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 چکيده
و تخصص حسابرس در صنعت  یرابطه اندازه موسسه حسابرس یبررس ق،یتحق یهدف اصل

 یشده در بورس اوراق بهادار تهران م رفتهیپذ یشرکت ها یگذار هیسرما  یبا  فرصتها

 ظراز ن و یکاربرد قاتیباشد. پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحق

 ندهریاست. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر در برگ یهمبستگ قیاز نوع تحق تیروش و ماه

 تیفعال 5935تا5931 یسال ها یموجود در بورس اوراق بهادار تهران در ط یشرکت ها

ظور من نیبه ابوده که ( کیستماتی)حذف س  یگرداشته اند. انتخاب نمونه از روش غربال

 نویها از مدل رگرس هیبرای آزمون فرض قیتحق نی. در ادیگرد بشرکت انتخا 521تعداد 

افزارهای از نرم داده هابرای تحلیل  قیتحق نیاستفاده شده است. در ا رهیچندمتغ یخط

Excel  وEviews . نیکه ب دهدینشان م قیتحق نیحاصل از ا جینتااستفاده شده است 

ن در ضمدارد. نوجود  یمعنادار رابطه یگذار هیسرما  یبا فرصتها یاندازه موسسه حسابرس

ده ش رفتهیپذ یشرکت ها یگذار هیسرما  یتخصص حسابرس در صنعت با  فرصتها نیب

 وجود دارد. یدر بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنادار

تخصص حسابرس در صنعت،  ی،حسابرس موسسه اندازه :يديکل واژگان

 یگذار هیسرما یها فرصت
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  2 محمد حسن نسيمی،  1 زهرا شهسواري

 .دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر لنگه 5
 .عضوء هیات علمی گروه مدیرت و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر لنگه 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 محمد حسن نسيمی

  يها فرصت و تخصص حسابرس در صنعت با یرابطه اندازه موسسه حسابرس

 شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ يشرکت ها يگذار هیسرما
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 مقدمه
 تواند نسبت یبوده و م یدگیمورد رس یمال یمستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست، اقالم صورت ها یمؤسسه حسابرس کی

لوب به هدف مط نیبه ا دنیگزارش شود. رس ییبا قابل اتکا یآن اطالعات مال جهیباشد تا در نت رگذاریآن بر صاحبکار خود تأث حیبه ارائه صح

 یحسابرس تیفیبا ک یمنف ایتواند به شکل مثبت  یم یمؤسسات حسابرس اتیخصوص نیکامالً وابسته است و ا یحسابرس تمؤسسا اتیخصوص

ز ارزش ا یتر قیدهد برآورد دق یگذاران اجازه م هیبخشد و به سرما یتر صحت اطالعات ارائه شده را بهبود م تیفیدر ارتباط باشد حسابرس با ک

 تیو اشتباهات با اهم فاتیحسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحر یکل هدف(. 5939و همکاران، یمیابراه)شرکت بدست آورند

خود به دنبال  هیعل ییقضا یخود و اجتناب از دعاو یاست. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ا یمال یموجود در صورت ها

انجام شده است سعی بر  یو حسابرس یتحقیق حاضر که در حوزه حسابدار در(.5933مکاران،هستند )احمدپور و ه یحسابرس تیفیک شیافزا

ابرس و تخصص حس یاندازه موسسه حسابرس انیو مالی و مطالعات کتابخانه ای ارتباط م یآن است تا با استفاده از مفاهیم و تئوریهای حسابدار

 شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد.  رفتهیپذ یشرکت ها یگذار هیسرما  یدر صنعت با  فرصتها

 

 پژوهش نظري مبانی
در ادبیات حسابرسی این مساله که موسسات حسابرسی بزرگ سطح بیشتری از کیفیت حسابرسی را ارائه می کنند به طور گسترده ای 

از حسابرسی را نسبت به موسسات کوچک ارائه می  (.حسابرسان موسسات بزرگ،کیفیت بهتری2152وهمکاران،5پذیرفته شده است)باالگوه

(. 5932وهمکاران، یدریپورحدهند.ضریب تغییرات واکنش سود برای صاحبکارانی که توسط موسسات بزرگ،حسابرسی می شوند باالتر است)

