

کار می روند. کارکردهای این معیارها این است که می تران خصرصیات اصلی مرکزی و پراکندگی به همین منظرر به 
ها را به صررت یک عدد بیان کنند و بدین ترتیب افزون بر آن که به فهم بهتر نتایج یک آزمرن کمک می مجمرعه ای از داده

 ها و مشاهدات دیگر نیز تسهیل می نماید.کنند، مقایسه نتایج آن آزمرن را با آزمرن

 آمار توصیفی (:9) جدول
 پنل الف: متغیرهای پیرسته

 نام متغیر تعداد مشاهدات میانگین میانه حداکثر حدارل انحراف معیار
 اندازه شرکت 966 14.306 14.128 19.774 10.493 1.495

 بازده دارایی ها 966 0.105 0.086 0.372 0.089- 0.119

 الیاهرم م 966 0.581 0.591 0.978 0.113 0.227
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 رشد شرکت 966 0.195 0.145 0.788 0.121- 0.237
 مالکیت مدیریتی 666 26376 26312 26212 2 26261

 پنل ب: متغیرهای گسسته

 نام متغیر طبقه فراوانی درصد

29 280 1 
 دانش مالی اعضای هییت مدیره

71 686 0 

12.7 123 1 
 زیان

87.3 843 0 

43.6 421 1 
 کیفیت حسابرسی

56.4 545 0 

 
( برخی از مفاهیم آمار ترصیفی متغیرها، شامل میانگین، میانه، حدارل مشاهدات، حداکثر مشاهدات و انحراف معیار 3در جدول )

می باشد که با ترجه  26361ارائه شده است. به عنران مثال با ترجه به پنل الف نتایج نشان می دهد که، میانگین رشد شرکت 
این  می باشد که نشان دهنده 26113( از نرسان پذیری باالیی برخرردار است و  میانگین اهرم مالی 26217)ر به انحراف معیا
می  26321منابع مالی شرکت ها از طریق بدهی تأمین مالی شده است. میانگین بازده دارایی ها درصد  1163است که تقریباً 

نتایج نشان  رردار می باشد. با ترجه به پنل بنسبتاً باالیی برخ از نرسان پذیری( 26336) باشد که با ترجه به انحراف معیار
 درصد شرکت های مررد بررسی در دوره زمانی پژوهش زیان گزارش کرده اند. 3267دهد که  می
 

 بررسی ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
 و کنندمی تغییر 3 تا -3 بین یهمبستگ ضرایب کلی بطرر. کنیممی تعریف همبستگی را یکدیگر به متغیر دو شدت وابستگی

 به همبستگی ضریب چه هر باشد،می متقارن رابطه یک ضریب همبستگی باشد. منفی مثبت یا تراندمی متغیر دو بین رابطه

و ضریب  نیست معلرلی و علت رابطه معنای به وابستگی این است، بیشتر دو متغیر وابستگی میزان باشد نزدیکتر یک
آورد. با انجام آزمرن همبستگی به بررسی ارتباط ابتدایی نمی میان به است معلرل کدام و علت کدام ینکها از حرفی همبستگی

تر این رواب  تران به بررسی دریقتران گفت بین متغیرها ارتباط وجرد دارد و میپردازیم و با ترجه به نتایج میبین متغیرها می
 پرداخت. 

 
 ای پژوهش(: ضرایب همبستگی متغیره3جدول )

Correlation MANOWN Expert SIZE ROA LOSS LEV GROWTH AQ 

MANOWN 

2611 
       

3 

       

Expert 26233 26111 
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2623 3 

      

SIZE 

2611 313677 222611 

     

2621 2623 3 

     

ROA 

 26316 2613 2667 2621 

    

262 2623 2626 3 

    

LOSS 

26237 2631 -2623 -26226 2622 

   

2626 2 2623 -2621 3 

   

LEV 

26221 26227 -2617 -2631 2 2631 

  

2621 2626 2626 2672 -2621 3 

  

