بزرسي رابطٍ بیه ساسيكارَاي راَبزي ضزكتي ي اوتخاب حسابزط
در ضزكتَاي پذیزفتٍ ضذٌ در بًرط ايراق بُادار تُزان
ضكزالٍ خًاجًي
زا٘طيبض حسبثساضي زا٘طٍب ٜضيطاظ
غالمحسه سارع
وبضضٙبس اضضس حسبثساضي  ٚػضٞ ٛيأت ػّٕي ٔؤسس ٝآٔٛظش ػبِي ظ٘س
چكیذٌ
ٞسف اظ ايٗ پژٞٚص ،ثطضسي ضاثغ ٝثيٗ سبظٚوبضٞبي ضاٞجرطي ضرطويي  ٚا٘يرربة حسربثطس
است .زض ضاسيبي زسييبثي ثٞ ٝسفٞبي پژٞٚص ،پٙح فطضي ٝتسٚيٗ ضس ٜاست ؤ ٝؼٙربزاض ثرٛزٖ
ضاثغ ٝثيٗ سبظٚوبضٞبي ضاٞجطي ضطويي  ٚا٘يربة حسبثطس تٛسرظ ضرطوتٞرب ضا ٔرٛضز آظٔرٖٛ
لطاض ٔيزٞس .ضٚش آٔبضي ٔٛضز اسيفبز ٜخٟت آظٔ ٖٛفطضيٞٝبي ٔغطح ضس ٜزض ايرٗ پرژٞٚص،
ثب تٛخ ٝثٔ ٝبٞيت زٚ ٚخٟي ٔيغيط ٚاثسي ،ٝضٌطسيِ ٖٛدسييه است ٕٝ٘ٛ٘ .آٔبضي پژٞٚص ضبُٔ
 84ضطوت عي ثبظ ٜظٔب٘ي ٘ ٝسبِ 1380 -1388 ٝاسرت .ثرٝعرٛض وّري٘ ،يربيح حبغرُ اظ آظٔرٖٛ
فطضيٞٝب ،ثيبٌٖط ٚخرٛز ضاثغرٔ ٝؼٙربزاض ضرؼيفي ثريٗ سربظٚوبضٞبي ضاٞجرطي ضرطويي  ٚا٘يرربة
حسبثطس زض ضطوتٞبي پصيطفي ٝضس ٜزض ثٛضس اٚضاق ثٟربزاض تٟرطاٖ اسرت .ثٙربثطايٗٔ ،ريترٛاٖ
٘ييدٌ ٝطفت و ٝػٛأُ ٔؤثط زيٍطي ٘يع ٚخٛز زاضز و ٝا٘يربة حسبثطس زض ضطوتٞربي ٔرٛضز
ثطضسي ،ثيصتط ث ٝآٖٞب ثسيٍي زاضز.
ياصٌَاي كلیذي :ضاٞجطي ضطويي ،سبظٚوبضٞبي حبوٕيرت ضرطويي ،ا٘يرربة حسربثطس،
سبظٔبٖ حسبثطسئ ،ؤسسٞٝبي حسبثطسي ػض ٛخبٔؼ ٝحسبثساضاٖ ضسٕي ايطاٖ.
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مقذمٍ
ٔٛضٛع ضاٞجطي ضطويي 1ث ٝضىُ و٘ٛٙي ،اثيسا زض زٔ 1990 ٝٞيالزي زض اٍّ٘سيبٖ ،أطيىب ٚ
وب٘بزا  ٚزض پبسد ثٔ ٝطىالت ٔطثٛط ث ٝوبضايي ٞيأتٔسيط ٜضطوتٞبي ثعضي ٔغطح ضس.
ثحطاٖٞبي ٔبِي سبَٞبي اذيط ٘يع ٔٙدط ث ٝتأويس ثيطيطي ثط ثطلطاضي سبظٚوبضٞبي ضاٞجطي
ضطويي زض سطاسط خٟبٖ ٌطزيس ٜاست .ايٗ فطؼ ٚخٛز زاضز و ٝضاٞجطي ضطويي ثيص اظ ٞط
چيع حيبت سبِٓ ٚاحس تدبضي ضا زض ثّٙسٔست ٞسف لطاض ٔيزٞس  ٚاظ ٔٙبفغ سٟبٔساضاٖ
ٔحبفظت ٔيوٙس ].[2
حسبثطسبٖ ٔسيمُٔ 2يتٛا٘ٙس ث ٝػٛٙاٖ يه سبظٚوبض ثب إٞيت ذبضخي حبوٕيت ضطويي ،ثب
اعٕيٙبٖ زازٖ ث ٝسٟبٔساضاٖ زض ٔٛضز ويفيت غٛضتٞبي ٔبِي تٟي ٝضسٞ ،ٜعيٞٝٙبي ٕ٘بيٙسٌي
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ضا وبٞص زاز ٚ ٜث ٝسٟبٔساضاٖ ايٗ أىبٖ ضا ثسٙٞس و ٝثط ٔجٙبي غٛضتٞبي ٔبِي حسبثطسي ضسٜ
لطاضزازٞبيي زليك ،ضٚضٗ  ٚوبضا ثب ٔسيطاٖ تٙظيٓ ٕ٘بيٙس ] .[18اخطاي حسبثطسي تٛسظ
حسبثطسبٖ ٔسيمُ ٘مص ثسيبض ٕٟٔي زض ثٟجٛز ويفيت افطبي اعالػبت ٔبِي  ٚلبثّيت اتىبي آٖ
زاضز ] .[13زض سبَٞبي اذيط ،ويفيت افطب ث ٝيىي اظ ٟٔٓتطيٗ سبظٚوبضٞبي ضاٞجطي ضطويي
تجسيُ ضس ٜاست .سطٔبيٌ ٝصاضاٖ ث ٝاعالػبت ٔبِي ٔطثٛط  ٚلبثُ اتىب ٘يبظ زاض٘س  ٚيىي اظ
تأٔيٗوٙٙسٌبٖ ايٗ ٘يبظ ،حسبثطسبٖ ٔسيمُ ٞسيٙس .اظ ايٗ ض ،ٚحسبثطسي ث ٝػٛٙاٖ ٟٔٓتطيٗ سبظ
ٚوبض افطبي ٔغّٛة اعالػبت ضٙبذئ ٝيضٛز .اِجي ٝثبيس ث ٝايٗ ٘ىي ٟٓٔ ٝتٛخ ٝزاضت و ٝويفيت
ٔؤسسٞٝبي حسبثطسي ػبُٔ اسبسي زض اػيجبضثرطي ث ٝغٛضتٞبي ٔبِي است  ٚثط ٔيعاٖ
سٛزٔٙسي ٔ ٚفيس ثٛزٖ حسبثطسي ا٘دبْ ضسٔ ٜؤثط است ].[16

