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 چکيده
در  یگذار هیسرما ییبر کارا یحسابرس تیفیو ک یخانوادگ تیمالک ،یمال یگزارشگر تیفیک ریتأث یپژوهش به بررس نیا
پس  ۀویاز ش یهمبستگ -یفیتوص ،یپژوهش کاربرد نیبورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در ا یشرکت ها نیب

 شده رفتهیپذ یها شرکت یمال یها صورت از اطالعات استفادهبا  زیپژوهش ن یرهایمتغ یشده است. بررس استفاده یدادیرو
به روش  دهیبرگز ۀو نمون 0933تا  0931 یها مطالعه شامل سال یزمان ۀدر بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. دور

 یبند . در طبقهدیدر بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گرد شده رفتهیشرکت پذ 049جامعه در دسترس، متشکل از 
 Rافزار  چندگانه در نرم ونیپژوهش از رگرس یها هیآزمون فرض یافزار اکسل و در بررس از نرم شده یگردآور یها داده

و  یمال یگزارشگر تیفیک نیپنج درصد نشان داد: ب یدر سطح خطا جینتا یآمار لیشده است. بر اساس تحل استفاده
 یگذار هیسرما ییو کارا یخانوادگ تیمالک یدارا یشرکت ها نیوجود دارد. ب یدار یرابطه معن یگذار هیسرما ییکارا

 لیرا تعد یگذار هیسرما ییو کارا یمال یگزارشگر تیفیک نیرابطه ب  یحسابرس تیفیوجود ندارد. ک یدار یرابطه معن
 کند. یمن لیرا تعد یگذار هیسرما ییو کارا یخانوادگ تیمالک یدارا یشرکت ها نیرابطه ب یحسابرس تیفیکند. ک ینم

 ی.گذار هیسرما ییکارا ی،حسابرس تیفیک ی،خانوادگ تیمالک ،یمال یگزارشگر تیفیک کليدی: اژگانو

 

 مقدمه
در ارزش حاشیه  ,گذاری کننده برای یک شرکت جهت سرمایه بر اساس چارچوب اقتصاد نئوکالسیک، تنها عامل تعیین

حال، تحقیقات ثابت کرده است که عوامل گذاری شود نهفته می باشد. با این  بایست در آن سرمایه ای که می پروژه
گذاری بهینه  گذاری شرکت از سطح سرمایه شود که سرمایه گذارد، بنابراین سبب می بسیاری بر اثربخشی بازار تاثیر می

گذاری  گذاری ممکن است به بدتر شدن سرمایه . افزایش در مقیاس سرمایه(0،7109)چنگ و همکاران خود انحراف یابد
های  تواند تا زمانی که بازده بودجه از طرح گذاری می سرمایه گذاری نامطلوب منجر شود. هش سرمایهافراطی و کا

هایی با ارزش فعلی خالص  های تامین مالی است انجام شود و حتی پروژه گذاری پیشنهادی کمی باالتر از هزینه سرمایه
های  شود. یکی از ویژگی ذاری کورکورانه آشکارتر میگ باشد و در نتیجه تمایل شرکت برای سرمایه منفی امکان پذیر می

ها است. از سوی دیگر در هر نظام  مهم کشورهای توسعه یافته وجود بازارهای فعال و کارآمد پول و سرمایه در آن
س کنند که چگونگی استفاده از این پ ها با فعالیت بیشتر و صرفه جویی مناسب، پس انداز ایجاد می اقتصادی، برخی گروه
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ای صحیح  تواند برای جامعه، آماری مثبت یا منفی به همراه داشته باشد. درصورتی که این پس اندازها به گونه اندازها می
تواند به عنوان  آورد، می و مناسب به بخش تولید هدایت شود، عالوه بر بازدهی که برای صاحبان سرمایه به ارمغان می

های  های اقتصادی برای جامعه نیز مفید باشد و در صورتی که به فعالیت ز فعالیتی مورد نیا مهمترین عامل تامین سرمایه
های مخرب و گسترش اقتصاد زیرزمینی خواهد  گری های غیرتولیدی، واسطه غیر مولد راه پیدا کند منجر به رشد بخش
س اوراق بهادار است؛ بنابراین تواند در جریان جذب نقدینگی به کار آید بور شد. در این میان یکی از ابزارهایی که می

آوری  توان گفت که وظیفه اصلی بورس اوراق بهادار این است که نقدینگی بخش خصوصی را از سطح جامعه جمع می
س اوراق بهادار به بور رو های مولد هدایت کند. از این گذاری های تولیدی و سرمایه ها را به سمت فعالیت کرده و آن

تواند  کند و طبعاً همانطور که بازار سهام می مالی کارا، نقش بسزایی در اقتصاد هر کشوری ایفا میعنوان یکی از نهادهای 
رسد که با  در اقتصاد تاثیرگذار باشد، بورس خود نیز متأثر از اقتصاد هر کشوری خواهد بود. در این میان اینطور به نظر می

گذاران و  توان موجب افزایش اطالعات سرمایه ام از یک سو، میبررسی عوامل تاثیرگذار بر تمایل برای خرید و فروش سه
ی  گذاران نسبت به بهترین زمان خرید و فروش شده و در نتیجه از این طریق زمینه افزایش قدرت تجزیه و تحلیل سرمایه

ینانه مدیریت را ب مالی اعتباری تمایالت خوش گذاران به بورس فراهم آورد. افزایش در تامین مناسبی جهت ورود سرمایه
در ادامه به تشریح بیان مسئله  .(0،7109)گاریگلیا و یانگشود و نه بالعکس گذاری می تقویت کرده و سبب اعمال سرمایه

به  یگذار هیسرما شود. رو پرداخته میتحقیق و اهمیت موضوع و سازکار اجرایی تحقیق جهت محقق نمودن اهداف پیش
 هیعمل سرما در شود. یاستفاده م ندهیبازده در آ ایسط شرکت به منظور کسب سود شود که تو یم ریتعب یزمیهر مکان