ر با ند.اول،آشنایی بیشتحسابرسان با تخصّص ویژه در حسابرسی صنعت خاص،به دو دلیل عمده از کیفیت حسابرسی باالتری برخوردار هست

مسائل و مشکالت حسابداری و حسابرسی آن صنایع به دلیل اجراء مداوم حسابرسی و دوم،انگیزه برای کسب و حفظ شهرت در حسابرسی آن 

 ر گیردراگروه خاص از صنایع.انجام حسابرسی مالی با کیفیت باالتر موجب می شود که اطالعات قابل اتکاء تری در اختیار مصرف کنندگان ق

(.حسابرسی به معنای کاهش ریسک اطالعاتی برای استفاده کنندگان صورتهای مالی است.حسابرسان اعتبار اطالعات در 2،2152)بالورس و ژائو

(.هرچه دقت و کیفیت اطالعات ارائه شده باالتر باشد ریسک اطالعات 2151همکاران ، و9دسترس سرمایه گذاران را افزایش می دهند)دینگ

یافته و به تبع آن میزان عدم اطمینان سرمایه گذاران کاسته می شود.کاهش عدم اطمینان موجب تقاضای نرخ بازده کمتری از سوی  کاهش

سرمایه گذاران شده و بر این اساس می توان استدالل کرد که کیفیت حسابرسی منجر به کاهش هزینه سرمایه می شود. در این پژوهش برای 

تها مورد ی شرکگذار هیسرما  یفرصتها(با تخصص حسابرس در صنعتویژگی کیفی حسابرسی) اندازه موسسه حسابرسی و اولین بار رابطه دو 

تخصص  و یرابطه اندازه موسسه حسابرس نیبمطالعه قرار خواهد گرفت.به همین لحاظ محقق برآن است تا  به این سوال اساسی پاسخ دهد که آیا 

 رابطه وجود دارد؟ شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یشرکت ها یگذار هیماسر  یحسابرس در صنعت با  فرصتها

کیفیت کار مؤسسات حسابرسی کننده از یکدیگر متفاوت بوده و محققان از جانشین هایی برای تمایز میان : 2حسابرسیموسسه اندازه 

تفاده می نمایند. اندازه مؤسسات حسابرسی کننده، قدمت و نام مؤسسات حسابرسی با کیفیت باال از مؤسسات حسابرسی با کیفیت پایین اس

تجاری مؤسسات نمونه ای از معیارهای متمایز کننده می باشد. یعنی مؤسسات بزرگ تر و دارای نام تجاری مشهورتر نبست به مؤسسات دیگر 

 .(5932امهر،یو ک یخواجو)دارای کیفیت کاری باالتری هستند

کاران در در جهت کمک به فهم بهتر ازآنچه صاحب یصنعت که توسط موسسه حسابرس کیانش خاص د: تخصص حسابرس در صنعت 

 (.5939و همکاران، ی)احمدشودیاند، به کار گرفته مها با آن مواجهکه آن یحسابرس یهاسکیو ر دهندیآن صنعت انجام م

جذب  هیماسودآور سر یریبکارگ یشرکت را برا کی ییوانااست که ت یشرکت، نسبت کی یگذار هیفرصت سرمای: گذار هیسرما  یفرصتها

(. در این پژوهش برای محاسبه 5935و همکاران،  یدریعملکرد شرکت نیز می باشد )ح یابیمهم ارز یارهایازمع یکیدهد و  یشده نشان م

ه است .که از طریق فرمول زیر محاسبه استفاده شد  MBAفرصت ، سرمایه گذاری شرکت ها از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها  

 می شود.

 .کل دارائی های شرکت / ) ارزش دفتری بدهی بلند مدت + ارزش بازار سهام عادی منتشرشده شرکت(

 

 

                                                           
1  -  Balagué 

2  - Balvers & Zhao 

3  -  Ding 

4 - Auditor Size 
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 فرضيه هاي تحقيق
معنادار  رابطه شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یشرکت ها یگذار هیسرما یها با  فرصت یاندازه موسسه حسابرس  نیب -5

 وجود دارد.