1-Corporate Governance
2 External Auditors
3 Agency Cost
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مباوي وظزي
تمبضب ثطاي اسيفبز ٜاظ ٔؤسسٞٝبي حسبثطسي ،تبثؼي اظ ويفيت حسبثطسئ ٚ 1يعاٖ
اعٕيٙبٖثرطي آٖ ٔؤسسٞٝب است ]ٞ .[19ط چ ٝاسيمالَ  ٚويفيت وبض حسبثطسبٖ ثيصتط ثبضس،
اػيجبض  ٚلبثّيت پصيطش آٖ تٛسظ اسيفبزٜوٙٙسٌبٖ اظ غٛضتٞبي ٔبِي افعايص ٔييبثس ].[6
ٔيعاٖ ويفيت حسبثطسي ٔؤسسٞٝبي حسبثطسي ث 2 ٝػبُٔ ثسيٍي زاضز:
 -1تٛا٘بيي  ٚترػع حسبثطس زض وطف تحطيفبت  ٚاضيجبٞبت ٔٛخٛز زض غٛضتٞبي ٔبِي،
ثط اسبس حسبثطسي ا٘دبْ ضس،ٜ
 -2تٛا٘بيي ،غطاحت  ٚغسالت حسبثطس زض ٌعاضش تحطيفبت  ٚاضيجبٞبت ضٙبسبيي  ٚوطف
ضس ٜزض ػّٕيبت حسبثطسي ].[9
ويفيت ٔؤسسٞٝبي حسبثطسي ثب زضخ ٝاسيمالَ آ٘بٖ ٘سجت ث ٝضطوتٞب ،ضاثغٔ ٝسيميٓ زاضز.
ثٙبثطايٗٔ ،ؤسسٞٝبي حسبثطسي ثعضيتط ثٚ ٝاسغ ٝزاضيٗ ٔطيطيبٖ ثيصتط ،ويفيت وبض ثبالتطي
زاض٘س ] .[16ثٝوبضٌيطي حسبثطسبٖ ثب ويفيت ثبالتط ٔيتٛا٘س سبظ ٚوبضٞبي ضاٞجطي ضطويي ضا
زض ضطوتٞب اغالح ٕ٘ٛزٛٔ ٚ ٜخت ثٟجٛز آٖٞب ضٛز] .[16غٛضتٞبي ٔبِي و ٝتٛسظ
ٔؤسسٞٝبي حسبثطسي ثعضيتط حسبثطسي ضسٜا٘س ثطاي اسيفبزٜوٙٙسٌبٖ اظ ٔيعاٖ اػيجبضزٞي ٚ
لبثّيت اتىبي ثيطيطي ثطذٛضزاض است]ِ ،[7صا ،ا٘يربة ٔؤسسٞٝبي حسبثطسي ثعضيتط
(ثبويفيتتط) يب وٛچهتط (ثبويفيت پبييٗتط) ٔيتٛا٘س اظ إٞيت ثسيبض ظيبزي ثطاي اسيفبزٜ
وٙٙسٌبٖ اظ اعالػبت ٔبِي ضطوتٞب ثطذٛضزاض ثبضس .زيفب٘س ٕٞ ٚىبضاٖ ] [10زض پژٞٚص ذٛز
ثط ضٚي ٔؤسسٞٝبي حسبثطسي ،پي ثطز٘س و ٝزض ٔٛاخ ٟٝثب ضطوتٞبيي و ٝتحطيفٞبي ثب
إٞييي زض غٛضتٞبي ٔبِي آ٘بٖ ٚخٛز زاضز ،احيٕبَ غسٚض ٌعاضش ٔططٚط تٛسظ
ٔؤسسٞٝبي حسبثطسي ثعضيتط ثيصتط اظ ٔؤسسٞٝبي حسبثطسي وٛچهتط است.

1 Audit Quality
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اظ آٖخب و ٝضؼف زض سبظ ٚوبضٞبي ضاٞجطي ضطويي ٔيتٛا٘س ٔٙدط ث ٝوبٞص سغح ويفيت
اعالػبت ٔبِي تٟي ٝضس ٜتٛسظ ٔسيطاٖ ٌطززٔ ،غبِؼ ٚ ٝثطضسي اضتجبط ثيٗ سبظ ٚوبضٞبي
ضاٞجطي ضطويي  ٚتػٕيٕبت ٔطثٛط ث ٝا٘يربة حسبثطس ،و ٝذٛز اظ اخعاء سبظ ٚوبضٞبي
وٙيطِي ذبضخي ضاٞجطي ضطويي است ،اظ إٞيت ثسيبضي ثطذٛضزاض است.
پیطیىٍ پضيَص
پژٞٚصٌط

سبَ ا٘دبْ

٘ييد ٝپژٞٚص

حسبسيٍب٘ٚ ٝ

1387

ثيٗ سبظٚوبضٞبي حبوٕيت ضطويي ،ضبُٔ تؼساز اػضبي

ٕٞىبضاٖ][2

ٞيأتٔسيط ،ٜتؼساز ٔسيطاٖ غيطٔٛظف ،تفىيه ٚظبيف
ٔسيطػبُٔ اظ ضئيس ٞيأتٔسيط ،ٜسبذيبض ٔبِىيت ٚ ٚخٛز
ٚاحس حسبثطسي زاذّي ،ثب ٔسيطيت سٛز ضاثغٔ ٝؼٙبزاضي
ٚخٛز ٘ساضز.

ضضبظاز ٚ ٜظاضػي

1388

ٔطٚج][4

حكاِعحٕ ٝحسبثطسي ،ويفيت حسبثطسي ،تغييط تطويت
ٞيأتٔسيط ٚ ٜا٘ساظ ٜضطوت ثط تغييط حسبثطسبٖ اثط ٔثجت ٚ
ٔؼٙبزاضي زاضز.

ذٛاخٛي ٛ٘ ٚضبزي][3

1388

تدطث ٝحسبثطسبٖ تأثيط ٕٟٔي ثط زلت لضبٚت آ٘بٖ زاضز.

ٟ٘٘ٛبَٟ٘ط ٕٞ ٚىبضاٖ][5

1389

لبثّيت اتىبي الالْ تؼٟسي زض ضطوتٞبي حسبثطسي ضسٜ

ثٕٞ ٚ ِٛٛىبضاٖ][1

1389

تٛسظ حسبثطس ثبويفيت ثبالتط زض ٔمبيس ٝثب ضطوتٞبي
حسبثطسي ضس ٜتٛسظ حسبثطس ثب ويفيت پبييٗتط ،ثيطيط
است.
تغييط حسبثطسبٖ ثط ضفبفيت اعالػبتي ضطوتٞب تأثيطي ٘ساضز.

4

پضيَصَاي داخلي
زض ايطاٖ تبو ٖٛٙپژٞٚطي زض ٔٛضز ا٘يربة حسبثطس ا٘دبْ ٘طس ٜاست .اظ ايٗ ض ٚزض لسٕت
پژٞٚصٞبي زاذّي ،ث ٝثطضسي پژٞٚصٞبي غٛضت ٌطفي ٝزض ٔٛضز يىي اظ ٔيغيطٞبي پژٞٚص
پطزاذئ ٝيضٛز.
خس َٚضٕبض :1 ٜذالغٝاي اظ پژٞٚصٞبي زاذّي ا٘دبْ ضسٜ
پضيَصَاي خارجي
خس َٚضٕبض :2 ٜذالغٝاي اظ پژٞٚصٞبي ذبضخي ا٘دبْ ضسٜ
پژٞٚصٌط