 یواقع یها ییاعم از دارا ییدارا دیخر یمال نیتام یاست که شرکت برا یمیتصممعیار  دیبه تول هینسبت سرما ی،گذار
 سینو شیمشترک، سهام، پ یگذار هی)اوراق قرضه، صندوق سرما یمال یها ییدارا ای( و رهیو غ نیساختمان، زم ن،ی)ماش
 سهیبازار در مقا متیفروش باالتر از ق ای ندهیدر آ ترکند. انتظار کسب درآمد باال یاتخاذ م شهیبا تفکر و اندهمراه ( رهیو غ
 بر اساس رشد فروش سال قبل است یگذار هیسرمادر اینجا، شود.  یانجام م ییبدست آوردن دارا یکه برا یمتیبا ق

انجام شده  یگذار هیاست که در آن سرما یطیشرا افراطی )بیش از حد(، یگذار هیسرما .(7113، 7)بیدل و همکاران
انجام  یگذار هیاست که سرما یطیشرا تفریطی، یگذار هیکه سرما یاز حد انتظار است، در حال شتریتوسط شرکت ها ب

ارزش خالص ی ها در پروژه یگذار هیبه سرما میتصم تیریکه مد یشده توسط شرکت ها کمتر از حد انتظار باشد. زمان
در  یگذار هیاز سرما تیریمد یکه وقت یدر حال شود، یمواجه م افراطی یگذار هیمعموالً با سرما رد،یگ یم یمنف یکنون

 ی، نظریه سازماناساس  بر .شود یظاهر م تفریطی یگذار هیسرما کند، یمثبت اجتناب م یارزش خالص کنون یها پروژه
کنندگان  نیسهامداران و تام ران،یمد نیوجود اطالعات نامتقارن در ب لیبه دل افراطی یا تفریطی، یگذار هیسرما طیشرا

و مشکالت انتخاب نامطلوب  یمنجر به خطر اخالق طیشرا نیا رسد. ی( به سطح مرهی)صاحب سهام و غ هیسرما یخارج
است، با  نهیبه یگذار هیخود که سرما یگذار هیاز هدف سرما توانند یها م (. شرکت0364، 9میرز و ماجلوفشود ) یم

 ی، از هدف خود دور شوند. در ارزش خالص کنون ی افراطی یا تفریطیگذار هیسرما
عدم تقارن  ،یمال یگزارشگر تیفیک شیتواند با افزا ید که شرکت منده ینشان م یقبل قاتیو تحقاغلب مطالعات 

 یکند که به شرکت ها امکان م یم ریرا امکان پذ ینظارت بهتر ،یمال یباالتر گزارشگر تیفیاطالعات را کاهش دهد. ک
 نیبه ا  و انتخاب نامطلوب را کاهش دهند. یاخالق اتاز خطر یناش سازمانی یها نهیدهد اطالعات نامتقارن و هز

را افراطی و یا تفریطی  یگذار هیرا بهبود بخشند و مشکالت سرما یگذار هیسرما ییتوانند کارا یشرکت ها م ب،یترت
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حجم هستند،  گیکه تحت کنترل خانواد یدر اندونز ییها شرکت گر،ید یسو زا (.7110، 0بوشمن و اسمیتکاهش دهند )
بورس اوراق بهادار ی داده ها اند. شده ثبت شده یاز آنها قبالً در بورس اوراق بهادار اندونز یاریدارند که بس یقابل توجه

 گیخانوادمدیریت و  تیهستند که تحت مالک ییشرکت ها اندونزی در مشاغل ٪39از  شیدهد که ب ین منشا یاندونز
 (.7101، 7سرجیونادیبراتوهستند )

 

 پيشينة پژوهش
 ییبر کارا یخانوادگ تیو مالک یمال یگزارشگر تیفیک ریتأث یمطالعه با هدف بررس نیا( 7177هربرت و هارتو )

، سن شرکت و ملموس بودن مالی اهرم اندازه،در این تحقیق،   انجام شده است. یحسابرس تیفیک لیبا تعد یگذار هیسرما
در بورس  شده رفتهیپذ یدیتول یها پژوهش، شرکت نیکنند. جامعه مورد استفاده در ا یکنترل عمل م یرهایبه عنوان متغ

شرکت  702 جهیهدفمند و در نت یریگ ونههستند و نمونه با روش نم 7103-7109 یدر دوره زمان یاوراق بهادار اندونز
 تیکه مالک دهد ینشان م جیباشد. نتا یچندگانه م ونیپژوهش با استفاده از مدل رگرس نیدر ا یآمار لیتحل شد. بانتخا

 ییخانواده بر کارا تیرابطه مالک یحسابرس تیفیکه ک یحال در؛ دارد یگذار هیسرما ییبر کارا یمعنادار ریخانواده تأث
و  ؛ندارد یگذار هیسرما ییبر کارا یمعنادار ریتأث یمال یگزارشگر تیفیک  کرد. لیتعد یرا به طور معنادار یگذار هیسرما

 نیا  کند. ینم لیتعد یگذار هیسرما ییبر کارا یمال یگزارشگر تیفیبر رابطه ک یبه طور معنادار یحسابرس تیفیک
کند. ابتدا،  یکمک م موجود اتیبه ادب ریز یبه روش ها و است یرفتار تیو عامل تیعامل هیمطالعه بر اساس نظر

 تیاثر مالک محققانمرحله دوم،  در کنند. یم یبررس یگذار هیسرما ییرا بر کارا یمال یگزارشگر تیفیاثر ک محققان
 نیرا بر رابطه ب یحسابرس تیفیکننده ک لیاثر تعد سندگانی، نوومس کنند. یم یبررس یگذار هیسرما ییخانواده را بر کارا

 کنند. یم یبررس یگذار هیسرما ییبر کارا یخانوادگ تیو مالک یمال یگزارشگر تیفیک
را  گذاری سرمایه کارایی و داخلی مالی تامین انتخاب بر مدیران اطمینانی بیش تاثیر پژوهشی ( در7103)9 همکاران و هی