رابطه معنادار  شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یشرکت ها یگذار هیسرما یها تخصص حسابرس در صنعت با  فرصت نیب -2

 وجود دارد.
 

 پيشينه پژوهش
، به همین منظور مؤسسات کردند یرا بررس یحسابرس تیفیو ک ی( در ایران رابطه اندازه موسسه حسابرس 5933فر )  نیو آذ گانهی حساس

حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره مؤسسات حسابرسی کوچک و سازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمت بیشتر در زمره 

سی و رحساب فیتیو تحلیل های آماری صورت گرفته در این پژوهش، مبین رابطه معنادار و معکوس ک هیاست. تجز رفتهحسابرس بزرگ قرارگ

 اندازه حسابرس )مؤسسه حسابرسی( است.

فیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های با امکانات سرمایه یعنوان رابطه میان ک "با  یقی( تحق5931و همکاران ) یثقف

داد چنانچه شرکت های با امکانات  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان 553 یانجام دادند. نتایج حاصل از بررس "گذاری باال 

ی است لسرمایه گذاری زیاد، از حسابرسان با یکفیت باالتر استفاده کنند، سطح باالتری از کارایی سرمایه گذاری را تجربه خواهند کرد این در حا

 .که یکفیت حسابرسی باالتر، بر خالف انتظار، تأثیری در کاهش دستکاری در اقالم تعهدی اختیاری ندارد

 یباعنوان کیفیت حسابرسی، کیفیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام انجام دادند. جامعه آمار یقی(،تحق5935مرادزاده و همکاران)

حقوق  هبین کیفیت اقالم تعهدی و هزین ینشان م قیتحق نیا جیباشند. نتا یشده در بورس اوراق بهادار تهران م رفتهیشرکت پذ 519شامل 

ه معکوس معنی داری وجود دارد.همچنین در شرکت های با کیفیت حسابرسی باالتر در مقایسه با شرکت های با کیفیت صاحبان سهام ،رابط

 حسابرسی پایین تر، رابطه معکوس قویتری بین کیفیت اقالم تعهدی و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد.

 نیباال و همچن یگذار هیسرما یبا فرصتها یابرسان در شرکتهانحوه انتخاب حس یپژوهش,بررس نی( هدف ا5939پورشعبان و همکاران)

 کیدهد که  یصورت گرفته,نشانم یخط ونیپژوهش ,که با استفاده از مدل رگرس یها افتهیشرکتها است.  نیسود در ا تیریآن با مد رابطه

 .باشد  یدار م یمعن یروجود داردکه از لحاظآما یحسابرس تیفیو ک یگذار هیسرما یفرصتها نیب یرابطه نسبتاً قو

شده  فتهریپذ یدر شرکتها هیسرما نهیو هز یحسابرس تیفیک یمؤلفه ها نیرابطه ب یباعنوان بررس یقی(،تحق5939و همکاران) یمیابراه

زینه و ه یبرسحسا تیفیمختلف ک یمؤلفه ها انیعدم وجود رابطه معنادار م انگریب قیتحق یدر بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند. یافته ها

 باشد. یسرمایه م

باعنوان بررسی ارتباط بین اندازه موسسه حسابرسی، تعداد صاحبکاران موسسه حسابرسی با کیفیت  یقی(،تحق5932و همکاران) یریپ

 حسابرسی رابطه منفی معناداری با کیفیت حسابرسی دارد.  هحسابرسی انجام دادند. نتایج پژوهش نشان می دهد اندازه موسس

سود  یبه آستانه ها یابیسود با هدف دست تیریو مد یحسابرس تیفیک نیب ۀباعنوان رابط یقی(،تحق5932)مندیم یمیو ابراه یجوخوا

ه ک دادنشان  یبررس نیحاصل از ا یها افتهیباشند.  یشده در بورس اوراق بهادار تهران م رفتهیشرکت پذ 515شامل  یانجام دادند. جامعه آمار

 تیفیو ک تیکنترل وضع ازیو امت یحسابرس ۀمؤسس ۀاز سود سال قبل و انداز یریگ یشیپ ای یابیسود با هدف دست تیریاحتمال مد نیب

 .وجود دارد یو معنادار یمنف ۀرابط یحسابرس

رار داد ق یمهم را مورد بررس نیباالو ا یحسابرس تیفیباال را با ک یگذار هیسرما یارتباط شرکت ها با فرصت ها یقی( در تحق2113کام ) 

موسسات  یبه استفاده از حسابرس یادیز زهیباال انگ یگذار هیشرکت ها با فرصت سرما نکهیبدست آمده است: اول ا ریشرح ز هب قیتحق جینتا.

