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 -1مقدمه

بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی برگزینش اظهار نظر حسابرس

ی تا بيست سال قبل در زبان انگليسي وجود نداشته است ،با اين حال ،در دو دهه
واژه راهبري شركت 
اخير نهتنها در ادبيات نظري ،بلكه در مباحث سياستگذاران بخش عمومي نيز اهميت پيدا كرده است
(زینگالس .)1997،تعاريف ارائه شده از راهبري شركت ها ،عمدتاً دو ديدگاه محدود و گسترده را در برميگيرد
.در ديدگاه هاي محدود كه درقالب تئوري نمايندگي بيان می شود ،راهبري شركت به رابطه شركت و
سهامداران محدود می شود .ازطرف ديگر ،در ديدگاه گسترده ،راهبري شركت ها را ميتوان به صورت شبكه
اي از روابط در نظر گرفت كه نه تنها ميان شركت و مالكان آنها ،بلكه ميان شركت و تعداد زيادي از ذي
نفعان ،از جمله كاركنان ،مشتريان ،فروشندگان ،دارندگان اوراق قرضه و غيره وجود دارد .چنين ديدگاهي
در قالب نظريه ذي نفعان ارائه مي شود .بررسي تعاريف و مرور ديدگاهاي صاحبنظران ،حكايت از آن دارد
ها مفهومي فراگير است و هدف نهايي آن دستيابي به موارد و اهدافي چون ،پاسخگويي،
كه راهبري شركت

عدالت ،شفافيت و رعايت حقوق ذي نفعان درشركت هاست(حساس یگانه .)1384 ،در واقع ،هدف نهايي
نظام راهبري شركت ها ،نه تنها كاهش مشكل نمايندگي و همسو نمودن منافع كارگمار با منافع كارگزار ،بلكه
تأمين منافع تمام گروهاي ذي نفع در شرکت ها و واحدهاي تجاري است.
بنابراين ،به لحاظ نظري ،انتظار ميرود كه ويژگی های يك نظام راهبري بر عملكرد مالي و اقتصادی
شركت ها تأثیرگذار باشد ،زيرا راهبري اثربخش موجب مي شود پيامدهاي نامناسب ناشي از تضاد منافع بين
مديران و مالكان ،نظير سوء استفاده از قدرت ،كاهش يابد.از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی های گسترده
مالی دهه های اخیر مورد توجه محققان قرارگرفته و به عنوان یکی از موضاعات مهم برای سرمایه گذاران
مطرح شده موضوع حاکمیت شرکتی است که به بررسی لزوم نظارت برمدیریت و تفکیک واحد اقتصادی
از مالکیت آن ودرنهایت حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذی نفعان می پردازد.بررسی علل و شرایط ایجاد این
رسوایی هامشخص کرده است که در موارد فقدان نظارت بر مدیریت  ،حاکمیت ناقص سهامداران شرکت ها بر
نحوه اداره امور وسپردن اختیارات نامحدود به مدیران اجرایی زمینه مساعدی را برای سوء استفاده آنان فراهم
کرده است.جلوگیری از بروز چنین شرایطی مستلزم اعمال حاکمیت صحیح سهامداران ازطریق نظارت دقیق
بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکت هاست که درمجموع تحت عنوان فرآیند حاکمیت شرکتی
شناخته می شود  .حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی  ،هیئت مدیره  ،سهام داران و
سایر طرف های مربوط در یک شرکت می پردازد.
در پژوهش حاضر تالش شده است این موضوع بررسی گردد که «آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی
بر گزینش اظهار نظر حسابرس تاثیر دارد یا خیر ؟».نقش اجتماعی حسابرسی شرکت ها را باید در ساختار
گسترده تر حاکمیت شرکتی گنجاند یعنی ،مکانیزم های مختلف سازمانی و نهادی که برای هدایت و
کنترل شرکت های سهامی و مدیریت آنها هم به صورت درون سازمانی هم به صورت برون سازمانی وجود
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-2تشریح و بیان مساله تحقیق

فروپاشی شرکت های بزرگ از قبیل  -1انرون  -2آدفی  -3سیکو  -4گلوبال  -5لیوسنت و  ...که موجب
زیان دیدن قریب به اتفاق ذی نفعان و سرمایه گذاران گردید و پس از تحقیق و بررسی مشخص گردید که
سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی موجب بروز زیان گردیده و این رویدادها موجب تاکید بیش از پیش
بر ضرورت ارتقاء و اصالح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی گردیده است  .در سال های اخیر  ،حاکمیت
شرکتی یک جنبه اصلی و پویای تجارت شده و توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است  .پیشرفت
در اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت می گیرد  .سازمان های بین المللی مانند سازمان
توسعه اقتصادی (  ) OECD1استانداردهای قابل قبول بین المللی را در این مورد فراهم می کنند  .در آمریکا
و بریتانیا هـمچنان به تقویت سیستم های حـاکمیت شرکتی خود ادامـه می دهند و به سهامداران و روابط
آن ها  ،پاسخ گویی  ،بهبود عملکرد هیات مدیره  ،حسابرسان و سیستم های حسابداری و کنترل داخلی ،
توجه ویژه می کنند و به روش هایی توجه دارند که شرکت ها با این روش ها کنترل و اداره می شوند  .افزون
بر آن  ،سرمایه گذار جزء  ،سرمایه گذاران نهادی  ،حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول
و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصالح و بهبود دایمی حاکمیت شرکتی  ،آگاهند  ( .حساس یگانه ،
یحیی ) 1384 ،
دردنیای امروزتغییرنیازهای روزافزون مشتریان و مردم ،خواسته های بعضاً متفاوت ذی نفعان ،پیچیدگی
قوانین ومقررات وتکنولوژی انجام کار و  . . .ضرورت توجه به ساختارحاکمیت شرکتی را فراهم نموده تا
ازطریق آن اهداف شرکت ها تنظیم یافته و روشهای نیل به آن اهداف و نحوه نظارت برعملکرد آنها تعیین
شود .درواقع سیستم حاکمیت شرکتی به مجموعه قوانین ،مقررات ،نهادها و رویه هایی اطالق می گردد که
تعیین می کنند شرکت ها به چه نحو و درجهت منافع چه کسانی اداره می شوند ،لذا هدف ازاعمال حاکمیت
شرکتی اطمینان یافتن ازوجود چارچوبی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل مدیریت ،پاسخگویی و
منافع ذی نفعان مختلف شرکت را فراهم می آورد(حسین نوازی.)1387،88 ،اکنون با توجه به تاکیدهای
شدید بر حاکمیت شرکتی  ،مدیران بیشتر از همیشه بایستی در جهت تعالی سازمان و حفظ منافع سهامداران
 ،سرمایه گذاران تالش نمایند چرا که در صورت عملکرد ضعیف مدیریت ممکن است پاداش مدیر کاهش
یافته و یا حتی موجبات اخراج مدیر را در بر داشته باشد  .در این میان از یک طرف سهامداران و سایر سرمایه
گذاران جهت حفاظت از منافع خود خواهان حاکمیت شرکتی قوی خواهند بود  .از طرف دیگر با حاکم بودن
 -1سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( . )Organization for Economic Co-Operation and Developmentاولین
سری از استانداردهای قابل قبول حاکمیت شرکتی توسط این سازمان تنظیم شده است (  )1999،OECDو در سال  2004این
استانداردها تجدید نظرشده و کامل تر شده است .
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دارد .چنین کنترلی پیچیده و چند الیه است و شامل حسابرسی داخلی و مستقل ،استفاده از کمیته های
حسابرسی و نقش مدیران غیر موظف ،حق رای دادن سهامداران من جمله رای وکالتی و دخالت ((سرمایه
گذاران نهادی)) در امور شرکت می باشد(.حساس یگانه.)1384 ،
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حاکمیت شرکتی قوی و در صورت ارایه اظهار نظر غیر مقبول توسط حسابرس احتماال مدیریت درصدد
گزینش حسابرس می باشد  ،که این عمل موجب تحت الشعاع قرار گرفتن حاکمیت شرکتی از یک طرف
و استقالل و اخالق حرفه ای حسابرس  ،از طرف دیگر خواهد شد  .به تبع آن تغییر حسابرس و در نتیجه
تغییر گزارش حسابرسی غالبا باعث می شود اعتماد سرمایه گذاران و ذی نفعان به اتکا پذیری صورت های
مالی و حاکمیت شرکتی کاهش یابد و طبیعتا کاهش اتکا پذیری صورت های مالی سبب کاهش اعتباردهی
فرایند حسابرسی می گردد  .بعالوه این اثر می تواند مانع از جریان صحیح  ،کارا و اثر بخشی حاکمیت شرکتی
گردد و هزینه های تامین مالی شرکت را افزایش و وضعیت نامطلوب شرکت را به صورت کاذب مطلوب نشان
داده و باعث گمراهی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان و  ...می شود .لذا با توجه به مطالب بیان شده تحقیق
حاضردرپی یافتن « تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر گزینش اظهار نظر حسابرس» می باشد واینکه
آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی درشركت ها می توانند بر گزینش اظهارنظرحسابرسان شركت ها تاثیر
داشته باشد یا خیر؟