سبَ ا٘دبْ

٘ييد ٝپژٞٚص

ايچٙسط  ٚضيّسظ][11

1986

ضطوتٞبي زاضاي سٟبٔساض وٙيطَوٙٙس ،ٜتٕبيُ ثيصتطي ث ٝاسيفبزٜ

وبضپف ٕٞ ٚىبضاٖ][15

1996

خٞٛط ٕٞ ٚىبضاٖ][14

2000

آضجبي ٚ ٚاضفيّس][6

2003

فبٖ ٚ ٚاً٘][12

2005

چبٖ ٕٞ ٚىبضاٖ][8

2007

اظ ٔؤسسٞٝبي حسبثطسي ثبويفيتتط زاض٘س.
ضطوتٞبي زاضاي سٟبٔساض وٙيطَوٙٙس ،ٜتٕبيُ ثيصتطي ثٝ
ٔؤسسٞٝبي حسبثطسي ثبويفيت پبييٗتط زاض٘س.
٘طخ ضضس زاضاييٞب٘ ،سجت ضضس زاضاييٞبي ثبثت ث ٝوُ زاضاييٞب،
اٞطْ ٔبِي  ٚتغييط زض ٘سجتٞبي فؼبِيت ،اظ ػٛأُ ٔؤثط ثط تغييط ٚ
ا٘يربة حسبثطس است.
ثٝوبضٌيطي حسبثطس ثبويفيتتط ٍٙٞبٔيو ٝسٟبْ ضطوت زض اذييبض
سٟبٔساضاٖ ثب زضغس ٔبِىيت ثبال است،وبٞص ٔييبثس.
سٟبٔساضاٖ وٙيطَوٙٙس ٜتٕبيُ ثيطيطي ث ٝاسيفبز ٜاظ حسبثطسبٖ
ثبويفيت ثبالتط زاض٘س.
افعايص ٔبِىيت ٟ٘بزيٙٔ ،دط ث ٝافعايص تٕبيُ ضطوتٞب ثٝ
ٔؤسسٞٝبي حسبثطسي ثبويفيتتط ٔيضٛز.

5

ِيٗ ٔ ٚي[16]ًٙ

2009

ِيٗ ٔ ٚي[17]ًٙ

2010

ٚخٛز سٟبٔساضاٖ ػٕس ،ٜوٛچه ثٛزٖ ٞيأتٔسيط ٚ ٜيىسب٘ي
ٔسيطػبُٔ  ٚضئيس ٞيأتٔسيط ٜاحيٕبَ ثٝوبضٌيطي ٔؤسسٞٝبي
حسبثطسي ثبويفيت ثبال ضا وبٞص ٔيزٞس.
ٚخٛز سٟبٔساض ػٕس ٚ ٜيىسب٘ي ٔسيطػبُٔ  ٚضئيس ٞيأتٔسيطٜ
ٔٛخت تغييط حسبثطس اظ ٔؤسسٞٝبي ثعضيتط ث ٝوٛچهتط ٔيضٛز.