 .دارند  نییپا یگذار هیبا فرصت سرما یپنج بزرگ نسبت به شرکت ها

 2119تا  2112دوره  یدرجه دو را برا یسسات حسابرسو مو یموسسه بزرگ حسابرس 2 یحسابرس تیفی( ک2151و همکاران )  جف

 یکه توسط چهار موسسه بزرگ حسابرس یصاحبکاران یعاد ریغ یقرار دادند. نتایج تحقیق آنها نشان می دهد سطح  اقالم تعهد یمورد بررس

 شده اند. یکه توسط حسابرسان درجه دو حسابرس استمشابه  یشده اند با صاحبکاران

چهار موسسه بزرگ در مقابل چهار  یحسابرس  تیفیتوان تفاوت ک یم ایموضوع پرداختند که آ نی( به مطالعه ا2155ان ) و همکار ریالست

چهار موسسه بزرگ و چهار موسسه  نیموارد ب نیدهد که تفاوت در ا ینشان م جیبزرگ را به مشخصات صاحبکاران نسبت داد؟ نتا ریموسسه غ

 صاحبکاران و به طور خاص با اندازه صاحبکار منطبق است. اتیبا خصوص یادیبزرگ حسابرسان تا حد ز ریغ
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در  یدولت ریو غ یدولت یدو گروه شرکت ها هیسرما نهیبر  هز یحسابرس تیفیک ریتأث ی( در پژوهش خود به بررس2155و همکاران ) چن

 یرکت هاش هیسرما نهیدر کاهش هز تیفیحسابرسان با ک یریربکارگیکه تاث ستاز آن ا یحاک قیتحق  یها افتهیپرداختند.  نیچ هیبازار سرما

 است. شتریب ،یدولت یبا شرکت ها سهیدر مقا یردولتیغ

آن  نیبر رابطه ب ینظارت خارج ریشرکت و تأث یریپذ سکیتخصص صنعت حسابرس با ر نیرابطه ب ی( به بررس2152) یویو س هاسچر

 وجود دارد.  یشرکت  رابطه مثبت معنادار یریپذ سکیو ر ابرسستخصص صنعت ح نینشان داد که ب قیتحق یها افتهی .ها

امعه است. ج یشیمایپ قیبا گزارش عملکرد انجام دادند.روش تحق یحسابرس تیفیباعنوان رابطه ک یقی(، تحق2151و همکاران)  نگیلول

 دارد. یارش عملکرد شرکتها رابطه مثبتبا گز یحسابرس تیفینشان داد ک قیتحق جیباشند.نتا یتورنتو م یخدمات یشامل شرکتها یآمار

 یاریاخت یتخصص صنعت حسابرس و اقالم تعهد نیرابطه ب یبه بررس ینیچ یاز شرکت ها ی( با انتخاب نمونه ا2152و همکاران ) وآنی

 یتجار یاستراتژ یکه دارا ییدر شرکت ها یاریاخت یتخصص صنعت حسابرس و اقالم تعهد نیکه رابطه ب دندیرس جهینت نیپرداختند و به ا

 تر است. یباشند، قو یصنعت م یتجار یاز استراتژ یمتفاوت

 پیمایشی و قیانجام دادند. روش تحق رابطه کیفیت حسابرسی و ارزشمندی قیمت سهام باعنوان  یقیتحق (،2152)1چئونگ و زوربرگ

ندی قیمت حسابرسی و ارزشمنشان داد  قیتحق جید.نتاباشن یم خصوصی نیوزلند یشامل شرکتها یاست. جامعه آمار روش نمونه گیری خوشه ای

 .قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری دارند

 