 -3مبانی نظری تحقیق

حاکمیت شرکتی در ابتدای قرن بیست و یکم ،دوباره بعنوان یکی از مهم ترین مباحث کسب و کار مطرح
شده است(میدری و حجاریان .)1383 ،بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی
در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد ،تفاوت های چشم گیری در تعریف ها براساس کشور مورد نظر وجود
دارد .حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست .تعریف های موجود از
حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند .دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده
در سوی دیگر طیف قراردارند .در دیدگاه های محدود ،حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران
محدود می شود .این ،الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود .در آن سوی طیف،
حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها
(سهامداران) ،بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذی نفعان از جمله کارکنان ،مشتریان ،فروشندگان ،دارندگان
اوراق قرضه و  ...وجود دارد .چنین دیدگاهی درقالب نظریه ذی نفعان دیده می شود( حساس یگانه.)1385 ،

دالیل اهمیت حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی به دالیل زیر حائز اهمیت است:
 چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکت ها و تهیه کنندگان خارجی سرمایه فراهم میکند .
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تئوری های حاکمیت شرکتی
تغییرات و تحوالت بازار سرمایه موجب تکامل تئوری های حاکمیت شرکتی شده است .قبل از توسعه
بازار شرکت ها ،بر اموال افراد ثروتمند تکیه داشتند که معموال خویشاوندان کارآفرین بودند .شرکت ها به
همان افرادی تعلق داشتند که آنها را اداره می کردند برای رشد و توسعه اقتصادی سرمایه های اندک کافی
نبود و تجمع آنها تاسیس شرکت های بزرگ را به همراه داشت .پذیرش ریسک محدود به نسبت سهم و بازده
مناسب موجب تفکیک مالکیت از مدیریت و رونق بازار سرمایه گردید (حساس یگانه.)1384 ،
در ادامه به تشریح سه نوع از تئوری های حاکمیت شرکتی می پردازیم:
تئورینمایندگی
آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تاثیر چشم گیری بر روش کنترل شرکت ها داشت و بدین
ترتیب مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند .جدایی مالکیت از مدیریت (کنترل) منجر به یک
مشکل سازمانی مشهور به نام "مشکل نمایندگی" 2شد .
1

تئوری هزینه معامالت
تئوری هزینه معامالت بر اساس این واقعیت است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند که در تخصیص
منابع جانشین بازار می شوند .در واقع شرکت ها آنقدر بزرگ و پیچیده اند که نوسانات قیمت در بازار تولید
را هدایت کرده و بازار معامالت را متعادل می کنند .در درون شرکت ها برخی از معامالت حذف می شوند و
مدیر تولید را هماهنگ می کند(کواس.)1937 ،4
3

تئوری ذی نفعان
اساس تئوری ذی نفعان این است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند و تاثیر آنها بر جامعه انچنان عمیق
است که باید به جز سهامداران به بخش های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند .برای
تئوری ذی نفعان چند روش تعریف بر اساس رشته های مختلف وجود دارد وجه تشابه تمام آنها تایید دخالت
5

1- Agency Theory
2- Agency Problem
3- Transation cost theory
4- Coase
5- Stakeholder theory
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 با منصوب کردن مدیرانی که بانی تجربیات و ایده های جدید هستند ،تفکر استراتژیک را به صدرشرکت هدیه می کند.
 مدیریت و نظارت بر ریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می سازد. با تقسیم فرایند تصمیم گیری ،اتکای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می سازد ( .قدس.)1387،
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در یک رابطه مبادله ای (تعامل) است(پیریچ .)1،1982نه تنها ذی نفعان تحت تاثیر شرکت ها هستند بلکه
آنها نیز بر شرکت ها تاثیر می گذارند آنها در شرکت ها به جای سهامداران منافع هستند .ذی نفعان شامل
سهامداران کارکنان مشتریان بستانکاران شرکت های مجاور و عموم مردم می باشند در واقع هر ذی نفع
بخشی از سلسله قراردادهای صریح و ضمنی را نشان می دهد که یک شرکت را تشکیل میدهد اما بسیاری
از نویسندگان ذی نفعان را کسانی می دانند که در شرکت نفعی قانونی به گسترده ترین مفهوم دارند(فارار و
هانین گان.)1998 ،2