فزضیٍَاي پضيَص
فزضیٍ اصلي
ثٙٔ ٝظٛض آظٔ ٖٛفطضي ٝاغّي ايٗ پژٞٚص و ٝػجبضت است اظ" :ثيٗ سربظٚوبضٞبي حبوٕيرت
ضطويي  ٚا٘يربة ٔؤسسٞٝبي حسبثطسي تٛسظ ضطوتٞب ،ضاثغرٔ ٝؼٙربزاضي ٚخرٛز زاضز ،".پرٙح
فطضي ٝفطػي ث ٝضطح ظيط عطاحي ٛٔ ٚضز آظٔ ٖٛلطاض ٌطفي ٝاست.
فزضیٍَاي فزػي
فطضي ٝفطػي ا" :َٚثيٗ ٚخٛز سرٟبٔساض وٙيرطَوٙٙرس ٚ ٜا٘يرربة حسربثطس ،ضاثغرٔ ٝؼٙربزاضي
ٚخٛز زاضز".
فطضي ٝفطػي ز" :ْٚثيٗ تؼساز اػضبي ٞيأت ٔسيط ٚ ٜا٘يربة حسبثطس ،ضاثغٔ ٝؼٙبزاضي ٚخٛز
زاضز".
فطضي ٝفطػي س" :ْٛثيٗ ٘سجت اػضبي غيطٔٛظف ٞيأتٔسيط ٜث ٝوُ اػضربي ٞيرأتٔرسيطٚ ٜ
ا٘يربة حسبثطس ،ضاثغٔ ٝؼٙبزاضي ٚخٛز زاضز".
فطضي ٝفطػي چٟبضْ" :ثريٗ خرسايي ٔرسيطػبُٔ  ٚضئريس ٞيرأتٔرسيط ٜاظ يىرسيٍط  ٚا٘يرربة
حسبثطس ،ضاثغٔ ٝؼٙبزاضي ٚخٛز زاضز".
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فطضي ٝفطػري پرٙدٓ " :ثريٗ زضغرس ٔبِىيرت سرٟبٔساضاٖ ٟ٘ربزي  ٚا٘يرربة حسربثطس ،ضاثغرٝ
ٔؼٙبزاضي ٚخٛز زاضز".
ريش اجزاي پضيَص ي گزدآيري دادٌَا
زازٜٞبي ٔٛضز اسيفبز ٜزض ايٗ پژٞٚصٔ ،جيٙي ثط اضلبْ  ٚاعالػبت ٚالؼي ثبظاض سٟبْ ٚ
غٛضتٞبي ٔبِي ضطوتٞبست .زض پژٞٚص حبضط ،ثطاي خٕغآٚضي زازٜٞب  ٚاعالػبت ،اظ
ضٚش ويبثرب٘ٝاي اسيفبز ٜضس ٜاستٔ .جب٘ي ٘ظطي پژٞٚص اظ ويت ٔ ٚدالت ترػػي فبضسي
 ٚالتيٗ  ٚزازٜٞبي ٔٛضز ٘يبظ اظ عطيك ٔطاخؼ ٝث ٝغٛضتٞبي ٔبِيٌ،عاضشٞبي ٔٙيططضس ٜتٛسظ
سبظٔبٖ ثٛضس  ٚاٚضاق ثٟبزاض  ٚثب اسيفبز ٜاظ ٘طْافعاضٞبي ضٜآٚضز ٘ٛيٗ  ٚتسثيطپطزاظ ٌطزآٚضي
ضس ٜاست .زض ايٗ پژٞٚص ،ثٙٔ ٝظٛض ا٘دبْ ٔحبسجبت ٔٛضز ٘يبظ زض اضتجبط ثب ٔيغيطٞبي پژٞٚص،
اظ ٘طْافعاض  ٚ EXCEL2010ثطاي تدعي ٚ ٝتحّيُ اعالػبت  ٚآظٔ ٖٛفطضيٞٝبي پژٞٚص ،اظ
٘طْافعاض  SPSS16اسيفبز ٜضس ٜاست.
جامؼٍ ي ومًوٍ آماري
خبٔؼ ٝآٔبضي ايٗ پژٞٚص اظ وّي ٝضطوتٞبي پصيطفي ٝضس ٜزض ثٛضس اٚضاق ثٟربزاض،عي ثربظٜ
ظٔب٘ي ٘ ٝسبِ 1380 -1388 ٝتطىيُ ٔيضرٛز .زض ايرٗ پرژٞٚص اظ ٕ٘٘ٛرٌٝيرطي آٔربضي اسريفبزٜ
ٕ٘يضٛز  ٚضطوتٞبي ٔٛضز ثطضسي ث ٝضٚش حصفي  ٚثط اسبس ٔؼيبضٞبي ظيط ا٘يربة ضسٜا٘س:
 -1تب پبيبٖ اسفٙس ٔب ٜسبَ  1379زض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ پصيطفي ٝضس ٜثبضس،
 -2ثِ ٝحبػ افعايص لبثّيت ٔمبيس ،ٝزٚضٔ ٜبِي آٖٞب ٔٙيٟي ث ٝپبيبٖ اسفٙسٔب ٜثبضس،
 -3عي سبَٞبي 1380اِي  1388تغييط سبَ ٔبِي  ٚتٛلف ػّٕيبت ٘ساضي ٝثبضس،
 -4غٛضتٞبي ٔبِي  ٚيبززاضتٞبي ٕٞطا ٜآٖ زض سبيت ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض ٔٛخٛز ثبضس،
 -5خعء ضطوتٞبي سطٔبيٌٝصاضي  ٚثيٕ ،ٝثب٘هٞب ٔ ٚؤسسٞٝبي ٔبِي  ٚاػيجبضي ٘جبضس،
ثط اسبس ٔؼيبضٞبي ثبال ٕٝ٘ٛ٘ ،آٔبضي پژٞٚص 84 ،ضطوت ضا زض ثط ٔيٌيطز.
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متغیزَاي پضيَص
ثٙٔ ٝظٛض آظٔ ٖٛفطضيٞٝبٔ ،يغيطٞبي ايٗ پرژٞٚص ثر ٝسرٌ ٝرطٔ ٜٚيغيطٞربي ٔسريمُٚ ،اثسريٚ ٝ
وٙيطِي تمسيٓ ٔيض٘ٛس.
ٔيغيطٞبي ٔسيمُ ايٗ پژٞٚص ضبُٔ ٚخٛز يب ػسْ ٚخٛز ٔبِه وٙيطَوٙٙس ،ٜتؼساز اػضبي
ٞيأتٔسيط٘ ،ٜسجت اػضبي غيطٔٛظف ث ٝوُ اػضبي ٞيأتٔسيط ،ٜخسايي ٔسيطػبُٔ  ٚضئيس
ٞيأتٔسيط ٚ ٜزضغس ٔبِىيت سٟبٔساضاٖ ٟ٘بزي است و ٝثب اليجبس اظ پژٞٚص ِيٗ ٔ ٚي،[16]ًٙ
ِيٗ ٔ ٚي٘ ٚ [17]ًٙيع ثطضسي سبيط پژٞٚصٞبي ٔطتجظ ثب حبوٕيت ضطويي ،ا٘يربة ضسٜا٘س.
ٔيغيط ٚاثسي ٝزض ايٗ پژٞٚص ٘يع ا٘يربة حسبثطس است و ٝثٝغٛضت ٔيغيط ٔدبظي (غفط ٚ
يه) اسيفبز ٜضس ٜاستٕٞ .چٙيٗ ٔيغيطٞبي وٙيطِي ٔٛضز اسيفبز ٜزض ايٗ پژٞٚصٔ ،غبثك
پژٞٚص ِيٗ ٔ ٚيِ ،[16]ًٙيٗ ٔ ٚي ،[17]ًٙػجبضتٙس اظٍِ :بضييٓ عجيؼي اضظش ثبظاض سٟبْ
ضطوت ( )LNMARKETث ٝػٛٙاٖ ضبذع ا٘ساظ ٜضطوت٘ ،سجت ٌطزش زاضاييٞب (،)ATR
٘سجت سٛز پس اظ وسط ثٟطٔ ٚ ٜبِيبت ثٔ ٝدٕٛع زاضاييٞب (٘ ،)ROAسجت خبضي (٘ ،)CRسجت
ثسٞيٞب ث ٝزاضاييٞب (ٔ ٚ )DAؼيبض ضيسه سيسيٕبتيه (.)BETA
ريش تجشیٍ ي تحلیل دادٌَا
ثب تٛخ ٝث ٝثطضسي ٔيغيطٞبي پژٞٚص  ٚثرب زض ٘ظرط ٌرطفيٗ ٘رٛع زازٜٞرب  ٚضٚشٞربي تدعيرٚ ٝ
تحّيُ ٔٛخٛزٔ ،غبثك ثب ِيٗ ٔ ٚي ،[16] ًٙزض ايٗ پژٞٚص ٘يع ثطاي ثطضسي ضاثغ ٝسربظٚوبضٞبي
حبوٕيت ضطويي  ٚا٘يربة حسبثطس ،اظ ٔسَ ضٌطسيِ ٖٛدسييه اسريفبز ٜضرس ٜاسرت .زض ايرٗ
پررژٞٚص اثيررسا ضاثغرر ٝثرريٗ سرربظٚوبضٞبي حبوٕيررت ضررطويي  ٚا٘يررربة سرربظٔبٖ حسبثطسرري يررب
ٔؤسسٞٝبي حسبثطسي ػض ٛخبٔؼ ٝحسبثساضاٖ ضسٕي ايطاٖ ،تٛسظ ضطوتٞبي پصيطفي ٝضرس ٜزض
ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ٔٛضز ثطضسي لطاض ٔيٌيطز .سپس ضاثغ ٝثيٗ ايٗ سبظٚوبضٞب  ٚا٘يرربة
ثيٗ ٔؤسسٞٝبي حسبثطسي ػض ٛخبٔؼ ٝحسبثساضاٖ ضسٕي ايرطاٖ ،تٛسرظ ضرطوتٞربي فرٛق ،ثرط
اسبس ويفيت ايٗ ٔؤسسٞٝب ،اضظيبثي ٔيضٛز.
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آسمًن فزضیٍَاي پضيَص ي تحلیل وتایج
زض ايٗ پژٞٚص ٔ 756طبٞس ٜضطوت -سبَٛٔ ،ضز ٔغبِؼر ٝلرطاض ٌطفير ٝاسرت ٘ ٚيربيح ظيرط اظ
ثطضسي فطضيٞٝبي پژٞٚص ،حبغُ ضس ٜاست.
٘يبيح حبغُ اظ ثطضسي فطضي ٝفطػي ا ،َٚزض خس َٚضٕبض 3 ٜاضائ ٝضس ٜاست.
خس َٚضٕبض٘ :3 ٜيبيح تحّيُ ضٌطسيِ ٖٛدسييه فطضي ٝفطػي اَٚ
آٔبضX2 ٜ

