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مالکیت خانوادگی ،حاکمیت شرکتی و انتخاب حسابرس مشهور

با توجه به نقش نظری حسابرس مستقل، ممکن است که یک رابطهی مکمل یا جایگزین بین کیفیت

حسابرسی و انتخاب مؤسسههای حسابرسی مشهور و برخی از ویژگیهای مکانیسمهای حاکمیت شرکتی

داخلی وجود داشته باشد؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی رابطهی بین مالکیت خانوادگی، برخی از

ویژگیهای حاکمیت شرکتی داخلی و انتخاب حسابرس مشهور در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق

بهادار تهران است. پس از بررسی کلیهی شرکتهای بورسی در دورهی زمانی 1391 الی 1394 تعداد 39

شرکت با توجه به شاخص تعریفشده بهعنوان خانوادگی مشخص شد و پس از تفکیک این شرکتها به

صنایع، به همین تعداد و از همان صنایع، شرکتهای دیگری به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب و

در گروه غیر خانوادگی قرار داده شد. برای سنجش مشهور بودن دو مبنا در نظر گرفتهشده است: الف  بر

امتیاز کنترل کیفیت بر مبنای رتبهبندی  مبنای رتبهبندی مؤسسههای حسابرسی معتمد بورس ب  

مؤسسههای حسابرسی (هرکدام دو حالت، حالت صفر و یک و حالت رتبهبندی) و مؤسسههای حسابرسی

مشهور محسوب میشوند که در طبقهی اول قرارمی گیرند. برای تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از

آزمون از  نتایج حاصل  و  است  استفادهشده  (پنلی)  ترکیبی  داده¬های  با  لجستیک  رگرسیون  الگوی 

فرضیههای پژوهش بر مبنای رتبهبندی مؤسسههای حسابرسی معتمد بورس نشان داد که بین مالکیت

خانوادگی با انتخاب حسابرس مشهور (حالت اول) و نسبت مدیران مستقل با انتخاب حسابرس مشهور

(حالت دوم) در سطح اطمینان 90 درصد رابطهی معنیداری و منفی وجود دارد اما بین نقش دوگانگی

مدیرعامل و اندازهی هیئتمدیره با انتخاب حسابرس رابطهی معنیداری مشاهده نشد. همچنین بر مبنای

رتبهبندی امتیاز کنترل کیفیت مؤسسههای حسابرسی هیچکدام از فرضیهها تأیید نشد.
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celebrity
With regard to the decision-making role of independent auditor, it is likely that there will
exist a supplementary or replacement relationship between the auditing quality and the
selection of auditor celebrity institutions and some characteristics of  internal corporate
governance  mechanisms. Therefore, this study seeks to investigate the relationship between
the  family  ownership,  some characteristics  of  internal  corporate  governance  and the
election of auditor celebrity in the companies admitted to the Tehran Stock Exchange. After
examining  all  the  stock  exchange  companies  during  2012  -2015,  a  number  of  39
companies were identified as family companies based on the default indicators. Separating
these companies into to the same number of industries and from the same industries, other
companies were selected through random sampling method and were categorized under
non-family groups.  In order to measure the celebrity two bases were regarded: A- Based
on the ranking of the certified audit institutions and B- Based on the ranking of the quality
control points of auditing institutions ( each case includes two states: zero and one state and
ranking state) and the auditor celebrity institutions which are placed in the first category.
To analyze the data and the hypothesis, a logistics regression pattern with combined (panel)
data were used and the results from the hypothesis testing based on the ranking of the
certified auditing institutions of the Stock Exchange suggested that there is a negative and
significant correlation between the family ownership and the selection of auditor celebrity
(first state) and the relations of the independent managers with election of celebrity auditor
(second state) at the confince level of 90% but no significant correlation with election of
auditor was observed between the dual role  of the managing director and the board size.
Furthermore, auditing institutions ranking base of the quality control points in favor of the
hypotheses were supported by the findings.
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