GROWTH 

262311 2667 262 2632 2 2 2632 

 

2621 2621 2621 2661 2 -2622 3 

 

AQ 

262111 26361 26221 26312 -26231 -  2621 2611 616612 

2 -2626 2661 2622 2 -2621 2627 3 

 
درصد زیان با  61( نتایج بدست آمده از جدول ضریب همبستگی نشان می دهد که در سطح اطمینان 2با ترجه به جدول )

با کیفیت اندازه شرکت و بازده دارایی ها  ،داری دارند در حالی که رشد شرکتکیفیت حسابرسی همبستگی معکر  و معنا
 و معناداری دارند.حسابرسی  همبستگی مستقیم 

 

 بررسی مانایی متغیرهای پژوهش
باری بماند. به طرر کلی اگر مبدأ زمانی یک و کراریانس آن در طرل زمان ثابت یک متغیر، ورتی ماناست که میانگین، واریانس 

ین صررت متغیر، نامانا ماناست و در غیر ا و کراریانس تغییری نکند، در آن صررت متغیرتغییر کند و میانگین و واریانس  متغیر،
آن متغیر  فرضیه صفر در مررد آن رد شده ودرصد باشد،  1رن آن ها، کمتر از خراهد برد. متغیرهایی که احتمال حاصل از آزم

( درج گردیده است. 1نتایج آزمرن مانایی در جدول ) است.درصد باشد، نامانا  1ح ماناست. درصررتی که بیشتر از در سط
درصد برده است، همه متغیر های مستقل، وابسته و  1 احتمال همه متغیرها کمتر ازچرن مقدار  3ین، لین وچربراسا  آزمرن لر

اند پایایی بدین معنی است که میانگین و واریانس متغیرهای پژوهش در طرل زمان برده 2کنترلی در دوره پژوهش در سطح پایا

                                                           
1
 Levin, Lin & Chu. 

2
 Stationarity 
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ها مانا شرد همه متغیر مالحظه می( 1است. همانگرنه که در جدول )ه های مختلف ثابت بردو کراریانس متغیرها بین سال
 وجرد ندارد.                                                                                                         3 هم جمعیهستند و نیازی به آزمرن 

 (: نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش3جدول )

 یرهامتغ
 لرین، لین و چر

 نتایج
 احتمال آماره

 مانا 262222 -662127 مالکیت مدیریتی

 مانا 262222 -2661311 دانش مالی اعضای هیئت مدیره

 مانا 262222 -663112 اندازه شرکت

 مانا 262222 -3161111 بازده دارایی ها

 مانا 262222 -2262261 زیان

 مانا 262222 -3261761 اهرم مالی

 مانا 262222 -2162712 رشد شرکت

 مانا 262222 -3361613 کیفیت حسابرسی

 

 تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج
های این پژوهش بعد از اینکه مانایی متغیرها مررد بررسی ررار گرفت، حال نربت آن است که مدل پژوهش برآورد گردد. داده

مشخص گردد. برای این روش تخمین )تلفیقی یا تابلریی(  ها الزم است کهاز نرع ترکیبی می باشد. اما ربل از تخمین مدل
% باشد یا به عبارتی دیگر آماره 1لیمر استفاده شده است. برای مشاهداتی که احتمال آزمرن آنها بیشتر از  Fمنظرر از آزمرن 

 1هداتی که احتمال آزمرن آنها کمتر از آزمرن آنها کمتر از آماره جدول باشد، از روش تلفیقی استفاده می شرد و برای مشا
است، برای تخمین مدل از روش تابلریی استفاده می شرد. روش تابلریی خرد با استفاده از دو مدل اثرات تصادفی و  درصد

هداتی اثرات ثابت می تراند انجام گیرد. برای تعیین اینکه از کدام مدل استفاده شرد از آزمرن هاسمن استفاده گردیده است. مشا
است از  درصد 1است از مدل اثرات ثابت و مشاهداتی که احتمال آزمرن آنها بیشتر از  درصد 1که احتمال آزمرن آنها کمتر از 

 مدل اثرات تصادفی برای تخمین مدل استفاده شده است.