زضخ ٝآظازي

ٔؼٙبزاضي

73/1

1

0/000

ضطيت

Wald

٘سجتاحيٕبَٞب

ٍّ٘ R2ىطن

-1/29

69/1

0/28

0/123

B

آٔبض ٜوبي ٔطثغ  ٚسغح ٔؼٙبزاضي ٔطثٛط ث ٝايٗ آٔبض ٜثيبٍ٘ط ٔؼٙبزاض ثٛزٖ وّري ٔرسَ اسرت ٚ
٘طبٖ ٔيزٞس ٔيغيط ٚخٛز سٟبٔساض وٙيطَوٙٙس ٜزض ضطوت ثب ثٟجٛز ٔدصٚض وبي ثطاثرط ثرب ٚ 73/1
سغح ٔؼٙبزاضي ٚ 0/000اضز ٔؼبزِ ٝضس ٜاست .ضطيت  ٚ -1/29 ،Bآٔبض٘ ٜسجت ثررتٞرب0/28 ،
است و ٝثيبٍ٘ط ضاثغٔ ٝؼىٛس ثيٗ ٚخٛز سٟبٔساض وٙيطَوٙٙس ٜزض ضرطوت  ٚا٘يرربة حسربثطس
است .اظ آ٘دب و ٝث ٝا٘يربة ٔؤسسٞٝبي حسبثطسي ػسز "غفط"  ٚث ٝا٘يربة سربظٔبٖ حسبثطسري
ػسز "يه" ٘سرجت زاز ٜضرس ٜاسرتٔ ،ري ترٛاٖ ٘ييدرٌ ٝطفرت ور ٝزض غرٛضت ٚخرٛز سرٟبٔساض
وٙيطَوٙٙس ،ٜاحيٕبَ ا٘يربة سبظٔبٖ حسبثطسي وٕيط ٔيضٛزٔ .مرساض آٔربض ٚ ٜسرغح ٔؼٙربزاضي
(٘ )Sig=0/000ٚ Wald= 69/1طرربٖ ٔرريزٞررس ضاثغرر ٝثرريٗ ٚخررٛز يررب ػررسْ ٚخررٛز سررٟبٔساض
وٙيطَوٙٙس ٚ ٜا٘يربة ٘ٛع ٔؤسس ٝحسبثطسي زض سغح اعٕيٙبٖ  99زضغسٔ ،ؼٙربزاض اسرت .ػّرت
ٚخٛز ضاثغٔ ٝؼىٛس ثيٗ ٚخٛز سٟبٔساض وٙيطَوٙٙس ٚ ٜا٘يربة سربظٔبٖ حسبثطسري ضا ٔريترٛاٖ
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تٕبيُ سٟبٔساضاٖ وٙيطَ وٙٙس ٜث ٝوربٞص ٘ظربضت ذربضخي ثرط تػرٕيٕبت اترربش ضرس ٜزض زضٖٚ
ضطوت ،اظ عطيك وبٞص ويفيت حسبثطسي ا٘دبْ ضس ٜتٛسظ حسبثطسبٖ ػٛٙاٖ ٕ٘ٛز.
٘ييد ٝثٝزست آٔس ٜاظ آظٔ ٖٛايٗ فطضي ٝثب يبفيٞٝبي پژٞٚصٞبي وبضپف ٕٞ ٚىبضاٖ]،[15
آضجبي ٚ ٚاضفيّس]ِ ٚ [6يٗ ٔ ٚئ [16]ًٙغبثمت زاضز .أب ثب ٘ييد ٝثٝزست آٔس ٜاظ يبفيٞٝبي
پژٞٚص فبٖ ٚ ٚاً٘]ٕٞ ،[12رٛا٘ي ٘ساضز.
٘يبيح حبغُ اظ ثطضسي فطضي ٝفطػي ز ،ْٚزض خس َٚضٕبض 4 ٜاضائ ٝضس ٜاست.
خس َٚضٕبض٘ :4 ٜيبيح تحّيُ ضٌطسيِ ٖٛدسييه فطضي ٝفطػي زْٚ
آٔبضX2 ٜ

زضخ ٝآظازي

ٔؼٙبزاضي

12/2

1

0/000

ضطيت
B
-0/86

Wald

٘سجتاحيٕبَٞب

ٍّ٘ R2ىطن

9/5

0/42

0/021

آٔبض ٜوبئطثغ  ٚسغح ٔؼٙبزاضي ٔطثٛط ث ٝايٗ آٔبض ٜثيبٍ٘ط ٔؼٙبزاض ثٛزٖ وّري ٔرسَ اسرت ٚ
٘طبٖ ٔيزٞس ٔيغيط ا٘ساظٞ ٜيأتٔسيط ٜزض ضطوت ثب ثٟجرٛز ٔدرصٚض وربي ثطاثرط ثرب  ٚ 12/2سرغح
ٔؼٙبزاضي ٚ 0/000اضز ٔؼبزِ ٝضس ٜاست .ضطيت  ٚ -0/86 ،Bآٔبض٘ ٜسجت ثرتٞرب 0/42 ،اسرت
و٘ ٝطبٖ زٙٞس ٜضاثغٔ ٝؼىٛس ثيٗ تؼساز اػضبي ٞيأتٔسيط ٚ ٜا٘يربة حسبثطس اسرت .اظ آ٘درب
و ٝث ٝا٘يربة ٔؤسسٞٝبي حسبثطسي ػسز "غفط"  ٚث ٝا٘يربة سبظٔبٖ حسبثطسري ػرسز "يره"
٘سجت زاز ٜضس ٜاستٔ ،ي تٛاٖ ٘ييدٌ ٝطفت و ٝزض غٛضت افعايص تؼساز اػضربي ٞيرأتٔرسيطٜ
ضطوتٞب ،احيٕبَ ا٘يربة سبظٔبٖ حسبثطسي وٕيرط ٔريضرٛزٔ .مرساض آٔربض ٚ ٜسرغح ٔؼٙربزاضي
(٘ )Wald= 9/5ٚSig=0/000طرربٖ ٔرريزٞررس ورر ٝضاثغرر ٝثرريٗ ا٘ررساظٞ ٜيررأتٔررسيط ٚ ٜا٘يررربة
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حسبثطس ثيٗ سبظٔبٖ حسبثطسي ٔ ٚؤسسٞٝبي حسبثطسي ػض ٛخبٔؼ ٝحسربثساضاٖ ضسرٕي ايرطاٖ
زض سغح اعٕيٙبٖ  99زضغسٔ ،ؼٙبزاض است.
ثطضسي ٘يبيح پژٞٚص ِيٗ ٔ ٚي [16]ًٙحبوي اظ آٖ است و ٝضاثغٔ ٝرٛضز ا٘يظربض ثريٗ تؼرساز
اػضبي ٞيأتٔسيط ٚ ٜا٘يربة حسبثطس ،ضاثغٝاي ٔسيميٓ است .أب ٘ييد ٝثرٝزسرت آٔرس ٜاظ ايرٗ
فطضي ٝزض پژٞٚص حبضط ،ثب ٘يبيح پژٞٚص آ٘بٖ ٕٞرٛا٘ي ٘ساضز ؤ ٝيتٛا٘س ث ٝػّت تفبٚتٞبي
احيٕبِي ٔٛخٛز زض سبذيبض ضطوتٞبي ايطا٘ي  ٚذربضخي ٕٞ ٚچٙريٗ ضرطايظ ٔيفربٚت سيبسري،
اخيٕبػي  ٚلب٘٘ٛي حبوٓ ثط ايطاٖ ثب زيٍط وطٛضٞب ثبضس.
٘يبيح حبغُ اظ ثطضسي فطضي ٝفطػي س ،ْٛزض خس َٚضٕبض 5 ٜاضائ ٝضس ٜاست.
خس َٚضٕبض٘ :5 ٜيبيح تحّيُ ضٌطسيِ ٖٛدسييه فطضي ٝفطػي سْٛ
آٔبضX2 ٜ
36/1