 -4پیشینه تحقیق

لین و لیو )2009( 3در بررسی رابطه بین تغییر حسابرس و نظام راهبری شرکتی در کشور چین دریافتند
 ،شرکت هایی که ارکان و مکانیزم های نظام راهبری در آنها ضعیف تر است ،بیشتر به دنبال موسسات
حسابرسی کوچک بوده و برای این منظور حسابرس خود را تغییر می دهند .آنها در نتیجه گیری تحقیق
خود عنوان می نمایند که استقرار نظام راهبری کارآمد  ،می تواند موجب کاهش تغییر حسابرس و در نتیجه
باعث افزایش کیفیت حسابرسی شود.چن وهمکاران  )2010( 4در پژوهشی در چین دریافتند که با ادغام یک
موسسه حسابرسی چینی با یکی از موسسات بزرگ حسابرسی (موسسه ارنست و یانگ) در سال  ،2002از 46
صاحبکار این موسسه حسابرسی چینی  30 ،صاحبکار  ،حسابرس خود را تغییر دادند و موسسات حسابرسی
کوچک را به عنوان حسابرس خود انتخاب کردند .آن ها در پژوهش خود نشان دادند که انگیزه  30شرکت
از تغییر حسابرس  ،دریافت گزارش حسابرسی مقبول در مقابل کیفیت پائین حسابرسی بوده است .براساس
نتیجه این پژوهش  ،رقابت در حسابرسی  ،موجب کاهش کیفیت حسابرسی می شود.
الکشن و وی جی کون  )2012 ( 5در یک بررسی تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر ورشکستکی
شرکت ها دریافتند که از ویژگیهای حاکمیت شرکتی  ،که شامل اندازه هیئت مدیره  ،دوگانگی مدیر عامل
 ،مدیران غیرموظف  ،سهامداران  ،اظهارنظر حسابرس  ،وجود کمیته حسابرس و پاداش هیئت مدیره،
ویژگیهای نسبت مدیر غیرموظف  ،وجود کمیته حسابرسی و پاداش هیئت مدیره با احتمال ورشکستگی
رابطه منفی دارند درحالیکه دوگانگی مدیر عامل با احتمال ورشکستگی رابطه مثبت دارد و اندازه هیئت مدیره
 ،نظر حسابرس و سهامداران با عوامل تعیین کننده رابطه معناداری ندارد .
پانیا و آین )2012(6به بررسی رابطه ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت اقالم تعهدی در تایلند
پرداختند .نتایج تحقیق حاکی از اینست که؛ شرکت هایی که دارای تعداد بیشتری سرمایهگذاران نهادی
1- Pearch
2- Farrar&Hannigan
3- Lin and Liu
4- Chen and et al
5- Lakshan and Wijekoon
6- Panya&Ain
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هستند ،به احتمال زیاد به مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی اختیاری روی میآورند .عالوه بر این ،شرکت
هایی که در بازار رقابت شدید فعالیت دارند به احتمال زیاد کیفیت اقالم تعهدی باالیی داشته باشند.
رهنمای رودپشتی و نبوی چاشمی( )1389در تحقیقی به بررسی ارائه الگوی سنجش تاثیر مکانیزم های
حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .هدف اصلی این تحقیق بررسی
رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت  ،نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره ،اندازه
هیت مدیره ،تفکیک دو پست مدیر عامل ورییس هیت مدیره) و مکانیزم های خارجی (سهامداران نهادی)
با مدیریت سود می باشد و متغیرهای کنترلی تحقیق عبارتند از :اندازه و اهرم مالی  ،جامعه آماری  ،شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی تحقیق دوره پنج ساله از  1383تا  1387به
تعداد  196شرکت می باشد .هم چنین فرضیات پژوهش به تفکیک صنایع آزمون شده است .نتایج تحقیق
نشان می دهد که بین تمرکز مالکیت و نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره با مدیریت سود رابطه منفی
معناداری وجود دارد .اما بین اندازه هیات مدیره و تفکیک دو پست مدیر عامل و رییس هیت مدیره با مدیریت
سود رابطه معنی داری وجود ندارد و بین متغیرهای کنترلی(اندازه شرکت و اهرم مالی) و مدیریت سود نیز
رابطه مثبت معنی داری وجود دارد .
نيكومرام و محمدزاده سالطه( )1389رابطه بين حاكميت شركتي و مديريت سود را مورد بررسی قرار
دادند .نتایج آزمون تفاوت ميانگين ،نشان داد كه:
 -1شركت هايي كه داراي حاكميت شركتي كافي بودهاند(خواه اينكه داراي حاكميت شركتي قوي يا
ضعيف باشند) اقالم تعهدي اختياري كمتري دارند يعني در اينگونه شركت ها ،مديريت سود كمتر اتفاق
ميافتد.
 -2شركت هايي كه داراي حاكميت شركتي كافي مي باشند ،در سطوح يكسان توانايي حاكميت شركتي
نيز داراي اقالم تعهدي اختياري كمتري هستند.
 -3شركت هاي با حاكميت شركتي ضعيف نسبت به شركت هاي با حاكميت شركتي قوي ،لزوماً اقالم
تعهدي اختياري بيشتري ندارند .بطور كلي ،نتايج بيانگر آنست كه كفايت حاكميت شركتي ،نسبت به توانايي
حاكميت شركتي با مديريت سود ارتباط معناداري دارد .بدين ترتيب نتايج گوياي اين مطلب است كه كفايت
حاكميت شركتي يكي از عوامل تعيين كننده موثر بر مديريت سود است.
قسیم عثمانی و همکاران در سال (  ) 1390در پژوهشی با عنوان « بررسی تاثیر بازدارندگی مکانیزم های
حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداختند .یافته
های پژوهش نشان داد که در کل دوره و در تک تک سالهای پژوهش رابطه معنادار و منفی بین درصد اعضای
غیر موظف هیئت مدیره و درماندگی مالی وجود دارد .این یافته ها همچنین رابطه قابل توجه و معناداری را
بین درصد مالکان نهادی و نوع حسابرس با درماندگی مالی نشان نداد.
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برادران حسن زاده  ،بادآور نهندی در سال  1391با عنوان بررسی رابطه بين برخی مکانيزمهای حاکميت
شرکتی با ارزش ايجاد شده برای صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی که نتايج تحقيق نشان ميدهد
که از هشت مکانيزم حاکميت شرکتی مورد بررسی در اين پژوهش ،چهار مکانيزم (ميزان نفوذ و مالکيت
دولت ،ميزان مالکيت سهامداران نهادی ،ساختار سرمايه و ميزان سهام شناور آزاد) با ارزش ايجاد شده برای
سهامداران رابطه دارند .همچنين از هشت مکانيزم حاکميت شرکتی مورد بررسی در اين پژوهش ،سه مکانيزم
(ميزان نفوذ و مالکيت دولت ،ميزان مالکيت سهامداران نهادی و ميزان سهام شناور آزاد) با ارزش افزوده
اقتصادی رابطه دارند.

 -5فرضیه های تحقیق

میزان مالکیت سهامداران نهادی بر گزینش اظهار نظر حسابرس تاثیر دارد .
میزان مالکیت مدیران بر گزینش اظهار نظر حسابرس تاثیر دارد .
ساختار هیات مدیره بر گزینش اظهار نظر حسابرس تاثیر دارد .
اندازه هیات مدیره بر گزینش اظهار نظر حسابرس تاثیر دارد .
درصد سهام شناور آزاد بر گزینش اظهارنظر حسابرس تاثیر دارد .
دوگانگی وظیفه مدیر عامل بر گزینش اظهارنظر حسابرس تاثیر دارد .