 جبران و تجاری های فرصت ایجاد موجب تواند می داخلی مالی تامین که است آن از حاکی ها یافته. کردند بررسی
 بیش مدیران با هایی شرکت در ویژه به حد از بیشتر گذاری سرمایه ایجاد با است ممکن اما شود، گذاری کمبود سرمایه

 شرکت در مدیران اطمینانی بیش با مرتب توجهی قاب طور به حد از بیشتر گذاری سرمایه مشکل شود. همچنین، اعتماد
 .است دولتی های
 کارایی و حسابداری کیفیت اطالعات حسابرس، تخصص بین رابطه بررسی به پژوهشی طی (7102) 4جاربویی و ایلود

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت تایی از 790 نمونه یک از استفاده با آن ها. پرداختند گذاری سرمایه
 اطالعات کیفیت و حسابرسی کیفیت رسیدند نتیجه این به ترکیبی روش دادههای و 7109 تا 7112 های سال طی تونس

 و مشکالت می دهند قرار تأثیر تحت را گذاری سرمایه کارایی مشترک طور به که هستند می دو مکانیز حسابداری
 شرکتهایی برای رسیدند نتیجه به این آن ها این بر عالوه. می دهند کاهش را حد از کمتر و حد از بیشتر گذاری سرمایه

 .دارد سرمایه گذاری کارایی بر قویتری مثبت تأثیر مالی کیفیت گزارشگری باشد، صنعت متخصص مستقل، حسابرس که
 آن. پرداختند اروپای غربی در سرمایه گذاری کارایی و بین اجتناب مالیاتی رابطه بررسی به (7109) 9همکاران و پوریتی

 پژوهش نتایج همچنین. وجود دارد معناداری و مثبت رابطه گذاری سرمایه کارایی مالیاتی و اجتناب بین که دریافتند ها
 دهد. می کاهش را گذاری سرمایه ولی کم شود می حد از بیش گذاری سرمایه اجتناب مالیاتی منجر که داد نشان آن ها

                                                           
1
 Bushman & Smith 

2
 Soerjonodibroto 

3
 He, et al., 

4
 Elaoud   & Jarboui 

5
 Poretti, et al., 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 انداز حسابداری و مدیریتفصلنامه چشم 

     (                                                                                                                            دوم)جلد 1041، زمستان 96، شماره 5دوره 
 

29 
 

پرداختند.  گذاری نقش کیفیت کنترل داخلی در افزایش کارایی سرمایه ( در پژوهشی به بررسی0933و همکاران ) ملکی
 ایکه ارزش حال خالص مثبت  شود یم نییتع ییها همه طرح قیاست که حجم آن از طر یانیجر قتیدر حق یگذار هیسرما

دارد.  یگوناگون یکاربردها ،یبا توجه به راهبرد واحد تجار یداخل یها از نرخ بهره دارند. کنترل شتریب یداخل ۀنرخ بازد
 ها تی. پس از حذف محدودشوند یم تر دهیچیو پ تر یتخصص زیآن ن یکنترل یندهایفرآ ابد،یسازمان گسترش  ۀهرگاه انداز

 یبررس یاست. برا 0932تا  0939 یها سال نیپژوهش حاضر ب یانزم ۀشرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. محدود 22
 تیفیکه ک دهد یحاصل از پژوهش نشان م جیاستفاده شده است. نتا وزیویافزار ا و از نرم یانلپ ونیاز روش رگرس هیفرض

 دارد. یمعنادار ریتأث یگذار هیسرما ییبر کارا یکنترل داخل
 پذیرفته شرکت های در گذاری سرمایه کارایی بر مدیران توانایی تأثیر بررسی به پژوهشی ( در0932همکاران ) و سرلک

 گذاری سرمایه انجام به نیاز خود، های فعالیت گسترش و بقا برای ها شرکت. پرداختند تهران بهادار اوراق بورسدر  شده
 سازمانی اهداف تحقق فرآیند در را موجود منابع از بهینه استفاده توانایی کارآ، مدیران. دارند کارآ و موقع مناسب، به های
 کیفیت که است این بیانگر پژوهش نتایج. نمایند می ایجاد را بازده نرخ بیشترین سازمان، اختیار در منابع محدود از و دارند

 مثبت تأثیر گذاری سرمایه کارایی بر مدیران توانایی همچنین. دارد مثبت تأثیر گذاری سرمایه کارایی مالی بر گزارشگری
 .دارد

 شرکت گذاری سرمایه کارایی و حسابرسی کمیته های ویژگی تأثیر بررسی به پژوهشی در (0939همکاران ) و قارزی
 کمیته اعضای تخصص که داد نشان پژوهش از حاصل نتایج. پرداختند تهران بهادار اوراق بورس در شده های پذیرفته

 سرمایه کارایی با حسابرسی ی کمیته ی اندازه و داشته مستقیم و معنادار ی رابطه گذاری سرمایه کارایی با حسابرسی
 .ندارد معناداری و مثبت رابطهگذاری 

 و مالی گزارشگری کیفیت بین رابطه بر مدیران توانایی تأثیر بررسی به پژوهشی در (0939همکاران ) و پور کاشانی
 حاضر پژوهش نتیجه. پرداختند تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته دارویی شرکت های در گذاری کارایی سرمایه

 این. نیست اثرگذار گذاری سرمایه کارایی و مالی گزارشگری کیفیت بین رابطه بر مدیران توانایی که آن است از حاکی
 ناکارایی زمان در که چرا است؛ توجیه قاب اقتصادی شرایط ثباتی بی و سرمایه بازار ناکارایی علت ایران به بازار در نتیجه

 تأمین های هزینه که شود نمی باعث اطالعات نامتقارنی این ولی آید می پیش اطالعات بحث نامتقارنی سرمایه بازار
 دارویی شرکتهای مدیران درنتیجه،. رود باال عمومی افکار از آنها واقعی اطالعات مخفی بودن خاطر به شرکت ها مالی
 نمی خود گزارش های کیفیت و شفافیت افزایش برای دلیلی و نیستند رو به رو مشکل زیادی با مالی تأمین بحث برای
 است. تأثیر بی توانایی مدیران ارتباط، این در بنابراین، بینند؛