رای تخمین مدل از می باشد لذا ب درصد 1لیمر مدل پژوهش کمتر از  F( منعکس گردیده، احتمال1) همانطرر که در جدول
می باشد لذا از  درصد 1روش تابلریی استفاده می شرد. همچنین با ترجه به اینکه احتمال آزمرن هاسمن مدل پژوهش کمتر از 

 شرد. الگری اثرات ثابت به منظرر تخمین مدل های پژوهش بهره گرفته می
 

 لیمر  و آزمون هاسمن F: نتایج حاصل از آزمون (4جدول)

 مدل پژوهش

 نتیجه احتمال آماره زمرنآ

F روش تابلریی 262222 161111 لیمر 

 الگری اثرات ثابت 262222 1162261 هاسمن

 
 

                                                           
1 Cointegration test 
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 آزمون ثابت بودن واریانس جزء خطا )باقیمانده ها(
یکی از فروض رگرسیرن خطی این است که، تمامی جمالت باریمانده دارای واریانس برابر باشند. در عمل ممکن است این 

ض چندان صادق نبرده و به دالیل مختلفی از ربیل: شکل نادرست تابع مدل، وجرد نقاط پرت، شکست ساختاری در جامعه فر
آماری و ... شاهد پدیده ناهمسانی واریانس باشیم. در این مطالعه همانطرر که ذکر شد به منظرر تخمین مدل پژوهش از 

نیز انتخاب شده است تا در صررت وجرد  3ام تخمین مدل، گزینه وایترگرسیرن لرجیت بهره گرفته شده است بنابراین هنگ
 ناهمسانی واریانس، این مشکل برطرف شرد. 

 

 آزمون عدم وجود هم خطی بین متغیرهای توضیحی 
هم خطی به معنای وجرد رابطه شدید بین متغیرهای مستقل و کنترلی مرجرد در مدل می باشد. در صررت وجرد هم خطی، 

وردی الگر دارای خطای معیار باالیی خراهد برد و در نتیجه این مسأله باعث می شرد که تعداد متغیرهای معنی دار ضرایب برآ
( استفاده شد. ورتی VIF) 2در معادله کاهش یابد. در این معادله برای بررسی عدم وجرد هم خطی از معیار عامل تررم واریانس

( نتایج حاصل از 1شان دهنده عدم وجرد هم خطی می باشد. با ترجه به جدول )باشد، ن 32که شاخص تررم واریانس کمتر از 
این آزمرن نشان می دهد. که میزان تررم واریانس متغیرهای مستقل و کنترلی مدل پژوهش در حد مجاز خرد ررار داشته و لذا 

 از این بابت مشکلی وجرد ندارد.
 بین متغیرهای توضیحی مدل پژوهشنتایج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطی  (:5جدول )

 عامل تررم واریانس واریانس ضریب متغیر

 36232161 26223111 مالکیت مدیریتی

 36323612 26222613 دانش مالی اعضای هیئت مدیره

 36311117 26222177 اندازه شرکت

 26316161 26226111 بازده دارایی ها

 36131212 26222366 زیان

 36632761 26221123 اهرم مالی

 36322213 26221116 رشد شرکت

 

 آزمون فرضیه های پژوهش

 دار دارد.ریت بر کیفیت حسابرسی تاثیر معنا: ساختار مالکیت مدیفرضیه اول

 دار دارد.کیفیت حسابرسی تاثیر معنا ت مدیره برئدانش مالی اعضای هی: فرضیه دوم

 

 

 

 

                                                           
1
 White 

2
 Variance Inflation Factor (VIF) 
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 نتایج آزمون فرضیات :(6جدول )
AQ = β0 + β1 MANOWN it   +  β2  Expert it  + β3  SIZE it + β4  ROA it + β5  LOSS it + β6  