 روش شناسی پژوهش
معه جا.است یهمبستگ قیاز نوع تحق تیاز نظر روش و ماه و یکاربرد قاتیپژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحق

 521شده در بورس اوراق بهادار تشکیل می دهند.از بین شرکت های عضو جامعه آماری تحقیق، تعداد های پذیرفته شرکترا پژوهش آماری این 

برای  قیتحق نیدر اانتخاب شده اند. هدفمند)حذف سیستماتیک(  روشبعنوان حجم نمونه تحقیق به  5935-5931شرکت در طی سال های 

 . استفاده شده است Eviewsو  Excelافزارهای ده است. برای تحلیل آنها از نرماستفاده ش رهیچندمتغ یخط ونیها از مدل رگرس هیآزمون فرض

انجام شده  اتقیبا استناد به تحق یگذار هیفرصت سرمابا و تخصص حسابرس در صنعت  یاندازه شرکت حسابرس نیارتباط ب یبررس یبرا

  ه است.استفاده شد ریز یها ونی(، از مدل رگرس 2112کان )  و ( 2112)  یتوسط ال
AINV it = b0 + b1 BIG it  +  b2 size it + b3 LEV it + ɛit 

AINV it = b0 + b1 SM it + b2 size it + b3 LEV it + ɛit 

 در آن:  که

AINV it یگذار هی: شاخص فرصت سرما  ،BIG it دهد.  یرا نشان م ی: اندازه موسسه حسابرسSM it تخصص حسابرس در صنعت :

: اندازه  size it.  دیآ یها به دست م ییها به کل دارا یکل بده میباشد که از تقس یم ی: اهرم مالLEV it های کنترل شامل متغییر  باشد. یم

 شود. یشرکت محاسبه م یها ییکل دارا تمیسنجد که توسط لگار یشرکت را م

هد و د یجذب شده نشان م هیدآور سرماسو یریبکارگ یشرکت را برا کی ییاست که توانا یشرکت، نسبت کی ی:گذار هیسرما فرصت

(. در این پژوهش برای محاسبه فرصت ، سرمایه گذاری 5935و همکاران،  یدریعملکرد شرکت نیز می باشد )ح یابیمهم ارز یارهایازمع یکی

 می شود. استفاده شده است .که از طریق فرمول زیر محاسبه  MBAشرکت ها از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها  

 کل دارائی های شرکت / ) ارزش دفتری بدهی بلند مدت + ارزش بازار سهام عادی منتشرشده شرکت( 

 

 یافته ها
 آمار توصيفی

می  1,22و میانه -51,25و کمترین مقدار  2,55، بیشترین مقدار 1,32انحراف معیار ، 1,12گذاری دارای میانگین برابر  سرمایه فرصت

شده اند)تعریف فرمول میانگین(.  جمع 1,12 توان گفت اعداد حولنه جز شاخص های مراکزی می باشند به طوری که میباشد. میانگین و میا

 می باشد.1,32برابر  1,12 ها ازانحراف معیار جز شاخص های پراکندگی می باشد پراکندگی بدین معنی است که میانگین فاصله تغیرات داده
 

 

 

 

                                                           
5  - Cheong& Zurbruegg 
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 هاي پژوهشآمار توصيفی داده -1 جدول
 

 

 :آمار استنباطی
 کرآزمون جا -2جدول 

 

 P_value (sig) آماره جارک برا متغیر
 1,111 73332,17 گذاری سرمایه فرصت

 

                                                                                                        :H0داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند

 :H1داده ها از توزیع نرمال پیروی نمی کنند 

 

در  باشد نشان دهنده آن است که توزیع  مشاهده شده با توزیع نظری مربوط است. 11/1( بزرگ تر از Sigچنانچه سطح معنی داری )

 می کنند. ناده ها از توزیع نرمال پیروی می شود، یعنی د رد H0و فرض  پذیرش  H1فرض تحقیق 
 

 آزمون جارک برا بعد از اعمال تبدیالت جانسون -3 جدول
 

 P_value (sig) آماره جارک برا متغیر
 1,53 1,92 گذاری سرمایه فرصت

 