 بر های نمایندگی هزینه و مالی های محدودیت تاثیر بررسی پژوهشی به در (0939همکاران ) و زاده حسن برادران
 سرمایه کارایی بر وو تاثیری و وایت مدل با مالی محدودیت که داد نشان نتایج پژوهش. پرداختند گذاری سرمایه کارایی
 های هزینه و دارد گذاری کارایی سرمایه بر مثبت و معنادار تاثیری کاپالن مدل با محدودیت مالی و ندارد گذاری

 دارد. گذاری سرمایه کارایی بر دار معنی و تاثیری منفی نمایندگی
 

 شناسی پژوهش روش
شوند. این تحقیق ازنظر هدف،  ای تقسیم می توسعهتحقیقات علمی به سه دسته تحقیق بنیادی، تحقیق کاربردی تحقیق 

شود. ازآنجاکه این نوشتار به توصیف آنچه هست یا توصیف شرایط موجود بدون دخل و  تحقیقی کاربردی محسوب می
رنگ است،  های ارزشی در این تحقیق کمکه قضاوت پردازد و با توجه به آنتصرف )و نه به الزام و توصیه خاص( می

که از اطالعات تاریخی در  عالوه با توجه به این رود. بهر در زمره تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار میتحقیق حاض
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شده است، با در نظر گرفتن ماهیت و روشی که در این مطالعه  ( استفادههمبستگی ارتباط بین متغیرها) ها آزمون فرضیه
 توان بیان نمود تحقیق طور خالصه می رو به رود. ازاین میهمبستگی به شمار  -شود، نوعی تحقیق توصیفی استفاده می

زمینه، بررسی رابطه تمرکز مشتری، مالکیت دولتی و اجتناب از  در علمی مباحث کارایی آزمودن به که دلیل بدین حاضر،
کاربردی )در  ازنظر هدف متغیرها، میان تأثیرپذیری و رابطه همبستگی مورد در کاربردی دانش پرداخت مالیات و توسعه

 های کمی(، داده و تحلیل آوری جمع به عینی کمی )دارای نگرشی تحقیقی فرآیند، بعد خاص(، از مشکل یک حل پی

 مشکل یک از دست آوردن اطالعات به و تعریف همبستگی )در پی -توصیفی اطالعات، تحلیل و گردآوری شیوه ازنظر

 بر کلی مدل یک طراحی استقرایی )درصدد تحقیق یک منطقی، بعد متغیرها( و از بین در روابط مشخص موضوع یا

کمی( است. ابتدا با آزمون توصیفی، توزیع متغیرها را با سه شاخص  های داده آوری جمع و تجربی اساس مشاهدات
فاده مرکزی، پراکندگی و توزیع در جامعه مورد بررسی و تحلیل می شود.  برای بررسی رابطه بین متغیرها از رگرسیون است

می توان . ر حقیقت تحلیل رگرسیونی فن و تکنیکی آماری برای بررسی و مدل سازی ارتباط بین متغیرها استمی کنیم د
 رگرسیون مدل بودن دار معنی تعیین جهت  گفت تحلیل رگرسیونی، پرکاربردترین روش در بین تکنیک های آماری است.

 صفر بر مبنیHo  فرضیه باشد، جدول F آماره از شده بزرگتر محاسبه F  آماره اگر. شود می استفاده یشرف F آماره از

 t آماره از مدل هر در مستقل متغیرهای ضریب بودن دار معنی بررسی برای .شود می رد متغیرها ضرایب تمامی بودن
 درn-k  آزادی درجه با که جدولt  با شده محاسبهt  آماره .است شده استفاده درصد 39 اطمینان سطح در استیودنت

 نظر مورد ضریب باشد، بزرگتر جدول از شده محاسبه مطلق قدر چنانچه شود، می مقایسهدرصد  39 اطمینان سطح

 مقدار از در هر دو آزمون همچنین .دارد وابسته متغیر و مستقل متغیر بین ارتباط وجود بر داللت که بود خواهد دار معنی

 و تایید صفرفرضیه  باشد 19/1 مساوی بزرگتر احتمال مقدار اگر. نمود استفاده گیری تصمیم جهت توان می نیز احتمال
 .شود می رد صفرفرضیه  باشد 19/1 از کوچکتر آن مقدار اگر

 

 ها فرضيه
 رابطه معنی داری وجود دارد. یگذار هیسرما ییکارا و یمال یگزارشگر تیفیک بین :0فرضیه 
 رابطه معنی داری وجود دارد. یگذار هیسرما ییکارا و یخانوادگ تیمالک ی دارایشرکت ها بین :7فرضیه 
 را تعدیل می کند. یگذار هیسرما ییکارا و یمال یگزارشگر تیفیکرابطه بین   یحسابرس تیفیک: 9فرضیه 
 را تعدیل می کند. یگذار هیسرما ییکارا و یخانوادگ تیمالک ی دارایشرکت های رابطه بین حسابرس تیفیک: 4فرضیه 

 

 مدل تحليلی آزمون فرضيه ها 
تعاریف عملیاتی متغیرها در بخش قبل ارائه . شده است ها نشان داده تحقیق جهت آزمون فرضیه رگرسیونی، مدل ادامه در

 باشد: ( به شرح زیر می7177شده است. مدل آزمون فرضیه اول تحقیق برگرفته از پژوهش هربرت و هارتو ) اشاره
 مدل آزمون فرضیه اول تحقیق: 

IE i,t = β0 + β1 FRQ i,t + β2 Size i,t  + β3 Lev i,t + β4 Tang i,t + β5 FA i,t + ε i,t 
 

در سطح خطای مورد انتظار معنی دار باشد تا بتوان در  β1در مدل فوق جهت معنی داری فرضیه اول بایستی ضریب 
 خصوص معنی داری فرضیه ادعا نمود.