زضخ ٝآظازي
1

ٔؼٙبزاضي
0/000

ضطيت
B
-2/25

Wald

٘سجتاحيٕبَٞب

ٍّ٘ R2ىطن

33/8

0/105

0/062

ٔيعاٖ آٔبض ٜوبئطثغ  ٚسغح ٔؼٙبزاضي ٔطثٛط ث ٝآٖ ،ثيبٍ٘ط ٔؼٙبزاض ثٛزٖ وّري ٔرسَ اسرت ٚ
٘طبٖ ٔيزٞس ٔيغيط ٘سجت اػضبي غيطٔٛظف ٞيأتٔسيط ،ٜثب ثٟجٛز ٔدصٚض وربي ثطاثرط ثرب ٚ 36/1
سغح ٔؼٙبزاضي ٚ 0/000اضز ٔؼبزِ ٝضس ٜاست .ضطيت  ٚ -2/25 ،Bآٔبض٘ ٜسجت ثرتٞب0/105 ،
است و٘ ٝطبٖ ٔيزٞس ضاثغ٘ ٝسجت اػضبي غيطٔٛظف ٞيأتٔسيط ٚ ٜا٘يربة حسبثطس ٔؼىرٛس
است .ثب تٛخ ٝث ٝايٗو ٝث ٝا٘يربة ٔؤسسرٞٝربي حسبثطسري ػرسز "غرفط"  ٚثر ٝا٘يرربة سربظٔبٖ
حسبثطسي ػسز "يه" ٘سجت زاز ٜضس ٜاسرت٘ ،ييدرٔ ٝريضرٛز ور ٝزض غرٛضت افرعايص ٘سرجت
ٔسيطاٖ غيطٔٛظف ،احيٕبَ ا٘يربة سبظٔبٖ حسبثطسي وٕيط ٔيضٛزٔ .مساض آٔبض ٚ ٜسغح ٔؼٙرب-
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زاضي (٘ )Sig= 0/000ٚ Wald= 33/8طبٖ ٔيزٞس ثيٗ ٘سجت اػضبي غيطٔٛظف ٞيأتٔرسيطٜ
 ٚا٘يربة حسبثطس زض سغح اعٕيٙبٖ  99زضغس ،ضاثغٔ ٝؼٙبزاضي ٚخٛز زاضز.
٘يبيح ايٗ فطضي٘ ٝطبٖ ٔيزٞس ؤ ٝسيطاٖ غيطٔٛظف زض ايطاٖٕٞ ،ب ًٙٞثب تئرٛضي ٕ٘بيٙرسٌي
٘يسيٙس ٙٔ ٚدط ث ٝوبٞص تضبز ٔٙبفغ ثيٗ سٟبٔساضاٖ ٔ ٚسيطاٖ ٕ٘يض٘ٛس.
٘يبيح حبغُ اظ ثطضسي فطضي ٝفطػي چٟبضْ ،زض خس َٚضٕبض 6 ٜاضائ ٝضس ٜاست.
خس َٚضٕبض٘ :6 ٜيبيح تحّيُ ضٌطسيِ ٖٛدسييه فطضي ٝفطػي چٟبضْ
آٔبضX2 ٜ

زضخ ٝآظازي

ٔؼٙبزاضي

3/3

1

0/067

ضطيت
B
-0/89

Wald

٘سجتاحيٕبَٞب

ٍّ٘ R2ىطن

3/1

0/409

0/006

ٔيعاٖ آٔبض ٜوبي ٔطثغ  ٚسغح ٔؼٙبزاضي ٔطثٛط ث ٝايٗ آٔبض ٜثيبٍ٘ط آٖ است ؤ ٝيغيط خسايي
ٔسيطػبُٔ  ٚضئيس ٞيأتٔسيط ٜاظ يىسيٍط ثب ثٟجٛز ٔدصٚض وبي ثطاثط ثب  ٚ 3/3سغح ٔؼٙبزاضي
ٚ 0/067اضز ٔؼبزِ٘ ٝطس ٜاست  ٚايٗ ٘طبٖ ٔيزٞس و ٝضاثغ ٝثيٗ ايٗ زٔ ٚيغيط ،زض سغح اعٕيٙبٖ 95
زضغسٔ ،ؼٙبزاض ٕ٘يثبضس .زض ٘ييد ٝثيٗ خسايي ٔسيطػبُٔ  ٚضئيس ٞيأتٔسيط ٜضاثغٔ ٝؼٙبزاضي
ٚخٛز ٘ساضز.
يبفيٞٝبي پژٞٚص ِيٗ ٔ ٚي٘ ،[16]ًٙطبٖ ٔيزٞس يىسب٘ي ٔسيطػبُٔ  ٚضئيس ٞيأتٔسيط ٜزض
ضطوتٞب ٔٙدط ث ٝافعايص تمبضب زض خٟت ثٝوبضٌيطي حسبثطسبٖ ثبويفيت پبييٗتط ٔيضٛز .ثب
تٛخ ٝث ٝػسْ ٔغبثمت يبفيٞٝبي فطضي ٝچٟبضْ ثب ٘يبيح پژٞٚص ٔصوٛضٔ ،يتٛاٖ ػّت ضا زض ايٗ
ٔسئّ ٝخسيد ٛوطز و ٝزض ثيٗ ٔ 756طبٞس ٜضطوت -سبَ زض ايٗ پژٞٚص ،تٟٙب زض ٛٔ 18ضز اظ
ٔطبٞسٜٞبٔ ،سيطػبُٔ  ٚضئيس ٞيأتٔسيط ٜيىسبٖ ثٛزٜا٘س  ٚزض ٔ 738طبٞس ٜزيٍطٔ ،سيطػبُٔ ٚ
ضئيس ٞيأتٔسيط ٜاظ يىسيٍط ٔدعا ثٛزٜا٘س .ثٙبثطايٗ٘ ،جٛز ضاثغٔ ٝؼٙبزاض ثيٗ يىسب٘ي ٔسيطػبُٔ ٚ
ضئيس ٞيأتٔسيط ٜثب ا٘يربة حسبثطس ،زض ايٗ پژٞٚص ،چٙساٖ زٚض اظ ا٘يظبض ٘يست.
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٘يبيح حبغُ اظ ثطضسي فطضي ٝفطػي پٙدٓ ،زض خس َٚضٕبض 7 ٜاضائ ٝضس ٜاست.
خس َٚضٕبض٘ :7 ٜيبيح تحّيُ ضٌطسيِ ٖٛدسييه فطضي ٝپٙدٓ
آٔبضX2 ٜ