 -6روش تحقیق

در این پژوهش  ،جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مرجع بوده است.
زیرا ،اطالعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نسبت به اطالعات سایر شرکت ها از قابلیت
اتکای بیشتری برخوردار است .دوره زمانی پژوهش اطالعات مالی مربوط به عملکرد سالهای  1385الی 1390
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مدت  6سال است.
نمونه آماری به روش غربال گیری (سیستماتیک) انتخاب شده است که شرایط لحاظ شده عبارتند از:
 -1شرکت هایی که سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند هر سال باشد.
 -2شرکت هایی که طی سالهای  1385تا 1390دوره مالی خود را تغییر نداده باشند.
 -3شرکت هایی که امکان دسترسی به اطالعات مالی و سایر اطالعات مورد نیاز آنها باشد.
 -4شرکت هایی که طی دوره مورد بررسی زیان ده نباشند.
 -5شرکت هایی که قبل از سال  84در بورس پذیرفته شده باشند.
 -6درمجموعه صنعت بانک ها و موسسات اعتباری و سرمایه گذاری مالی نباشند.
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 -7روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها

 -8متغیرها و مدل تحقیق

برای آزمون فرضیه ها  ،از رویکرد تک بعدی حاکمیت شرکتی استفاده شده است  .بدین ترتیب که ابتدا
به بررسی تاثیر هر یک از مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر گزینش اظهار نظر حسابرس پرداخته شده و
سپس به بررسی تمام ویژگی های حاکمیتی شرکتی بر گزینش اظهار نظر حسابرس پرداخته می شود  .و
برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک زیر استفاده شده است .
AOSH= a+0B1(OIS)+B2(OM)+B3(BODS)+B4(BRDSZE)+B5(MFF) +B6(OUAL)+ εit

که در آن :
 :گزینش اظهار نظر حسابرس است AOSH
 :میزان مالکیت سهامداران نهادیOIS:
 :میزان مالکیت مدیران OM
 :ساختار هیئت مدیر BODS
 :اندازه هیئت مدیره BRDSZE
 :درصد سهام شناور آزاد MFF
 :دوگانگی وظیفه مدیر عامل OUAL
 :خطا εit

متغیر وابسته مدل
:AOSگزینش اظهار نظر حسابرس ،اگر اظهارنظر حسابرس از گزارش غیر مقبول به گزارش مقبول
تغییر نماید با عدد یک و در غیر اینصورت صفر در نظر گرفته می شود.

بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی برگزینش اظهار نظر حسابرس

در این پژوهش برای گردآوری داده های مورد نظر از آمار نامه های بورسی  ،اطالعات ارائه شده به بورس
 ،اطالعات حسابداری شرکت های بورسی و سایر منابع اطالعاتی مرتبط استفاده شده است  .به منظور تجزیه
و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون لجستیک و نرم افزار های  Excelو  SPSSاستفاده
شده است .
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متغیر های مستقل مدل
 :OISمیزان مالکیت سهامداران نهادی  ،در این تحقیق ،مجموع درصد سهام در مالکیت سرمایه گذاران
نهادی برای اندازهگیری درصد مالکیت نهادی استفاده شده است .برای محاسبه درصد مالکیت نهادی در هر
شرکت تعداد سهام مالکیت نهادی بر کل تعداد سهام تقسیم می گردد.

تعداد سهام در دست سهامداران نهادی
کل سهام

= شاخص سهامداران نهادی

 : OMمیزان مالکیت مدیران ،در این تحقیق ،مجموع درصد سهام در مالکیت مدیریت ( هیئت مدیره )
برای اندازهگیری درصد مالکیت مدیریت استفاده شده است.
 : BODSساختار هیئت مدیره  ،نسبت (درصد) اعضای غیرموظف هیأت مدیره به کل اعضای هیأت
مدیره ( اعضای موظف و غیر موظف ) است.
 :BRDSZEاندازه هیئت مدیره  ،تعداد مدیرانی ( اعم از موظف و غیر موظف )که عضو هیات مدیره
هستند .
 :MFFدرصد سهام شناور آزاد  ،درصد مالکیت سهام آزاد شناور عددی است که از نتیجه کسر تعداد
سهام غیر قابل معامله از کل سهام تقسیم بر تعداد کل سهام شرکت بدست می آید ( شینگو.)2001 ، 1
 :OUALدوگانگی وظیفه مدیر عامل ،اگر مدیرعامل رئیس هیئت مدیره باشد  ،برابر  1و در غیر
اینصورت برابر صفر.
متغیر های کنترلی مدل :
 : CSاندازه شرکت  ،که  ،از لگاریتم نپری کل دارایی ها برای اندازه گیری متغیر» اندازه شرکت» استفاده
شده است.
 : FLدر این پژوهش برای اندازه گیری اهرم مالی شرکت از تقسیم ارزش دفتری بدهی های کل بر کل
دارایی ها استفاده می شود( سینایی  ،نیسی .) 1382 ،
 : TOAOنوع اظهار نظر حسابرس  ،اگر اظهار نظر حسابرس مقبول باشد با عدد  1و در غیر اینصورت با
صفر نشان داده می شود.
آمار توصیفی
نتایج نگاره  1نشان می دهد که میانگین اهرم مالی برابر (  ، ) 62.23میانگین اندازه شرکت برابر ( )27.42
و میانگین نوع اظهار نظر حسابرس برابر (  ) 0.51می باشد  .نتایج نشان می دهد که میانگین متغیرهای
1- shingo
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نگاره شماره  :1آمار توصیفی متغیرها
انحراف معیار

بیشینه

کمینه

تعداد

متغیرها
درصد مالکیت نهادی

64.06

25.87

98.93

0.00

420

درصد مالکیت مدیریتی
سهام آزاد شناور
ساختار هیات مدیره
اندازه هیات مدیره
دوگانگی وظیفه مدیر عامل