 مدل آزمون فرضیه دوم تحقیق: 
IE i,t = β0 + β1 FO i,t + β2 Size i,t  + β3 Lev i,t + β4 Tang i,t + β5 FA i,t + ε i,t 
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در سطح خطای مورد انتظار معنی دار باشد تا بتوان در  β1در مدل فوق جهت معنی داری فرضیه دوم بایستی ضریب 

 خصوص معنی داری فرضیه ادعا نمود.
 فرضیه سوم تحقیق: مدل آزمون

IE i, t = β0 + β1 FRQ i,t + β2 FRQ i,t × DumAQ i,t    + β3 DumAQ i, t   + β4 Sizei,t  + β5 

Lev  i, t + β6 Tang i, t + β7 FA i, t + ε i,t 
 

در سطح خطای مورد انتظار معنی دار باشد تا بتوان در  β2در مدل فوق جهت معنی داری فرضیه سوم بایستی ضریب 
 خصوص معنی داری فرضیه ادعا نمود.

 مدل آزمون فرضیه چهارم تحقیق:
IE i, t = β0 + β1 FO i,t + β2 FO i,t × DumAQ i,t    + β3 DumAQ i, t   + β4 Sizei,t  + β5 

Lev  i, t + β6 Tang i, t + β7 FA i, t + ε i,t 
 

 های پژوهش یافته

 آزمون فرضيه های تحقيق
تخمین مدل های پژوهش جهت اثبات ادعای مطرح شده در خصوص فرضیه های پژوهش بر در این بخش به بررسی 

 اساس خروجی های نرم افزار آماری پرداخته خواهد شد.
 

 بررسی مدل اول تحقيق
مدل آثار ثابت با استفاده از شود. پس از تایید  استفاده می اولبه منظور آزمون فرضیه اول تحقیق از مدل رگرسیونی 

 (0)شود. جدول شماره  های انجام شده، مدل رگرسیونی مورد نظر برآورد می تکنیک پانل تعمیم یافته با توجه به آزمون
 برآورد رگرسیون مدل فوق را ارائه نموده است. 

 افتهی ميبا استفاده از روش پانل آثار ثابت تعم اول یونيمدل رگرس(: 1)جدول 

IE i, t = β0 + β1 FRQ i,t + β2 Size i, t  + β3 Lev  i, t + β4 Tang i, t + β5 FA i, t + ε i,t 

 مقدار احتمال tآماره  انحراف معیار (βضریب بتا ) نام متغیر

 C 193/1- 911/1 096/1- 631/1)مقدار ثابت معادله(  

FRQ 136/1 192/1 941/7 116/1 

Size 199/1- 179/1 993/7- 103/1 

Lev   700/1 099/1 994/0 071/1 

Tang 794/1- 067/1 762/0- 036/1 

FA 714/1 014/1 397/0 143/1 

 

 آزمون فرضيه اول تحقيق
 فرضیه اول تحقیق بیان می کند:

 «وجود دارد.رابطه معنی داری  یگذار هیسرما ییکارا و یمال یگزارشگر تیفیک بین» 
 بیان آماری این فرضیه به شکل زیر است:
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 H0. وجود دارد یرابطه معنادار یگذار هیسرما ییو کارا یمال یگزارشگر تیفیک نیب

 H1ندارد. وجود  یرابطه معنادار یگذار هیسرما ییو کارا یمال یگزارشگر تیفیک نیب

 (0)رگرسیونی مورد نظر برآورد شد. جدول شماره  اولهای انجام شده، مدل  پس از تایید مدل آثار ثابت با توجه به آزمون
( با ضریب FRQبا نماد )  یمال یگزارشگر تیفیکبرآورد رگرسیون مدل فوق را ارائه نموده است. نتایج نشان داد بین 

معناداری وجود دارد.  ارتباط (:116/1pطای مورد انتظار پنج صدم درصد )ی در سطح خگذار هیسرما ییکارا( و 136/1)
درصد فرضیه صفر مورد پذیرش واقع شده است و می توان ادعا نمود فرضیه اول تحقیق مورد  39بنابراین با اطمینان 

 پذیرش واقع می گردد. 
 

 بررسی مدل دوم تحقيق
شود. پس از تایید مدل آثار ثابت با استفاده از  استفاده می دومبه منظور آزمون فرضیه دوم تحقیق از مدل رگرسیونی 

 (7)شود. جدول شماره  های انجام شده، مدل رگرسیونی مورد نظر برآورد می تکنیک پانل تعمیم یافته با توجه به آزمون
 رگرسیون مدل فوق را ارائه نموده است.  برآورد

 افتهی ميبا استفاده از روش پانل آثار ثابت تعم دوم یونيبرآورد مدل رگرس (:2) جدول

IE i, t = β0 + β1 FO i,t + β2 Size i, t  + β3 Lev  i, t + β4 Tang i, t + β5 FA i, t + ε i,t 

 مقدار احتمال tآماره  انحراف معیار (β)ضریب بتا  نام متغیر

 C 074/1- 436/1 791/1- 617/1)مقدار ثابت معادله(  

FO 049/1- 079/1 039/0- 797/1 

Size 191/1- 179/1 090/7- 199/1 

Lev   069/1 099/1 997/0 029/1 

Tang 763/1- 060/1 936/0- 001/1 

FA 772/1 019/1 037/7 176/1 

 

 آزمون فرضيه دوم تحقيق
 فرضیه دوم تحقیق بیان می کند:

 «رابطه معنی داری وجود دارد. یگذار هیسرما ییکارا و یخانوادگ تیمالک ی دارایشرکت ها بین» 
 بیان آماری این فرضیه به شکل زیر است:

 H0رابطه معنی داری وجود دارد.  یگذار هیسرما ییکارا و یخانوادگ تیمالک ی دارایشرکت ها بین