زضخ ٝآظازي

ٔؼٙبزاضي

30/4

1

0/000

ضطيت
B
0/012

Wald

٘سجتاحيٕبَٞب

ٍّ٘ R2ىطن

29/3

1/012

0/053

ٔيعاٖ آٔبض ٜوبئطثغ  ٚسغح ٔؼٙبزاضي ٔطثٛط ث ٝايٗ آٔبض ٜثيبٌٖط ٔؼٙربزاض ثرٛزٖ وّري ٔرسَ
است ٘ ٚطبٖ ٔيزٞس ؤ ٝيغيط زضغس ٔبِىيت سٟبٔساضاٖ ٟ٘بزي ثب ثٟجرٛز ٔدرصٚض وربي ثطاثرط ثرب
 ٚ 30/4سررغح ٔؼٙرربزاضي ٚ 0/000اضز ٔؼبزِرر ٝضررس ٜاسررت .ض رطيت  ٚ 0/012 ،Bآٔرربض٘ ٜسررجت
ثرتٞب٘ 1/012 ،طبٖ ٔيزٞس و ٝضاثغ ٝزضغس ٔبِىيرت سرٟبٔساضاٖ ٟ٘ربزي  ٚا٘يرربة حسربثطس
ٔسيميٓ است .ثب تٛخ ٝث ٝايٗو ٝث ٝا٘يرربة ٔؤسسرٞٝربي حسبثطسري ػرسز "غرفط"  ٚثر ٝا٘يرربة
سبظٔبٖ حسبثطسي ػسز "يه" ٘سجت زاز ٜضس ٜاسرتٔ ،ريترٛاٖ ٘ييدرٌ ٝطفرت ور ٝزض غرٛضت
افعايص زضغس ٔبِىيت سٟبٔساضاٖ ٟ٘بزي ،احيٕبَ ا٘يرربة سربظٔبٖ حسبثطسري ثيطريط ٔريضرٛز.
ٔمساض آٔبض ٚ ٜسرغح ٔؼٙربزاضي (٘ )Sig=0/000ٚ Wald=29/3طربٖ ٔريزٞرس ور ٝضاثغر ٝثريٗ
زضغس سٟبٔساضاٖ ٟ٘بزي  ٚا٘يربة حسبثطس زض سغح اعٕيٙبٖ  99زضغسٔ ،ؼٙبزاض است.
٘يبيح ايٗ فطضي ٝثب يبفيٞٝبي پژٞٚص چبٖ ٕٞ ٚىبضاٖ]ٔ [8غبثمت زاضز.
مذل پیصبیىي اوتخاب حسابزط بز اساط فزضیٍ اصلي پضيَص
خس َٚضٕبض٘ ،8 ٜيبيح تحّيُ ضٌطسيِ ٖٛدسييه چٙسٔيغيط ٜضا ٘طبٖ ٔيزٞس .ػالٔت ضطيت B
 ٚآٔبض٘ ٜسجت احيٕبَٞب ٘طبٖ ٔيزٞس و ٝضاثغ ٝوّئ ٝيغيطٞبي ٔسيمُ  ٚوٙيطِي ثبليٕب٘س ٜزض ٔسَ،
ث ٝخع زضغس ٔبِىيت سٟبٔساضاٖ ٟ٘بزي ٍِ ٚبضييٓ اضظش ثبظاض سٟبْ ضطوت ،ثب ٔيغيط ٚاثسيٝ
(ا٘يربة حسبثطس) ٔؼىٛس است .ثب تٛخ ٝث ٝايٗو ٝث ٝا٘يربة ٔؤسسٞٝبي حسبثطسي ػسز "غفط"
 ٚث ٝا٘يربة سبظٔبٖ حسبثطسي ػسز "يه" ٘سجت زاز ٜضس ٜاست٘ ،ييدٌٝيطي ٔيضٛز و ٝزض
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غٛضت افعايص زضغس ٔبِىيت سٟبٔساضاٖ ٟ٘بزي ٍِ ٚبضييٓ اضظش ثبظاض سٟبْ ضطوت ،احيٕبَ
ا٘يربة سبظٔبٖ حسبثطسي ثيصتط ٔيضٛز .افعايص سبيط ٔيغيطٞبي ٔٛضز ٔغبِؼ ٝزض ايٗ پژٞٚص ٘يع
ٔٙدط ث ٝوبٞص احيٕبَ ا٘يربة سبظٔبٖ حسبثطسي  ٚزض ٘ييد ٝافعايص احيٕبَ ا٘يربة ٔؤسسٞٝبي
حسبثطسي ،تٛسظ ضطوتٞبي پصيطفي ٝضس ٜزض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ٔيضٛزٔ .مساض آٔبضٚ ٜ
سغح ٔؼٙبزاضي ٔيغيطٞب ،حبوي ٔؼٙبزاضي ضٚاثظ زض سغح اعٕيٙبٖ  95زضغس است.
خس َٚضٕبض٘ :8 ٜيبيح تحّيُ ضٌطسيِ ٖٛدسييه چٙس ٔيغيطٜ
ٔيغيط ٔسيمُ  ٚوٙيطِي

ضطيت B

Wald

ٔؼٙبزاضي

٘سجت احيٕبَٞب

ا٘ساظٞ ٜيأتٔسيطٜ

-0/998

13/328

0/000

0/369

٘سجت ٔسيطاٖ غيطٔٛظف

-1/318

9/316

0/002

0/268

زٌٚبٍ٘ي ٔسيطيت

-1/198

4/320

0/038

0/302

ٚخٛز سٟبٔساض وٙيطَوٙٙسٜ

-1/212

48/908

0/000

0/298

زضغس ٔبِىيت سٟبٔساضاٖ ٟ٘بزي

0/014

33/524

0/000

1/014

ٍِبضييٓ اضظش ثبظاض سٟبْ ضطوت

0/148

6/081

0/014

1/160

ثبظز ٜزاضاييٞب

-1/395

4/502

0/034

0/248

٘يبيح خس َٚضٕبض٘ 9 ٜطبٖ ٔيزٞس و ٝزض ٔطحّ ٝا َٚثب ٚضٚز ٔيغيط ا٘ساظٞ ٜيأتٔسيط ،ٜآٔبضٜ
ٔدصٚض وبي ثطاثط ثب  72/6ثٟجٛز يبفي ٝاست .ثب ٚضٚز ٔيغيطٞبي زضغس ٔسيطاٖ غيطٔٛظف،
زٌٚبٍ٘ي ٔسيطيتٚ ،خٛز سٟبٔساض وٙيطَوٙٙس ،ٜزضغس ٔبِىيت سٟبٔساضاٖ ٟ٘بزيٍِ ،بضييٓ
ٔدٕٛع زاضاييٞب ٘ ٚطخ ثبظز ٜزاضاييٞب ،زض ٔطاحُ ز ْٚاِي ٞفيٓٔ ،دصٚض وبئطثغ تب ٔمساض
 142/4افعايص ٘طبٖ ٔيزٞس.
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خس َٚضٕبض :9 ٜآٔبضٜٞبي اذيػبضي ٔسَ پيصثيٙي فطضي ٝاغّي
ٔطحّٝ