61.33
35.93
68.94
5.02
0.01

27.24
25.87
19.51
0.228
0.08

0.99
100.00
100.00
7
1

0.00
1.07
0.00
4
0

420
420
420
420
420

اهرم مالی

62.23

16.10

100.00

1.42

420

اندازه شرکت

27.42

1.49

32

24

420

نوع اظهار نظر حسابرس

0.51

0.50

1

0

420

گزینش اظهارنظر حسابرس

0.11

0.31

1

0

420

ماخذ  :محاسبات محقق

میانگین
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وابسته تحقیق در دوره مورد بررسی همگی مثبت است و این نشان دهنده آن هست که شرکت ها در دوره
مورد بررسی روند رو به رشدی داشته اند  .هم چنین میانگین سرمایه گذاران نهادی برابر با  64.06درصد
است و نشان می دهد که در دوره مورد بررسی به طور میانگین حدود  65درصد سرمایه شرکت ها در دست
سهامداران نهادی است .
ساختار هیات مدیره با میانگین  68.94درصد نشانگر این است که بیشتر اعضای هیات مدیره غیر موظف
هستند و در شرکت های مورد بررسی در حدود  0.99درصد شرکت ها مدیر عامل از رئیس هیات مدیره
تفکیک شده است و فقط در  0.01درصد شرکت ها مدیرعامل و رئیس هیات مدیره تفکیک نشده است.
میانگین تعداد هیات مدیره در شرکت های مورد بررسی  5نفر می باشد  .و بیشتر سهام شرکت ها ( 61.33
درصد ) در اختیار هیات مدیره می باشد  .و سهام پراکنده در دست سهامداران جزء  35.93درصد می باشد
که تاثیر زیادی در کنترل و هدایت سیاستهای مالی و عملیاتی شرکت نخواهند داشت  .بر اساس میانگین
درصد اهرم مالی شرکت ها  ،بیش از  62درصد دارایی ها را به صورت نسیه تحصیل شده است .بیش از نصف
شرکت ها نظر مقبول دریافت داشته اند و مالکیت مدیران با پراکندگی  27.24بیشترین نوسان را داشته است
 .و در  0.11درصد شرکت ها گزینش حسابرس انجام شده است .
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آزمون فرضیه اول
فرضيه اول به صورت زير بيان می شود:
 = H0ميزان مالکيت سهامداران نهادی برگزينش اظهار نظر حسابرس تاثير معنی دار ندارد .
 = H1ميزان مالکيت سهامداران نهادی برگزينش اظهار نظر حسابرس تاثير معنی دار دارد .
در نگاره شماره  ،2مقدار سطح معنی داری ميان ميزان مالکيت سهامداران نهادی برابر  0.868يعني
بيشتر از  5درصد است .بنابراين در سطح اطمينان  95درصد ،متغير مستقل يعني ميان ميزان مالکيت
سهامداران نهادی برگزینش اظهار نظر حسابرس تاثیر ندارد .از اينرو فرض صفر آماري  H0تاييد و فرض
مقابل آن يعنی فرض  H1را می توان رد نمود.
آزمون فرضیه دوم
فرضيه دوم به صورت زیر بیان می شود:
 = H0میزان مالکیت مدیران برگزینش اظهار نظر حسابرس تاثیر معنی دار ندارد .
 = H1میزان مالکیت مدیران بر گزینش اظهار نظر حسابرس تاثیر معنی دار دارد .
در نگاره شماره  ،2مقدار سطح معنی داری میزان مالکیت مدیران برابر  0.545يعني بیشتر از  5درصد
است .بنابراين در سطح اطمينان  95درصد ،بين متغير مستقل يعني میزان مالکیت مدیران و گزینش اظهار
نظر حسابرس رابطه معنی دار وجود ندارد  .از اينرو فرض صفر آماري )  ( H0تاييد و فرض مقابل آن یعنی
فرض  H1را می توان رد نمود.
آزمون فرضیه سوم
فرضيه سوم به صورت زیر بیان می شود:
 = H0ساختار هیات مدیره بر گزینش اظهار نظر حسابرس تاثیر معنی دار ندارد .
 = H1ساختار هیات مدیره بر گزینش اظهار نظر حسابرس تاثیر معنی دار دارد .
در نگاره شماره  ،2مقدار سطح معنی داری ساختار هیات مدیره برابر  0.936درصد يعني بيشتر از
 5درصد است .بنابراين در سطح اطمينان  95درصد ،ساختار هیات مدیره بر گزینش اظهار نظر حسابرس
تاثیر ندارد .از اينرو فرض صفر آماري )  ( H0تایید و فرض مقابل آن یعنی فرض  H1را می توان رد کرد.
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آزمون فرضیه پنجم
فرضيه پنجم به صورت زیر بیان می شود:
 = H0دوگانگی وظیفه مدیر عامل بر گزینش اظهار نظر حسابرس تاثیر معنی دار ندارد .
 = H1دوگانگی وظیفه مدیر عامل بر گزینش اظهار نظر حسابرس تاثیر معنی دار دارد .
در نگاره شماره  ، 2مقدار سطح معنی داری دوگانگی وظیفه مدیر عامل برابر  0.294درصد يعني بيشتر
از  5درصد است .بنابراين در سطح اطمينان  95درصد ،دوگانگی وظیفه مدیر عامل بر گزینش اظهار نظر
حسابرس تاثیر معنی دار ندارد  .از اينرو فرض صفر آماري )  ( H0تاييد و فرض مقابل آن یعنی فرض H1
را می توان رد کرد.
آزمون فرضیه ششم :
فرضيه ششم به صورت زیر بیان می شود:
 = H0درصد سهام شناور آزاد بر گزینش اظهار نظر حسابرس تاثیر معنی دار ندارد .
 = H1درصد سهام شناور آزاد بر گزینش اظهار نظر حسابرس تاثیر معنی دار دارد .
در نگاره شماره  ،2مقدار سطح معنی داری درصد سهام شناور آزاد برابر 0.962درصد يعني کمتر از 5
درصد است .بنابراين در سطح اطمينان  95درصد ،درصد سهام شناور آزاد بر گزینش اظهار نظر حسابرس
تاثیر معنی دار ندارد .از اينرو فرض صفر آماري )  ( H0تایید و فرض مقابل آن یعنی فرض  H1را می توان
رد نمود.
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آزمون فرضیه چهارم
فرضيه چهارم به صورت زیر بیان می شود:
 = H0اندازه هیات مدیره بر گزینش اظهار نظر حسابرس تاثیر معنی دار ندارد .
 = H1اندازه هیات مدیره بر گزینش اظهار نظر حسابرس تاثیر معنی دار دارد .
در نگاره شماره  ،2مقدار سطح معنی داری اندازه هیات مدیره برابر 0.998درصد يعني بيشتر از 5
درصد است .بنابراين در سطح اطمينان  95درصد ،متغير مستقل اندازه هیات مدیره بر گزینش اظهار نظر
حسابرس تاثیر معنی دار ندارد .از اينرو فرض صفر آماري  H0تاييد و فرض مقابل آن یعنی فرض  H1را
می توان رد نمود.
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آزمون فرضيه هفتم
فرضيه هفتم به صورت زیر بیان می شود:
 = H0اهرم مالی بر گزینش اظهار نظر حسابرس تاثیر معنی دار ندارد .
 = H1اهرم مالی بر گزینش اظهار نظر حسابرس تاثیر معنی دار دارد .
در نگاره شماره  ، 2مقدار سطح معنی داری اهرم مالی برابر 0.102درصد يعني بيشتر از  5درصد است.
بنابراين در سطح اطمينان  95درصد ،اهرم مالی بر گزینش اظهار نظر حسابرس تاثیر معنی دار ندارد .از اينرو
فرض صفر آماري )  ( H0تاييد و فرض مقابل آن یعنی فرض  H1را می توان رد نمود.
آزمون فرضيه هشتم
فرضيه هشتم به صورت زیر بیان می شود:
 = H0اندازه شرکت بر گزینش اظهار نظر حسابرس تاثیر معنی دار ندارد .
 = H1اندازه شرکت بر گزینش اظهار نظر حسابرس تاثیر معنی دار دارد .
در نگاره شماره  ،2مقدار سطح معنی داری اندازه شرکت برابر  0.942درصد يعني بيشتر از  5درصد
است .بنابراين در سطح اطمينان  95درصد ،اندازه شرکت بر گزینش اظهار نظر حسابرس تاثیر معنی دار
ندارد .از اينرو فرض صفر آماري )  ( H0تاييد و فرض مقابل آن یعنی فرض  H1را می توان رد نمود.
آزمون فرضيه نهم
فرضيه نهم به صورت زیر بیان می شود:
 = H0نوع اظهار نظر حسابرس بر گزینش اظهار نظر حسابرس تاثیر معنی دار ندارد .
 = H1نوع اظهار نظر بر گزینش اظهار نظر حسابرس تاثیر معنی دار دارد .
در نگاره شماره  ،2مقدار سطح معنی داری سن شرکت برابر 0.994درصد يعني بيشتر از  5درصد است.
بنابراين در سطح اطمينان  95درصد ،نوع اظهار نظر بر گزینش اظهار نظر حسابرس تاثیر معنی دار ندارد .از
اينرو فرض صفر آماري )  ( H0تاييد و فرض مقابل آن یعنی فرض  H1را می توان رد نمود.
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نگاره شماره  :2نتایج آزمون فرضیه ها
متغیر ها