 H1رابطه معنی داری وجود ندارد.  یگذار هیسرما ییکارا و یخانوادگ تیمالک ی دارایشرکت ها بین

( رگرسیونی مورد نظر برآورد شد. جدول شماره 7-9های انجام شده، مدل ) پس از تایید مدل آثار ثابت با توجه به آزمون
با نماد  یخانوادگ تیمالک ی دارایشرکت ها. برآورد رگرسیون مدل فوق را ارائه نموده است. نتایج نشان داد بین 4-3
(FO( با ضریب )و -049/1 )گذار هیسرما ییکارا( 797/1ی در سطح خطای مورد انتظار پنج صدم درصدp:) ارتباط 

درصد فرضیه صفر مورد پذیرش واقع نشده است و می توان ادعا نمود  39معناداری وجود ندارد. بنابراین با اطمینان 
 فرضیه دوم تحقیق مورد پذیرش واقع نمی گردد. 
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 بررسی مدل سوم تحقيق
شود. پس از تایید مدل آثار ثابت با استفاده از  استفاده می سومبه منظور آزمون فرضیه سوم تحقیق از مدل رگرسیونی 

 (9)شود. جدول شماره  های انجام شده، مدل رگرسیونی مورد نظر برآورد می تکنیک پانل تعمیم یافته با توجه به آزمون
 د رگرسیون مدل فوق را ارائه نموده است. برآور

 با استفاده از روش پانل آثار ثابت تعميم یافته سوم(: برآورد مدل رگرسيونی شماره 3جدول )

IE i, t = β0 + β1 FRQ i,t + β2 FRQ i,t × DumAQ i,t    + β3 DumAQ i, t   + β4 Sizei,t  + β5 Lev  i, t + β6 

Tang i, t + β7 FA i, t + ε i,t 

 مقدار احتمال tآماره  انحراف معیار (βضریب بتا ) نام متغیر

 C 121/1- 917/1 041/1- 666/1)مقدار ثابت معادله(  

FRQ 002/1 141/1 377/7 119/1 

FRQ × DumAQ 003/1- 133/1 719/0- 772/1 

DumAQ 062/1 001/1 219/0 166/1 

Size 191/1- 174/1 429/7- 109/1 

Lev   719/1 099/1 910/0 099/1 

Tang 779/1- 067/1 741/0- 704/1 

FA 709/1 019/1 129/7 192/1 

 

 آزمون فرضيه سوم تحقيق
 فرضیه سوم تحقیق بیان می کند:

 «را تعدیل می کند. یگذار هیسرما ییکارا و یمال یگزارشگر تیفیکرابطه بین   یحسابرس تیفیک» 
 آماری این فرضیه به شکل زیر است: بیان

 H0را تعدیل می کند.  یگذار هیسرما ییکارا و یمال یگزارشگر تیفیکرابطه بین   یحسابرس تیفیک

 H1را تعدیل نمی کند.  یگذار هیسرما ییکارا و یمال یگزارشگر تیفیکرابطه بین   یحسابرس تیفیک

 (9)رگرسیونی مورد نظر برآورد شد. جدول شماره سوم های انجام شده، مدل  پس از تایید مدل آثار ثابت با توجه به آزمون
 یگزارشگر تیفیکی  و حسابرس تیفیکبرآورد رگرسیون مدل فوق را ارائه نموده است. نتایج نشان داد بین برهمکنش 

ی در سطح خطای مورد انتظار پنج صدم گذار هیسرما ییکارا( و -003/1( با ضریب )FRQ ×DumAQبا نماد ) یمال
درصد فرضیه صفر مورد پذیرش واقع نشده است و  39معناداری وجود ندارد. بنابراین با اطمینان  ارتباط (:772/1pدرصد )

 می توان ادعا نمود فرضیه سوم تحقیق مورد پذیرش واقع نمی گردد. 
 

 رم تحقيقبررسی مدل چها
شود. پس از تایید مدل آثار ثابت با استفاده از  استفاده میچهارم به منظور آزمون فرضیه چهارم تحقیق از مدل رگرسیونی 

 (4) شود. جدول شماره های انجام شده، مدل رگرسیونی مورد نظر برآورد می تکنیک پانل تعمیم یافته با توجه به آزمون
 برآورد رگرسیون مدل فوق را ارائه نموده است. 

 افتهی ميبا استفاده از روش پانل آثار ثابت تعم چهارمشماره  یونيبرآورد مدل رگرس(: 0) جدول

IE i, t = β0 + β1 FO i,t + β2 FO i,t × DumAQ i,t    + β3 DumAQ i, t   + β4 Sizei,t  + β5 Lev  i, t + β6 Tang i, 

t + β7 FA i, t + ε i,t 

 مقدار احتمال tآماره  انحراف معیار (βضریب بتا ) نام متغیر

 C 129/1- 436/1 090/1- 623/1)مقدار ثابت معادله(  
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FO 079/1- 074/1 334/1- 971/1 

FO × DumAQ 969/1- 931/1 996/1- 929/1 

DumAQ 011/1 163/1 079/0 791/1 

Size 199/1- 174/1 997/7- 103/1 

Lev   022/1 099/1 739/0 039/1 

Tang 723/1- 060/1 944/0- 077/1 

FA 799/1 019/1 799/7 174/1 

 

 آزمون فرضيه چهارم تحقيق
 فرضیه چهارم تحقیق بیان می کند:

 «تعدیل می کند. را یگذار هیسرما ییکارا و یخانوادگ تیمالک ی دارایشرکت های رابطه بین حسابرس تیفیک» 
 بیان آماری این فرضیه به شکل زیر است:

 H0را تعدیل می کند.  یگذار هیسرما ییکارا و یخانوادگ تیمالک ی دارایشرکت های رابطه بین حسابرس تیفیک

 H1را تعدیل نمی کند.  یگذار هیسرما ییکارا و یخانوادگ تیمالک ی دارایشرکت های رابطه بین حسابرس تیفیک

رگرسیونی مورد نظر برآورد شد. جدول شماره  چهارمهای انجام شده، مدل  پس از تایید مدل آثار ثابت با توجه به آزمون
 ی دارایشرکت هاو ی حسابرس تیفیکبرآورد رگرسیون مدل فوق را ارائه نموده است. نتایج نشان داد بین برهمکنش  (4)

ی در سطح خطای مورد انتظار گذار هیسرما ییکارا( و -969/1ریب )( با ضFO ×DumAQبا نماد ) یخانوادگ تیمالک
درصد فرضیه صفر مورد پذیرش واقع  39معناداری وجود ندارد. بنابراین با اطمینان  ارتباط (:929/1pپنج صدم درصد )

 نشده است و می توان ادعا نمود فرضیه چهارم تحقیق مورد پذیرش واقع نمی گردد. 
 