X2

ٔيعاٖ ثٟجٛز

ٔؼٙبزاضي

غحت پيصثيٙي

 R2وبوس -اسُٙ

ٍّ٘ R2ىطن

اَٚ

72/6

72/6

0/000

%65/0

0/092

0/123

زْٚ

102/5

29/9

0/000

%67/9

0/127

0/170

سْٛ

116/1

13/6

0/000

%68/9

0/143

0/191

چٟبضْ

126

9/9

0/000

%67/9

0/154

0/205

پٙدٓ

132/9

6/9

0/000

%68/9

0/161

0/216

ضطٓ

137/8

4/9

0/000

%69/1

0/167

0/223

ٞفيٓ

142/4

4/6

0/000

%69/8

0/172

0/230

ثط ٔجٙبي ٔمبزيط خس َٚضٕبضٔ ،9 ٜؼبزِ ٝثٟي ٝٙضٌطسيِ ٖٛدسييه ث ٝضىُ ظيط اضائٔ ٝيضٛز:
– )زضغس اػضبي غيطٔٛظف ٞيأتٔسيط) – 1/3 (ٜا٘ساظٞ ٜيأتٔسيطY= –4/9 - 0/99(ٜ
زضغس ٔبِىيت ( ٚ) + 0/02خٛز سٟبٔساض وٙيطَوٙٙس) – 1/2 (ٜزٌٚبٍ٘ي ٔسيطيت( 1/2
)ثبظز ٜزاضاييٞب(ٍِ( -1/4بضييٓ اضظش ثبظاض سٟبْ ضطوت ( )+ 0/15سٟبٔساضاٖ ٟ٘بزي
و ٝزض آٖ Y ،ػجبضت است اظ ثطتطي ٍِبضييٕي ا٘يربة حسبثطس.
ثب تٛخ ٝثٔ ٝسَ فٛق ٔ ٚمساض ضطيت تؼييٗ ثٝزست آٔس ٜثطاي ايٗ ٔسَ ٘ ٚيع ٘يبيح فطضيٞٝبي
فطػي يه اِي پٙحٔ ،ي تٛاٖ ٘ييدٌ ٝطفت و ٝثيٗ سبظٚوبضٞبي حبوٕيت ضطويي  ٚا٘يربة
حسبثطس ،ضاثغٔ ٝؼٙبزاضي ٚخٛز زاضز .أب ٔيعاٖ لسضت ايٗ ضاثغ ،ٝضؼيف است  ٚث ٝا٘ساظٜاي
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٘يست و ٝثيٛاٖ ايٗ سبظٚوبضٞب ضا ٟٔٓتطيٗ ػٛأُ ٔؤثط ثط ا٘يربة حسبثطس زض ضطوتٞبي
پصيطفي ٝضس ٜزض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ زا٘ست.
وتیجٍگیزي كلي
تدعي ٚ ٝتحّيُ ضٌطسي ٖٛچٙسٔيغيطٔ ٚ ٜسَ پيصثيٙي ا٘يرربة حسربثطس حربوي اظ آٖ اسرت
و ٝتٕبٔي سبظٚوبضٞبي حبوٕيت ضطويي ٔٛضز ثطضسري زض ايرٗ پرژٞٚص ثرب ا٘يرربة حسربثطس
ضاثغٔ ٝؼٙبزاضي زاض٘س ،أب ضست ضاثغٔ ٝصوٛض ضؼيف است .ػسْ ٕٞسٛيي ٘يبيح آظٔر ٖٛثطذري
اظ فطضيٞٝب ثب ٘يبيح پژٞٚصٞبي ذبضخي غٛضت ٌطفئ ٝيتٛا٘رس ثر ٝػّرت ػرسْ تطربث ٝاِعأربت
لب٘٘ٛي حبوٓ ثط ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ٘ ٚيع سبذيبض اليػربزي ،اخيٕربػي  ٚسيبسري ٔيفربٚت
ايطاٖ زض ثحث سبظٚوبضٞبي حبوٕيت ضطويي ،اظ خّٕ ٝلٛا٘يٗ ٔطثٛط ثر ٝا٘يرربة حسربثطس ،ثرب
سبيط وطٛضٞبي پيططفي ٝثبضس .ػسْ ٚخٛز ضتجٝثٙسي ثطاي تؼييٗ زضخ ٝويفيت حسبثطسبٖ ،تٛسرظ
سبظٔبٖٞبي ٔطثٛع٘ ٚ ٝيع ٔحسٚزيت زض زسريطس ثرٛزٖ اعالػربت خربٔغ  ٚوبٔرُ اظ آٖٞرب٘ ،يرع
ٔيتٛا٘س ػبُٔ ٔؤثط زيٍطي زض خٟت ػسْ يىسب٘ي ثطذي اظ يبفيٞٝبي ايٗ پژٞٚص ثب ٘يبيح ٔرٛضز
ا٘يظبض ،ثبضس.
پیطىُادَاي پضيَص
ثب تٛخ ٝثٔ ٝجب٘ي ٘ظطي پژٞٚص  ٚيبفيرٞٝربي حبغرُ اظ آظٔر ٖٛفطضريٞٝربي پرژٞٚص،
پيطٟٙبزٞبي ظيط ٔغطح ٔيضٛز:
 - 1سبظٔبٖ ثٛضس ،زسيٛضاِؼّٕي ثطاي ا٘يربة حسبثطس تٛسظ ضطوتٞب ،ثط اسبس ا٘رساظٜ
ضطوتٞب ٔ ٚيعاٖ پيچيسٌي ػّٕيبت آٖٞب ث ٝضطوتٞب اثالؽ ٕ٘بيرس ترب أىربٖ وربٞص
ويفيت حسبثطسي اظ سٛي ضطوتٞب ،ثٙٔ ٝظٛض سٛءاسيفبزٔ ٜبِئ ،يسط ٍ٘طزز.
 - 2سبظٔبٖٞبي شي ضثظ ،اظ خّٕر ٝخبٔؼر ٝحسربثساضاٖ ضسرٕي ايرطاٖ ،الرساْ ثر ٝضتجرٝثٙرسي
ٔؤسسٞٝبي حسبثطسي ،ثرط اسربس ويفيرت ذرسٔبت حسبثطسري اضائر ٝضرسٕ٘ ٜبيٙرسا ترب
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ضطوتٞب ثيٛا٘ٙس ثيٗ ٔؤسسٞٝبي حسبثطسي اظ ٘ظط ويفيت ،تٕبيع لبئُ ضس ٚ ٜثط اسربس
آٖ الساْ ث ٝا٘يربة حسبثطس ٕ٘بيٙس.
 - 3پيطٟٙبز ٔيضٛز و ٝخبٔؼ ٝحسبثساضاٖ ضسٕي ايرطأٖ ،ؤسسرٞٝربي حسبثطسري ػضر ٛضا
ّٔعْ ث ٝافطربي اعالػربت زضآٔرس سربال٘ ،ٝتؼرساز ٌرطٜٞٚربي حسبثطسري فؼربَ ،تؼرساز
وبضوٙبٖ  ٚسبيط اعالػبت زض ٔٛضز ٚضؼيت ٔبِي ٕ٘بيس تب ضطوتٞب  ٚاسيفبزٜوٙٙسٌبٖ
اظ غٛضتٞبي ٔبِي ثيٛا٘ٙس ثيٗ ٔؤسسٞٝبي حسبثطسي ٔريّف ،اضظيربثي الظْ ضا زاضريٝ
ثبضٙس.
 - 4ضاثغرر ٝثرريٗ سرربظٚوبضٞبي حبوٕيررت ضررطويي  ٚا٘يررربة حسرربثطس زض ضررطوتٞرربي
ٚضضىسيٛٔ ٝضز ثطضسي لطاض ٌيطز تب اثط ويفيت حسبثطسي ثٝػٛٙاٖ سبظٚوبضي ذبضخي
زض سيسيٓ حبوٕيت ضطويي ،زض ايٗ ضطوتٞب ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌيطز ٘ ٚمرص احيٕربِي
ويفيت حسبثطسي پبييٗ زض ٚضضىسيٍي ٔطرع ضٛز.
 - 5ا٘دبْ پژٞٚص زض ذػٛظ ضٙبسبيي ػٛأُ ٔؤثط ثط ا٘يرربة حسربثطس زض ايرطاٖ ثرب زض
٘ظط ٌطفيٗ ٔؼيبضٞبي اليػبزي ،سيبسي ،فطٍٙٞي ،اخيٕبػي ٔ ٚسيطييي.

محذيدیتَاي پضيَص
ػٕسٜتطيٗ ٔحسٚزيتٞبي ٔٛخٛز زض ايٗ پژٞٚص ػجبضتٙس اظ ايٗو ٝزض ايطاٖ تبو ٖٛٙپژٞٚطي
زض ٔٛضز ػٛأُ ٔؤثط ثط ا٘يربة حسبثطس ا٘دبْ ٘طس٘ ٚ ٜيع ضطوتٞبي زِٚيي ثٛضسيٛٔ ،ظف ثٝ
زػٛت اظ سبظٔبٖ حسبثطسي ٞسيٙس  ٚزض ٘ييد ٝثحث ا٘يربة حسبثطس زض ٔٛضز ايٗ ضطوتٞب
ٔغطح ٘يست.
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The Study of Corporate Governance Mechanisms and
Auditor Election of Listed Companies of Tehran Stock
Exchange
Shokrollah. Khajavi (Ph.D)
Assistant Professor of Accounting, Shiraz Uuniversity
Gholam Hassan Zare
M. A of Accounting
The goal of this research is to study the relation of corporate
governance and auditor's election. Having access to goals of
research, five hypotheses have designed to test the relation
significancy between corporate governance mechanisms and
firms’ auditor election. According to multi-dimension nature of
dependant variable, statistical method of this research has been
the logistic regression. Statistical sample of research includes 84
companies during a nine-year period from 1380 to 1388.
Generally, results driven from testing hypotheses reveal weak
significant relation between corporate governance mechanisms
and firms’ auditor election of listed companies of Tehran Stock
Exchange. Moreover, according to coefficient of determination
resulted from anticipating model of auditor election based on
corporate governance, it sounds that there are some other
factors to which auditor election are related.
Key words: Corporate Governance, Corporate Governance
Mechanisms, Auditor Election, Audit Organization, Audit Firms
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