LEV it + β7 GROWTH it + ε it   
 احتمال tآماره  خطای استاندارد ضریب برآوردی نماد متغیر

 C 26261612  26212221 26211122 262211 مقدار ثابت

 MANOWN 26176161 26376663 -26311172 262126 مالکیت مدیریتی

 Expert 32626113 66112617 26132713 262226 دانش مالی اعضای هیئت مدیره

 LOSS 26371111- 26262211 36616316 2621123 زیان

 GROWTH 26212636 26226316 16621361 262222 رشد شرکت

 LNTA 26226721 26221212 26121116 262362 اندازه شرکت

 LEVERAGE 26221716 26231271 26212111 262311 اهرم مالی

 ROA 26266121 26273161 16361621 26222 بازده دارایی ها

  2661 ضریب تعیین تعدیل شده

  36616 واتسرن-دوربین

  F 626611آماره 

  262222 (Fاحتمال )آماره 

 

است. مقدار آماره نسبت راست  ( بهره گرفته شده1به منظرر آزمرن این فرضیه از نتایج تخمین مدل ارائه شده در جدول )
 61درصد بیانگر معناداری کلی مدل پژوهش است. نتایج مربرط نشان می دهد، که تقریباً   61( در سطح اطمینان LRنمایی )

درصد تغییرات متغیر وابسته )کیفیت حسابرسی( به وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی مدل، ترضیح داده می شرند. نتایج 
، اندازه شرکت، بازده درصد اهرم مالی 61ر سطح اطمینان د zهای کنترلی نشان می دهد که با ترجه به آماره حاصل از متغیر

و  زیان، بر کیفیت حسابرسی تأثیر منفی دارایی و رشد شرکت برکیفیت حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارند در حالی که
 معناداری دارند.

مالکیت  برده که نشان دهنده تأثیر مثبت 26176161 مالکیت مدیریتیضریب متغیر   در حالت کلی نتایج  نشان می دهد که
، در مالکیت مدیریتیضریب متغیر  zدرصد، با ترجه به آماره  61بر کیفیت حسابرسی می باشد که در سطح اطمینان   مدیریتی

 ل را تأیید کرد. فرضیه او درصد 61در سطح اطمینان مدل معنادار می باشد، با ترجه به مرارد فرق می تران 
دانش مالی برده که نشان دهنده تأثیر مثبت   3262611  اعضای هیئت مدیرهنتایج نشان می دهد که ضریب متغیر دانش مالی 

دانش مالی ضریب متغیر  zدرصد، با ترجه به آماره  61برکیفیت حسابرسی می باشد که در سطح اطمینان  اعضای هیئت مدیره
درصد فرضیه دوم را تأیید  61در مدل معنادار می باشد، با ترجه به مرارد فرق می تران در سطح اطمینان  یرهاعضای هیئت مد

 . و معناداری داردبرکیفیت حسابرسی تأثیر مثبت  دانش مالی اعضای هیئت مدیرهکرد. این امر به این معنی است 
 

 گیری بحث و نتیجه

کیفیت حسابرسی تأثیر  بر دانش مالی اعضای هیئت مدیره و ه مالکیت مدیریتیهای پژوهش انتظار می رود ک براسا  فرضیه
 دانش مالی اعضای هیئت مدیره و معنی داری ضریب برآوردی مالکیت مدیریتی zمعناداری داشته باشد. با استفاده از آزمرن 

متغیرها می باشد. نتایج نشان این از معنی داری ضریب برآوردی  کیفیت حسابرسی مررد بررسی ررار گرفت که نتایج حاکیبر
و معناداری دارد. این مستقیم  تأثیر یحسابرسکیفیت  بر دانش مالی اعضای هیئت مدیره و می دهد که مالکیت مدیریتی
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به این نتیجه رسیدکه مدیران اجرایی  وی مطابقت دارد. (2231ها با نتایج پژوهش انجام شده ترس  اتردج و همکاران ) یافته
جربه و دانش حسابداری از این تجربه و دانش برای کاهش عدم تقارن اطالعات در عرضه عمرمی اولیه استفاده می دارای ت