73.494

0/000

0.001

0.028

1

0/868

1/001

-0/004

0/367

1

0/545

0/996

0.001

0/000

1

0/954

1/001

ساختار هیات مدیره
اندازه هیات مدیره
دوگانگی وظیفه مدیر عامل
اهرم مالی

0/001
-18/730
1/547
-0/019

0/006
0/000
1/103
2/676

1
1
1
1

0/936
0/998
0/294
0/102

1/001
0/000
4/699
0/981

نوع اظهار نظر حسابرس

19/817

0/000

1

0/994

4/039

عرض از مبدا

میزان مالکیت سهامداران
نهادی
میزان مالکیت مدیران
سهام آزاد شناور

اندازه شرکت

0/010

0/005

1

0/942

1/010

ضريب تعيين کاکس -اسنل :
همانطور که می دانیم هنگام استفاده از روش رگرسیون چند متغیره  ،ضریب همبستگی (ضریب تعیین)
 R2میزان تغییرات متغیر وابسته بر اثر متغیر مستقل را نشان می دهد  .در تحقیق حاضر چون از روش
رگرسیون لجستیک استفاده می شود ،ضریب تعیین کاکس -اسنل همان نقشی را ایفا می کند که  R2در
رگرسیون چند متغیره ایفا می نماید .یعنی مقدار ضریب تعیین کاکس -اسنل نشان دهنده میزان وابستگی
میان متغیر وابسته و مستقل می باشد .با توجه به نگاره شماره  3میزان این شاخص برابر  16/3درصد است.
این میزان در رگرسیون لجستیک  ،ضریب تعیین مناسبی است.
نگاره شماره  :3ضریب تبیین

-2 Log likelihood

Cox & Snell R Square

Nagelkerke R
Square
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ضرایب

آماره والد

درجه
آزادی
1

سطح معنی
داری
0/999

ضرایب مورد
انتظار
8/283
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216/296

0/324

0/161
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آزمون دوربین واتسون ()D-W
2
در آمار ،آماره دوربین-واتسون  ،یک آماره آزمون می باشد که برای بررسی وجود خود همبستگی رابطه
بین مقادیر که با تاخیر( )lagزمانی مشخص از یکدیگر جدا شده اند) بین بافیمانده ها در تحلیل رگرسیون
استفاده می گردد .مقدار این آماره همواره بین  ۰تا  ۴قرار میگیرد که آستانه های مورد پذیرش آن به صورت
زیر است:
مقدار  ۲برای این آماره نشانگر عدم وجود خود همبستگی می باشد که حالت مطلوب در فرضیات اصلی
مربوط به باقیمانده ها در تحلیل رگرسیون می باشد .با توجه به نگاره شماره  4مقدار آماره دوربین واتسون
 1.93یعنی نزدیک  2می باشد که نشانگر عدم وجود همبستگی بین متغیرهای مستقل را نشان می دهد .
پس بنابراین مقدار بدست آمده مطلوب می باشد  .و برای آزمون دوربین واتسون در این تحقیق از روش اینتر
استفاده شده است .
1

نگاره شماره  :4آزمون دوربین واتسون

DurbinWatson

Std.Error of the
Estimate

Adjusted R
Square

R
Square

R

Model

1.939

0.295

0.111

0.128

0.358

1

 -10نتیجه گیری

در این پژوهش به بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل سهامداران نهادی  ،سهام آزاد شناور
 ،ساختار هیات مدیره  ،اندازه هیات مدیره  ،مالکیت مدیران و دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر گزینش اظهار
نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد  .مکانیزم های حاکمیت
شرکتی بررسی شده هیچ تاثیری بر گزینش اظهار نظر حسابرس یافت نشد  .پژوهش مذکور بیانگر استقالل
حسابرس و قوی بودن مکانیزم های حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار

1- Durbin–Watson
2- autocorrelation
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می باشد و نتایج آزمون فرضیه ها در نگاره شماره  5ارایه شده است .
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نگاره شماره  :5نتایج آزمون فرضیه ها

64.06

0/868

رابطه معنی داری وجود ندارد

420

61.33

27.24

0/007

0/367

0/545

رابطه معنی داری وجود ندارد

سهام آزاد شناور

420

35/93

25/87

0/012

0/005

0/962

رابطه معنی داری وجود ندارد

ساختار هیات مدیره

420

68.94

19.51

0/010

0/006

0/936

رابطه معنی داری وجود ندارد

اندازه هیات مدیره

420

5.02

0.228

9025/321

0/000

0/998

رابطه معنی داری وجود ندارد

دوگانگی وظیفه مدیرعامل

420

0.01

0.08

1/473

1/103

0/294

رابطه معنی داری وجود ندارد

اهرم مالی

420

62.23

16.10

0/012

2/676

0/102

رابطه معنی داری وجود ندارد

اندازه شرکت

420

27.42

1.49

0/138

0/005

0/942

رابطه معنی داری وجود ندارد

نوع اظهار نظر حسابرس

420

0.51

0.50

2759/177

0/000

0/994

رابطه معنی داری وجود ندارد

متغیر ها
درصد مالکیت نهادی
درصد مالکیت مدیریتی

میانگین

انحراف
استاندارد
25.87

خطای انحراف
استاندارد
0/008

با توجه به تحقیق فوق مکانیزم های حاکمیت شرکتی تاثیری بر گزینش اظهارنظر حسابرس ندارند که
نتایج این تحقیق با تحقیقات لین و لیو (  ، ) 2009چن و همکاران (  ) 2010و الکشن و وی جی کون (
 ، ) 2012نیکومرام (  ) 1389و رهنمای رودپشتی (  ) 1389مغایر می باشد و با تحقیق پانیا و آین ( )2012
موافق می باشد .
با توجه به مبانی نظری تحقیق به نظر می رسید که مکانیزم های حاکمیت شرکتی دارای تاثیر منفی
بر گزینش اظهار نظر حسابرس داشته باشند ولی با توجه به یافته های این تحقیق مکانیزم های حاکمیت
شرکتی دارای تاثیر معنی داری بر گزینش اظهار نظر حسابرس نمی باشد  .که باید به خاطر عدم پیاده سازی
کامل مکانیزم های حاکمیت شرکتی در ایران و یا تاثیر سایر عوامل مانند تغییر حسابرس و اندازه شرکت و
تصدی حسابرس و  ...بر گزینش اظهار نظر حسابرس باشد .

 -11محدودیتهای پژوهش

این تحقیق با محدودیت هایی به شرح زیر مواجه بوده است :
عمده ترین محدودیت های موجود در این پژوهش عبارتند از :
 -1به دلیل در اختیار نبودن برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی صرفا از  6مکانیزم استفاده شده است
 .که شاید اگر مکانیزم های دیگر بکار گرفته می شد ،نتایج تغییر می کرد .

بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی برگزینش اظهار نظر حسابرس

تعداد
مشاهدات
420

آماره
والد
0.028

sig

نتیجه در سطح α - 0/05
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 -2به دلیل عدم دسترسی به اطالعات برخی شرکت های پذیرفته شده در بورس جامعه آماری به 70
شرکت محدود شد  .شاید این محدودیت در نتایج اثر گذار بوده باشد .
 -3نظر به تدوین آیین نامه نظام راهبری شرکتی در سال  1386هنوز اقدامی جهت اسقرار حاکمیت
شرکتی از سوی اکثر شرکت های پذیرفته شده در بورس انجام نگرفته است .
 -4با توجه به محدود بودن جامعه آماری به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که تولیدی
و سال مالی آن منتهی به پایان اسفند ماه بوده و عدم استقرار راهبری شرکتی تسری نتایج به سایر شرکت
ها بایستی با احتیاط انجام شود.

 -12پیشنهادها

پیشنهادهایکاربردی
از آنجا که استقرار مناسب مکانیزم های حاکمیت شرکتی  ،اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع،
ارتقای پاسخگویی ،شفافیت  ،رعایت انصاف و حقوق همه ذی نفعان شرکت هاست  ،و از عمده سازوکارهای
رونق بازار سرمایه و بالطبع شکوفایی اقتصاد هر کشور است ؛ به سازمان بورس اوراق بهادار توصیه می شود ،
در راستای برقراری نظام حاکمیت شرکتی  ،شرکت های پذیرفته شده را ملزم به استقرار تمام مکانیزم های
حاکمیت شرکتی نماید  .تا نتایج پژوهش های بعمل آمده دقیق  ،قابل اعتماد و قابل استفاده برای استفاده
کنندگان باشد .
بعالوه انجام حسابرسی داخلی و شکل گیری کمیته های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده را
پیگیری مستمر کند  .همچنین در شکل گیری نهادها ی تحلیل گران مالی در بازار سرمایه بکوشد  .شاید
اگر این نهادها شکل بگیرند  .برخی از مشکالت انجام پژوهش ها در رابطه با کمبود اطالعات و تحلیل های
مالی مورد نیاز  ،سامان داده می شود .

 -13پیشنهاد برای تحقیقات آینده

 -1بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تغییر حسابرس
 -2بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر انتخاب حسابرس
 -3بررسی عوامل تعیین کننده گزینش اظهار نظر حسابرس
 -4بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با نوع اظهارنظر حسابرس
 -5رابطه حق الزحمه حسابرسی و گزینش اظهار نظر حسابرس
 -6انجام تحقیق حاضربا استفاده ازاطالعات مالی میان دوره ای شرکت ها
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 -14منابع

 -2مومني ،منصورو علي فعال ،قيومي«،)1387( .تحليل هاي آماري با استفاده از  » spssانتشارات كتاب نو  ،ص .158 -165
 -3واالس ،و ،1389 ،.نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت ترجمه امیر اصالنی ،انتشارات سازمان
حسابرسی ،چهارم .1389
 -4بنی مهد  ،مرادزاده  ،زینالی (  »، ) 1391از حق الزحمه حسابرسی بر اظهارنظر حسابرسی» مجله حسابداری مدیریت ،
صص54 -41
 -5برادران حسن زاده  ،رسول  .بادآورنهندی یونس  ،حسین بابایی قادر ( « ) 1391بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های حاکمیت
شرکتی با ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی»  ،فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی  ،دوره
 ، 19شماره  ، 2تابستان  1391ص 1-16
 -6خدابخشی  ،علی« )1391 ( .ارتباط بین نظام حاکمیت شرکتی و حسابداری مدیریت»  ،اولین همایش ملی حسابداری و
مدیریت  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور 27 ،و 28اردیبهشت . 1391ص 1-13
 -7عثمانی  ،محمد قسیم  .ابراهیمی مند مهدی « ) 1390 ( ،بررسی تاثیر بازدارندگی مکانیزم های حاکمیت شرکتی از درماندگی
مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»  ،تحقیقات حسابداری و حسابرسی  ،سال سوم  ،شماره دوازدهم ،
زمستان 1-19 ،1390
 -8حساس یگانه  ،یحیی  .سلیمی محمد جواد « ) 1390 ( ،مدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران»  ،فصلنامه مطالعات
تجربی حسابداری مالی  ،سال نهم  ،شماره سی  ،تابستان  ،1390ص 1-35
 -9مشایخی  ،بیتا  .محمدآبادی مهدی « ) 1390 ( ،رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی با کیفیت سود» ،پژوهشهای حسابداری
مالی  ،سال سوم  ،شماره  ، 2تابستان 17-32. 1390
 -10نیکومرام  ،هاشم  .محمدزاده سالطه حیدر  ») 1389 ( ،ارایه الگویی برای تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود»
 ،مجله حسابداری مدیریت  ،سال سوم  ،شماره چهارم  ،بهار  ، 1389ص ص 59-80
 -11حساس یگانه  ،یحیی  .رئیسی زهره  ،حسینی سیدمجتبی « ، 1388 ،رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»  ،فصلنامه علوم مدیریت ایران  ،سال چهارم  ،شماره  ، 13بهار  ، 1388ص 75-100
 -12حساس یگانه  ،یحیی  .شعری صابر  ،خسرونژاد سید حسین « ) 1387 ( ،رابطه سازوکارهای مختلف حاکمیت شرکتی ،
نسبت بدهی ها  ،اندازه شرکت با مدیریت سود»  ،فصلنامه مطالعات حسابداری  ،شماره  ، 24زمستان  ، 1387ص ص 79-115
 -13حساس یگانه  ،یحیی  .یزدانیان نرگس « ) 1387 ( ،تاثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود»  ،فصلنامه مطالعات
تجربی حسابداری مالی  ،سال ششم  ،شماره هفده  ،تیر .1387ص 151-171

بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی برگزینش اظهار نظر حسابرس

 -1حساس یگانه  ،یحیی  . 1384 .فلسفه حسابرسی  ،تهران  ،انتشارات علمی و فرهنگی .
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 -14حساس یگانه  ،یحیی  .باغومیان رافیک « )1385 ( ،نقش هیات مدیره در حاکمیت شرکتی»  ،قسمت دوم ،مجله حسابدار
84

