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 چکیده
تواند حیات بالنده و رو به رشد سازمان را تضمین کند وجود نظام مدیریتی مقتدر پرتالطم امروزی آنچه می در جهان 

 برآوردقدرت  از و داشته شرک. خارجی و داخلی شرایط از بهتری درک قدرت باال توانایی دارای و کارآمد است.  مدیران 

 شناخ. واستطه به دهند،می که انجام باکیفیتی برآوردهای بر عالوه توانا برخوردارند  مدیران تعهدی اقالم با رابطه در باالیی

 بهبود نیز را عملیاتی نقدی هایجریان هاآن در گذاریبا سرمایه و کرده شناسایی را سودآور هایپروژه خود، درک قدرت و

ساله های حسابرس را بر توانمندسازی مدیران در یک دوره ششهدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگیرو بخشند  ازاینمی

شده در های پذیرفتهشرک. از شرک. 921موردبررستی قرار داده اس.   بدین منظور  اطالعات   9811الی  9831های از ستا  

 و ستتاده رگرستتیون آماری هایطریق تکنیک از هاضتتیهفر وتحلیل قرار گرف.  آزمونبورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه

پژوهش  گرف.  نتایج صورت tو  Fهای آماره از استفاده با الگوها بودن معنادار و برای آزمون گام به گام( )روش چندمتغیره

ستابرس  شتامل اندازه موستسته حستابرسی ، تخاب حسابرس ،      ح چهار ویژگی موردبررستی  مؤید وجود رابطه مثب. بین

 بنگاه اقتاادی دهد دردرواقع نتایج آزمون فرضیه نشان می باشد قدم. موسسه و  دوره تادی  بر توانمندسازی مدیری. می

 ، دارایشودشتود و توسط حسابرس متخاب  و با کیفی. بیشتر بررسی و رسیدگی می می اداره کارآمدی مدیر وستیله به که

  گیردرو منابع بیشتری در اختیار مدیری. قرار میزاینبود ا خواهد گذارانسرمایه نزد بیشتری ارزش

 دیریاندازه موسسه حسابرسی ، تخاب حسابرس ، قدم. موسسه ، دوره تادی ، توانمندسازی م ها:کلیدواژه

 
 

Abstract 

In today's turbulent world, what can guarantee the growing and booming life of an 

organization is the existence of a powerful and efficient management system. Managers with 

high ability have a better understanding of internal and external conditions and have high 

estimates of accruals. In addition to high-quality estimates, they can identify profitable projects 

by improving their understanding and understanding, and by investing in them, they also 

improve operational cash flow. Therefore, the purpose of this study was to examine the effect 

of auditor's characteristics on empowerment of managers over a six-year period from 2010 to 

2015. For this purpose, 124 companies from listed companies in Tehran Stock Exchange were 

analyzed. The hypothesis test was performed using simple and multivariate regression 

(stepwise method) and to test the significance of the patterns using F and t statistics. The results 

of the research confirm the existence of a positive relationship between the four characteristics 

of the auditor's review, including the size of the audit firm, the auditor's expertise, the age of 

the audit firm and the duration of the tenure on management empowerment. Actually, the test 

results of the hypothesis show that in an enterprise managed by an efficient manager and 

examined by an expert auditor of a higher quality, investors will have more value, as more 

resources are available to management. 
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