در تحقیق  باشد نشان دهنده آن است که توزیع  مشاهده شده با توزیع نظری مربوط است. 1,11بزرگتر ( Sigچنانچه سطح معنی داری )

 می شود، یعنی داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند.پذیرفته  H0و فرض رد   H1فرض 

 

 آزمون مانایی )ایستایی متغيرها(
 H0:  ریشه واحد وجود ندارد )متغیر مانا نیست(

 H1غیر مانا است(: ریشه واحد وجود دارد )مت
 

مبنی بر وجود  H1رد می شود و فرضیه  H0پس از محاسبه این آماره، اگر مقدار آماره محاسبه شده از آماره جدول کوچکتر باشد، فرضیه 

های کمتر از برای تمامی متغیر P( ارائه شده است چون مقدار 2-2ریشه واحد)مانایی( پذیرفته می شود. با توجه به نتایج آزمون که در جدول )

 . انداست، در نتیجه متغیرهای پژوهش در طی دوره پژوهش در سطح پایا بوده 11/1
 

 آزمون ریشه واحد فيشر تعميم یافته -4جدول 
 

 نتیجه سطح معنی داری فیشرآزمون  عالمت متغیر

 مانا AINV 219,22 1,1111 گذاری سرمایه فرصت

 امان SIZE 121,72 1,1111 شرکت اندازه

 مانا LEV 221,11 1,1111 مالی اهرم

 انحراف معیار کمترین مقدار بیشترین مقدار میانه میانگین عالمت متغیر

 AINV 1,12 1,22 2,55 51,25- 1,32 گذاری سرمایه فرصت

 BIG 1,92 1,111 5 1,111 1,22 حسابرسی موسسه اندازه

 SM 1,93 1,111 5 1,111 1,23 حسابرس تخصص

 SIZE 59,33 59,32 53,39 3,31 5,27 شرکت اندازه

 LEV 1,75 1,23 2,72 1,13 1,23 مالی اهرم
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 بررسی ناهمسانی واریانس
 H0همسانی واریانس : 

 H1ناهمسانی واریانس : 

 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس با آزمون پروش پاگان -5جدول 
 

 نتیجه آماره خی دو سطح معنی داری نوع آزمون عنوان مدل

 اهمسانی واریانسن 5,29 1,23 آزمون ناهمسانی واریانس مدل اول

 ناهمسانی واریانس 5,22 1,29 آزمون ناهمسانی واریانس مدل اول

 

، فرضیه صفر تایید و 1,11( نشان می دهد، مقدار احتمال بدست آمده برای الگوی پژوهش بزرگتر از 1-2همان طور که نتایج جدول )

نگر وجود همسانی واریانس و ناهمسانی واریانس در این الگوها می باشد. فرضیه صفر رد می شود که به ترتیب بیا 1,11برای الگوهای کوچکتر از 

 شود.استفاده می OLSلذا از روش 

 

 آزمون مناسب بودن مدل

                                                                                                        :H0مدل رگرسیون معنادار نمی باشد

 :H1 ل رگرسیون معنادار می باشدمد

 

بدست آمده از نگاره باشد  Fمحاسبه شده از معادله رگرسیون کوچکتر از مقدار  F( آماره = %1)خطای  %31چنانچه در سطح اطمینان 

 خواهد بود. ، معادله رگرسیون معنادارشود. واضح است که در صورت رد شدن رد می صورت و در غیر اینتوان رد کرد را نمی فرض 
 

 خروجی تحليل واریانس مدل رگرسيونی -6 جدول

 

 نتیجه 1,11مقایسه با  Fآماره  سطح معناداری نوع آزمون عنوان مدل

 معناداری مدل کوچکتر 55,7 1,111 مناسب بودن مدل مدل اول

 معناداری مدل کوچکتر 52,12 1,111 مناسب بودن مدل مدل اول

 

 دلنتایج آزمون هاي انتخاب م
                                                                                                        :H0مدل تلفیقی مناسب می باشد

 :H1 مدل ترکیبی مناسب می باشد

 آزمون چاو -7 جدول
 

 نتیجه آزمون 1,11مقایسه با  احتمال  Fآماره  عنوان مدل

 مدل ترکیبی -رد فرض صفر وچکترک 1,111  2,21 مدل اول

 مدل ترکیبی -رد فرض صفر کوچکتر 1,111  2,21 مدل اول

 