 پيشنهادهاگيری و  نتيجه

 ها و مقایسه با پيشينه خالصه نتایج آزمون فرضيه
« رابطه معنی داری وجود دارد. یگذار هیسرما ییکارا و یمال یگزارشگر تیفیک بین» فرضیه اول تحقیق بیان می کند: 

. نتایج نشان داد رگرسیونی مورد نظر برآورد شد اولهای انجام شده، مدل  پس از تایید مدل آثار ثابت با توجه به آزمون
معناداری وجود  ی در سطح خطای مورد انتظار پنج صدم درصد ارتباطگذار هیسرما ییکاراو   یمال یگزارشگر تیفیکبین 

درصد فرضیه صفر مورد پذیرش واقع شده است و می توان ادعا نمود فرضیه اول تحقیق  39دارد. بنابراین با اطمینان 
 ( همخوانی نداشت.7177حاصل از این فرضیه با نتایج پژوهش کاالک و همکاران ) مورد پذیرش واقع می گردد. نتایج
رابطه معنی داری  یگذار هیسرما ییکارا و یخانوادگ تیمالک ی دارایشرکت ها بین» فرضیه دوم تحقیق بیان می کند: 

رگرسیونی مورد نظر برآورد شد. نتایج  دومهای انجام شده، مدل  پس از تایید مدل آثار ثابت با توجه به آزمون« وجود دارد.
 ی در سطح خطای مورد انتظار پنج صدم ارتباطگذار هیسرما ییکاراو  یخانوادگ تیمالک ی دارایشرکت هانشان داد بین 

درصد فرضیه صفر مورد پذیرش واقع نشده است و می توان ادعا نمود  39معناداری وجود ندارد. بنابراین با اطمینان 
( 7177قیق مورد پذیرش واقع نمی گردد. نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج پژوهش کاالک و همکاران )فرضیه دوم تح

 همخوانی نداشت.
را  یگذار هیسرما ییکارا و یمال یگزارشگر تیفیکرابطه بین   یحسابرس تیفیک» فرضیه سوم تحقیق بیان می کند: 

رگرسیونی مورد نظر برآورد شد.  سومهای انجام شده، مدل  پس از تایید مدل آثار ثابت با توجه به آزمون« تعدیل می کند.
ی در سطح خطای گذار هیسرما ییکاراو  یمال یگزارشگر تیفیکی و حسابرس تیفیکنتایج نشان داد بین برهمکنش 
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درصد فرضیه صفر مورد پذیرش واقع  39د ندارد. بنابراین با اطمینان معناداری وجو مورد انتظار پنج صدم درصد ارتباط
نشده است و می توان ادعا نمود فرضیه سوم تحقیق مورد پذیرش واقع نمی گردد. نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج 

 ( همخوانی داشت.7177پژوهش کاالک و همکاران )
 هیسرما ییکارا و یخانوادگ تیمالک ی دارایشرکت هارابطه بین  یحسابرس تیفیک» فرضیه چهارم تحقیق بیان می کند: 

رگرسیونی مورد نظر  چهارمهای انجام شده، مدل  پس از تایید مدل آثار ثابت با توجه به آزمون« را تعدیل می کند. یگذار
 هیسرما ییکاراو  یخانوادگ تیمالک ی دارایشرکت های  و حسابرس تیفیکبرآورد شد. نتایج نشان داد بین برهمکنش 

درصد فرضیه  39معناداری وجود ندارد. بنابراین با اطمینان  ی در سطح خطای مورد انتظار پنج صدم درصد ارتباطگذار
صفر مورد پذیرش واقع نشده است و می توان ادعا نمود فرضیه چهارم تحقیق مورد پذیرش واقع نمی گردد. نتایج حاصل 

 ( همخوانی نداشت.7177و همکاران ) از این فرضیه با نتایج پژوهش کاالک

 

 :پيشنهادها
 باشند: کاربردی این تحقیق در راستای فرضیه تبیین و آزمون شده به شرح زیر می پیشنهادهای

 توجه کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالیشود به سطح  بر مبنای نتایج این پژوهش به مدیران پیشنهاد می 
 بر اساس شواهد این دو متغیر تاثیر معنی داری بر کارایی سرمایه گذاری ها به همراه دارند. ،ویژه ای داشته باشند

  توصیه می شود به جهت افزایش کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی سازمان بورس اوراق بهادار تهران
 برای انتخاب حسابرسا معتمد بورس شرایط سخت گیرانه تری را قائل شود.

 ومی شرکت ها پیشنهاد می شود که از موسسات حسابرسی متخصص در صنعت برای حسابرسی خود به مجامع عم
 استفاده نمایند.

  به جامعه حسابداران رسمی ایران پیشنهاد می شود بر کیفیت حسابرسی تایید کرده و کیفیت حسابذرسی را از طریق
خصص، چرخشی کردن امور حسابرسی و انجام اقداماتی از جمله رتبه بندی موسسات حسابرسی جهت شهرت و ت

 کاهش تاخیر در گزارشگری حسابرسان افزایش دهند.