 ،سال بیست و یکم  ،شماره صد و هفتاد وچهار .ص  26-29و 62-68و74

بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی برگزینش اظهار نظر حسابرس

 -15حساس یگانه  ،یحیی « )1385 ( .حاکمیت شرکتی در ایران»  ،مجله حسابرس  ،سال هشتم  ،شماره سی و دو .ص 32-39
 -16سجادی  ،سیدحسین  .ابراهیمی مند مهدی »، ) 1384 ( ،عوامل افزاینده استقالل حسابرس مستقل»  ،بررسی های
حسابداری و حسابرسی  ،سال دوازدهم  ،شماره چهلم  ،ص ص 61-80
 -17ستایش،محمدحسین  .جمالیان پور،مظفر  « ) 1388 ( .بررسی رابطه نسبت های مالی و متغیرهای غیرمالی با اظهارنظر
حسابرس «  ،تحقیقات حسابداری وحسابرسی  ،سال اول  ،شماره دوم ،تابستان ،1388ص130-157
 -18مجتهدزاده  ،ویدا « .) 1390 ( .رابطه نظریه نمایندگی و مالکیت مدیریت در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار
تهران «  ،تحقیقات حسابداری و حسابرسی  ،سال سوم  ،شماره دهم  ،تابستان ،1390
 -19احمدپور،احمد.منتظری،هادی»،)1390(.نوع مدیریت سود و تاثیراندازه شرکت  ،ساختارمالکیت شرکتی بر آن «  ،مجله
پیشرفتهای حسابداری دانشگاه شیراز،دوره سوم  ،شماره دوم  ،پاییز و زمستان 1390
 -20رهنمای رودپشتی،فریدون و همکاران  « .)1391 ( .ارایه الگوی سنجش تاثیرمکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود
در بورس اوراق بهادار تهران «  ،فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت  ،سال پنجم  ،شماره دوازدهم  ،بهار 1391
 -21آقایی،محمدعلی.چاالکی،پری ».)1388(.بررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران «  ،تحقیقات حسابداری و حسابرسی،سال اول،شماره چهارم،زمستان .1388
-22سجادی،سیدحسین.دلفی،مهدی».)1390(.چرخش اجباری حسابرسان:پی آمدهای متفاوت در شرکت های کوچک و بزرگ
«  ،فصلنامه حسابداررسمی  ،شماره سیزدهم  ،بهار 1390
-23ستایش،محمدحسین.ابراهیمی،فهیمه».)1391(.بررسی تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای اطالعاتی سود شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران « ،مجله دانش حسابداری  ،سال سوم  ،شماره هشتم  ،بهار1391
-24کرمی،غالمرضا.بذرافشان،آمنه».)1389(.پیامدهای تعویض حسابرس» ،مجله حسابدار،سال بیست وچهارم،شماره دویست و
هیجده  ،اردیبهشت 1389
-25سجادی،سیدحسین»)1386(.تاثیرخدمات غیرحسابرسی و وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار و استقالل حسابرسان»،
مطالعات تجربی حسابداری مالی،شماره نوزده،پاییز1386
 -26مجتهدزاده،ویدا»)1382(.جایگاه حسابرس از دیدگاه استفاده کنندگان خدمات حسابرسی»  ،مطالعات تجربی حسابداری
مالی،شماره چهار،زمستان 1382
 -27حساس یگانه،یحیی.باغومیان،رافیک»)1384(.حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی» ،حسابداررسمی،شماره ویژه ،
دی 1384
-28حساس یگانه،یحیی.معیری،مرتضی»)1387(.حاکمیت شرکتی،حسابرسی و کمیته حسابرسی»  ،مجله حسابدار،شماره
دویست  ،آبان 1387
-29مهام،کیهان»)1381(.حسابرسی مستقل و کنترلهای داخلی «  ،مجله حسابدار،سال هفدهم،شماره صدوچهل وهشت
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،اردیبهشت 1381
-30رضازاده،جواد.زارعی مروج ،کمال»)1386(.عوامل موثربرتغییرحسابرسان در شرکت های ایرانی»  ،فصلنامه مطالعات
 -31کسایی،محمدمهدی»)1387(.کیفیت حسابداری،حسابرسی و حاکمیت شرکتی «  ،مجله حسابدار،سال بیست و دوم ،شماره
صد و نود و چهار،اردیبهشت 1387
 -32حساس یگانه،یحیی»)1385(.حاکمیت شرکتی در ایران « ،مجله حسابرس،شماره سی و دو،بهار1385
 -33اسماعیل زاده مقری  ،علی و همکاران»)1389(.بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران «،
مجله حسابداری مدیریت  ،سال سوم،شماره هفتم،زمستان 1389
 -34حساس یگانه  ،یحیی  .خیرالهی،مرشید»)1387(.حاکمیت شرکتی و شفافیت»  ،مجله حسابدار،سال بیست و سوم،شماره
دویست وسه،بهمن 1387
 -35بنی مهد،بهمن»)1390(.بررسی عوامل تاثیرگذاربراظهارنظرمقبول حسابرس»فصلنامه بورس اوراق بهادار»،سال چهارم،شماره
سیزدهم،بهار1390
 -36حساس یگانه،یحیی و همکاران»)1387(.رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی  ،نسبت بدهی ها ،اندازه شرکت با مدیریت» ،
فصلنامه مطالعات حسابداری،شماره بیست و چهار،زمستان،1387ص 79-115
 -37بادآورنهندی،یونس و همکاران»)1390(.بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در
گزارشگری مالی»  ،تحقیقات حسابداری و حسابرسی،سال سوم،شماره نهم،بهار1390
 -38هاشمی،سیدعباس.کمالی،شهرام»)1389(.حاکمیت شرکتی و سهامداران نهادی» ،حسابداری و مدیریت مالی،شماره سه ،
بهار1389
 -39حساس یگانه،یحیی.باغومیان،رافیک»)1385(.نقش هیات مدیره درحاکمیت شرکتی « ،مجله حسابدار ،شماره صدوهفتادوسه،
تیر1385
 -40نیک بخت،محمدرضا و همکاران»)1389(.بررسی تاثیر ویژگی های هیات مدیره بر عملکرد شرکت «  ،مجله پیشرفتهای
حسابداری دانشگاه شیراز،دوره دوم،شماره اول،تابستان 1389
 -41آقایی ،محمدعلی و همکاران »)1388( .ویژگی های حاکمیت شرکتی و محتوای اطالعاتی سود دربورس اوراق بهادار تهران با
تاکید بر نقش مدیریت سود «  ،فصلنامه علوم مدیریت ایران،سال چهارم  ،شماره شانزده  ،زمستان 1388
 -42عباس زاده ،محمدرضا .منظرزاده،هاشم  « )1390( .بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده
از خصوصیات هیات مدیره شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران «  ،بررسی حسابداری و حسابرسی  ،دوره
هیجدهم،شماره شصت و سه،بهار1390
 -43رحمانی  ،علی و همکاران»)1389( .رابطه حاکمیت نهادی و نقدشوندگی سهام درایران»  ،بررسی های حسابداری و
حسابرسی،دوره هفده،شماره شانزده،پاییز1389
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حسابداری،شماره بیست،زمستان 1386
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 -44عثمانی،محمدقسیم و همکاران»)1390(.بررسی تاثیربازدارندگی مکانیزم های حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت
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های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران»سال سوم،شماره دوازدهم،زمستان 1390
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 -45خدادادی،ولی.تاکر،ولی»)1391(.تاثیر ساختارحاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادارتهران»  ،تحقیقات حسابداری و حسابرسی،سال چهارم،شماره پانزدهم،پاییز1391
 -46احمدپور،احمدوهمکاران »)1391(.تاثیر متغیرهای حاکمیت شرکتی برساختارسرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران «  ،مطالعات حسابداری و حسابرسی  ،شماره یک  ،بهار1391
 -47خواجوی  ،شکراله.زارع،غالم حسن »)1391(.بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» ،تحقیقات حسابداری و حسابرسی  ،سال چهارم،شماره چهارده  ،تابستان 1-1391،21
 -48قالیباف اصل،حسن.رضایی،فاطمه»)1386(.بررسی ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
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حسابرسی  ،سال دوازدهم  ،شماره چهل  ،تابستان 1384
 -50بنویدی  ،مجید»)1385(.حاکمیت شرکتی «  ،تازه های جهان بیمه،شماره  ،96خرداد1385
 -51مرادزاده فرد،مهدی.بابایی ساسان»)1390(.موانع پیش روی سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی» ،حسابدار،ویژه نامه
نوروز)1390(،
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