توان نتیجه باشند. به این ترتیب میکوچکتر می 1,11های رگرسیونی تحقیق از برای مدل Fداری آماره مطابق با جدول  سطح معنی

 .شود می ( رد و مدل ترکیبی تاییدتلفیقی مدل)H  1فرضگرفت 

 

 ون تشخيص رگرسيون ترکيبی با اثر تصادفی یا ثابت )آزمون هاسمن(آزم
                                                                                                        :H0مدل ترکیبی با اثرات تصادفی مناسب می باشد

 :H1 مدل ترکیبی با اثرات ثابت می باشد
 

 

 

 

0H
1

H0H
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 ون هاسمنآزم -8 جدول

 

 نتیجه آزمون احتمال آماره  عنوان مدل

 مدل ترکیبی با اثرات ثابت -پذیرش فرض صفر 1,19 52,72 مدل اول

 مدل ترکیبی با اثرات ثابت -پذیرش فرض صفر 1,119 22,39 مدل اول

 

های ترکیبی به روش اثرات داده های رگرسیونی این پژوهش با استفاده از تخمین مدلبا توجه به آزمون هاسمن در جدول برازش مدل

 ثابت برای مدل مناسب خواهد بود.

 

 تجزیه و تحليل نتایج حاصل از برآورد مدل  اول پژوهش 
AINV it = b0 + b1 BIG it  +  b2 size it + b3 LEV it + ɛit 

( ارائه شده است. 3سیون فوق در جدول )ها، نتایج حاصل از برازش معادله رگرپس از آزمون مفروضات رگرسیون و اطمینان از برقراری آن

( نیز حاکی از معناداری کل مدل رگرسیون می باشد. همان طور که در قسمت پایین جدول  مشخص شده است، ضریب 55,7) Fمقدار آماره 

ت که در معادله رگرسیونی توان نتیجه گرفدرصد. بنابراین، می 23درصد و  71تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده مدل فوق به ترتیب عبارتند از 

 شوند.گذاری مورد بررسی توسط متغیرهای مستقل و کنترل مزبور تبیین می سرمایه درصد از فرصت 71مزبور، تنها حدود 
 

 نتایج حاصل از برازش مدل هاي پژوهش -9 جدول

 

 سطح معنی داری tآماره  مقدار ضریب نام متغیر

C 1,21 5,99 1,53 - 

BIG 1,12- 1,37- 1,99 رابطه معنا دار نیست 

SIZE 1,12 5,33 1,12 رابطه مستقیم و معنادار 

LEV 1,55- 2,92- 1,12 رابطه مستقیم و معنادار 

 F 55,7آماره  1,71 ضریب تعیین

 1,23 ضریب تعیین تعدیل شده
 1,111 (P-Valueداری)معنی

 2,12 آماره دوربین واتسون

 

داری در نظر گرفته شده در از سطح معنیمقدار بزرگتر باشد، که این می 1,99برابر با دو متغیر بین داری سطح معنی، 3جدول مطابق با 

می باشد کوچکتر  1,31که معادل توزیع نرمال استاندارد  5,32می باشد از  1,37همچنین قدرمطلق آماری تی که برابر  ( است%1پژوهش حاضر )

 رفتهپذی های شرکت گذاری سرمایه فرصت با حسابرسی موسسه اندازه بینر مبنی بر اینکه فرضیه صف، %31؛ بنابراین در سطح اطمینان است

 گردد.شود و فرضیه اصلی تایید نمیتایید میندارد ،  وجود داری معنا ی رابطه تهران بهادار اوراق بورس در شده

 

 تجزیه و تحليل نتایج حاصل از برآورد مدل دوم پژوهش 
AINV it = b0 + b1 SM it + b2 size it + b3 LEV it + ɛit 

ها، می باشد. پس از آزمون مفروضات رگرسیون و اطمینان از برقراری آن 51نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش به صورت جدول 