 

 منابع 

 یشرکتها یمال نیتأم یروشها لیو تحل هیو تجز یبررس ،(0969) ،یعل پور،یقل یعل ،محسن ر،یدستگ ،یمهد ،یابزر 
 .63-29، صص 4، دوره 4 دوره ،یاقتصاد یها یفصلنامه بررس ،شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ
 شده در بورس  رفتهیپذ یها شرکت هیعوامل موثر بر ساختار سرما یبررس ،(0937) ،جواد ،یمنتظر ،نیحس ،یاعتماد

، 9، شماره 9، دوره 71 دوره ،یو حسابرس یحسابدار یها یبررس ،دیبر رقابت بازار تول دیاوراق بهادار تهران با تاک
 .79-0 صص

 و  یحسابدار یها یفصلنامه بررس ،سود شینما رامونیپ ییگمان ها ،(0924) ،حسن ،یکوچک ،یعلمحمد ،یآقائ
  .94-99، صص 09و  04شماره  ،یحسابرس

 یها نهیو هز یمال تیمحدود ریتأث، (0939) ،الینگهبان، ل ،ونسی ،یبادآور نهند ،حسن زاده، رسول برادران 
 .019-69 صص ،0 شماره ،یمال یحسابدار یپژوهش ها ،یگذار هیسرما ییبر کارا یندگینما
 مجله پژوهش  ،یگذار هیسرما ییو ناکارا یمال یگر گزارش تیفیک ،(0963) ،یمصطف ،یزدیعرب مازار  ،یعل ،یثقف

 .71-0 ، صص4، شماره 7 دوره ،یمال یحسابدار یها
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 یها یبررس ،یو اندازه مؤسسه حسابرس یحسابرس تیفیک نیرابطه ب ،(0963) ،فر، کاوه نیآذ ،ییحی گانه،ی حساس 
 .36-69 ، صص90، شماره 02 دوره ،یو حسابرس یحسابدار

 بر نقش ارقام  دیسود و بازده سهام با تأک تیفیک نیارتباط ب یبررس»(، 0964) ،نیام ،یناظم ،شکراهلل ،یخواجو
 .91-92صص  ،4شماره  ،یو حسابرس یحسابدار های ی، بررس«در بورس اوراق بهادار تهران یتعهد

 سبد اوراق بهادار، ترجمه  تیریو مد یگذار هیسرما لیتحل و هیتجز (،0969) ،براون ،یس تیک ،فرانک ،یک ،یلیرا
 .یتهران، پژوهشکده امور اقتصاد ،یپشت رود یرهنما دونیو فر یدگلیب  یغالمرضا اسالم

 یها در فهرست نرخ ها سود و درج نام شرکت تیفیک ی رابطه، (0966) ،، مسعودداریدل غالم زاده ،یعل ،یرحمان 
 .06-9 ، صص99، شماره 09 دوره ،یو حسابرس یحسابدار یهایبورس اوراق بهادار تهران، بررس

 ،در  یگذار هیسرما ییبر کارا رانیمد ییتوانا ریتأث یبررس ،(0932) ،رضایعل ،یاریشهر ،یکردلر، عل ،یعل سرلک
 ، 92شماره  ،یو حسابرس یحسابدار یها یشده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بررس رفتهیپذ یشرکتها
 .09-9صص 

 و بورس اوراق بهادار، انتشارات نشر پردازشگران، چاپ اول. یگذار هیسرما تیریمد، (0960) ،زاده، فرهاد عبداهلل 
 شده بر اساس  لینامطلوب بر عملکرد تعد سکیاثر ر یبررس ،(0962) ،روح اهلل ان،یفیشر ،نیحس ،یزیتبر عبده

، 74، شماره 3 دوره ،یمال قاتیشده در بورس اوراق بهادار تهران، تحق رفتهیپذ یگذار هیسرما یدر شرکت ها سک،یر
 .71-9صص 

 یو حق الزحمه حسابرس یرابطه نظام راهبر ،(0931) ،منصوره ،یشهباز ،روح اهلل ،یرجب ،نیدحسیس ،یطبر یعلو 
 .010-29 ، صص9، شماره 7 دوره تابستان، یدانش حسابدار ،مستقل

 هیسرما ییو کارا یحسابرس تهیکم یها یژگیو ریتأث یبررس ،(0939) ،محسن ،یزادق وش،یدار ،یزهرا، عباس ،یقارز 
 ، 93 شماره ،یمال یحسابدار یمطالعات تجرب ۀشده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنام رفتهیپذ یشرکتها یگذار

 .096-093صص 
 در کاهش عدم تقارن  ینقش اطالعات حسابدار یبررس ،(0964) ،وطن پرست، محمدرضا ،نیمحمدحس ،یقائم

 .019-69 ، صص40، شماره 07 دوره ،یو حسابرس یحسابدار یهایبررس ،در بورس اوراق بهادار تهران یاطالعات
 یگزارشگر تیفیک نیبر رابطه ب رانیمد ییتوانا ریتأث ،(0939) ،محمد، حصارزاده، رضا ،یپور، رضا، عباس یکاشان 

 ،یحسابدار قاتیشده در بورس اوراق بهادار تهران، تحق رفتهیپذ ییدارو یدر شرکتها یگذار هیسرما ییو کارا یمال
 .92-91 صص ،0 شماره

 ،بورس اوراق  ی فصلنامه ،یگذار هیسرما ییو کارا یمال یگزارش گر تیفیک، (0962) ،حصارزاده، رضا ،احمد مدرس
 .009-69 ، صص7، شماره 0 دوره بهادار،

 ییکارا شیدر افزا یکنترل داخل تیفینقش ک ،(0933) ،مانیپ ،یرینظ ،رایالم دهیّس ،ریه یصفو ،محسن ،یملک 
 .27-97 ، صص99، شماره 9 دوره ت،یریو مد یچشم انداز حسابدار ،یگذار هیسرما

 Al-Thuneibat, A.A., Baker, R.A., & Issa, R.T. (2011). Do audit tenure and firm size 

contribute to audit quality?: Empirical evidence from Jordan. Managerial Auditing 

Journal, 26(4), 317-334. 
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