کنند که منجر به ریمت گذاری کمتر از حد در زمان عرضه عمرمی اولیه می شرد. همچنین نتایج نشان داد که مدیران اجرایی 
 حت تاثیر ررار می دهند. کیفیت حسابرسی را تبا تجربه مبتنی بر حسابداری، 

ها را در سازمان تحت الشعاع ررار  تراند رفتار و نرع تصمیمات آن می است که ویژگی های فردی مدیران دانش مالی یکی از
با  ان. دانش مالی مدیردهدررار  تحت تاثیر در نهایت کیفیت حسابرسی را ی وداده و به مرجب آن شفافیت گزارشگری مال

  .مرتب  است و افزایش کیفیت حسابرسی ارشگری مالیارتقای شفافیت گز
بنابر مطالعات انجام شده دانش مالی مدیران سبب افزایش کیفیت گزارشگری مالی می شرد از طرفی گزارشات مالی که از 

سان و سبب ایجاد اعتماد حسابر ه و تحریف در گزارشات کمتر شده واحتمال وجرد اشتبا شفافیت و کیفیت باال برخرردارند،
همچنین به نظر می رسد شرکت  و این سبب افزایش کیفیت حسابرسی می شرد. کمک به بررسی های دریقتر آن ها می شرد

های حسابداری نسبت به سایر شرکت ها، صررت های مالی به علت آشنایی با استانداردان با دانش و تجربه یرهای دارای مد
افزایش داده و  را در مراجهه با مرضرعات پیچیده حسابداری، ترانایی مدیران شند. دانش مالیمالی با کیفیت تری داشته با

کاهش می دهد که  را تقلب و خطاها ، میزانییدرصد خطاهای ارتکابی، برآورد و رضاوت اشتباه را کاهش می دهد. این ترانا
 نتیجه آن افزایش کیفیت حسابرسی است.

د منافعی است که از جدایی مالکیت و کنترل، تفاوت اهداف سهامداران و مدیران و ارتباط بین سهامداران و مدیران مملر از تضا
عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و سهامداران ناشی می شرد. ساختار مالکیت می تراند به عنران سازوکارهای حاکمیت 

، چرن سهام شرکت باشدمدیر مالک  اگر اطمینان می دهد. د کیفیت صررت های مالی تهیه شده،شرکتی، به سهامداران در مرر
ه بیشتری در اداره شرکت انگیز عمل آمده دلسرزی الزم را داشته ولذا در سرمایه گذاری های بدر سرمایه شرکت سهیم هستند 

در جهت بهره وری شرکت کرشش می کنند چرا که با مشارکت در مالکیت، مدیران در منافع ناشی از افزایش کارآیی دارند و 
ستند و در افزایش کیفیت و شفافیت گزارشات مالی تالش می کنند و این امر منجر به افزایش کیفیت حسابرسی سهیم ه

کاهش  دهد، زیرا تقلب و خطاها میافزایش حسابرسی را  کیفیتو  بیشتر شرکت مدارک حسابداری درت در تهیه  خراهد شد.
ت ها جهت بهبرد عملکرد اعضای هئیت مدیره خرد، از افراد می یابد. بر اسا  مطالب ذکر شده ،پیشنهاد می شرد که شرک

خبره و دارای تجربه و دانش مالی کافی استفاده نمایند. عالوه  براین اگر مدیران نیز سهامدار شرکت باشند در افزایش عملکرد 
وهش، مرضرعات زیر به منظرر انجام پژوهش های آتی در ارتباط با این پژ و کارایی شرکت کرشش بیشتری داشته باشند.

 پیشنهاد می شرد:

 بر کیفیت حسابرسیی تأثیر ویژگی های صنعت صاحبکار بررس -الف
 بر انتخاب مرسسه حسابرسیهیئت مدیره بررسی مالکیت مدیریتی و دانش مالی اعضای  -ب
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