ی کل مدل رگرسیون ( نیز حاکی از معنادار52,12) F( ارائه شده است. مقدار آماره 51نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فوق در جدول )

( مشخص شده است، ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده مدل فوق به ترتیب عبارتند 51می باشد. همان طور که در قسمت پایین جدول )

رد گذاری مو سرمایه درصد از فرصت 72توان نتیجه گرفت که در معادله رگرسیونی مزبور، تنها حدود درصد. بنابراین، می 71درصد و  72از 

 شوند.بررسی توسط متغیرهای مستقل و کنترل مزبور تبیین می
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 نتایج حاصل از برازش مدل هاي  دوم پژوهش -11 جدول

 

 سطح معنی داری tآماره  مقدار ضریب نام متغیر

C 1,22 5,93 1,52 - 

SM 1,111 2,22 1,19 رابطه مستقیم و معنادار 

SIZE 1,12 2,12 1,12 رابطه مستقیم و معنادار 

LEV 1,55- 2,13- 1,113 رابطه معکوس و معنادار 

 F 52,12آماره  1,72 ضریب تعیین

 1,71 ضریب تعیین تعدیل شده
 1,111 (P-Valueداری)معنی

 2,12 آماره دوربین واتسون

 

داری در نظر گرفته شده از سطح معنیمقدار کوچکتر باشد، که این می 1,19برابر با بین دو متغیر داری سطح معنی، 51جدول مطابق با 

می باشد  1,31که معادل توزیع نرمال استاندارد  5,32می باشد از  2,22همچنین قدرمطلق آماری تی که برابر  ( است%1در پژوهش حاضر )

 های کتشر گذاری سرمایه فرصت با صنعت در حسابرس تخصص بینفرضیه صفر مبنی بر اینکه ، %31؛ بنابراین در سطح اطمینان بزرگتر است

دیر همچنین مالحظه مقاگردد. شود و فرضیه اصلی تایید میتایید نمیندارد ،  وجود داری معنا ی رابطه تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

صت رو ف صنعت در حسابرس تخصص نیب نیاجزا مدل، خود همبستگی وجود ندارد. بنابرا واتسن موید این مطلب است که بین -آماره دوربین

 وجود دارد. یمثبت و معنا دار ی رابطهی گذار هیسرما
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 گيري نتيجه و بحث

 بحث و نتيجه گيري فرضيه اول
د وجو یمعنا دار یشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه  رفتهیپذ یشرکت ها یگذار هیبا فرصت سرما یاندازه موسسه حسابرس نیب

 دارد.

در  یداریر از سطح معنبزرگتمقدار  نیکه ا باشد،یم 99/1برابر با  ریدو متغ نیب یداریمعن سطحنتایج بدست آمده نشان می دهد که، 

با  یاندازه موسسه حسابرس نیبدرصد متغیر مذکور، می توان عنوان کرد که فرضیه  1است. با توجه به سطح خطای کمتر از  نظر گرفته شده

 یاه افتهیبا  جهینتشود. تایید نمی، وجود دارد یمعنادار یاوراق بهادار تهران رابطه شده در بورس  رفتهیپذ یشرکت ها یگذارهیفرصت سرما

، پورشعبان و ( 5931 )  و همکاران یثقفو (  5933فر)  نیو آذ گانهی حساسدر یک راستا بوده و با تحقیق   (5939و همکاران) یمیابراه

چئونگ و زوربرگ ( 2113کام ) ، ( 2112 )دیگران و (، استیون کان5932)مندیم یمیو ابراه یخواجو (،5932و همکاران) یریپ (5939همکاران)

 باشد. یمنسازگار  (2152)

د. در دوره پژوهش باش یتفاوت زمان لیدل بههمچنین باشد و  گرید یو کشورها رانیدر ا هیبازار سرما یتواند تفاوتها یتعارض ماین  لیدل

رصت سرمایه گذاری را می توان به دلیل مشکالت ناشی از مالکیت بخش دولتی و عدم وجود مالکیت عدم رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و ف

 بخش خصوصی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دانست. 

 

 بحث و نتيجه گيري فرضيه دوم
وجود  یمعنا دار یبهادار تهران رابطه شده در بورس اوراق  رفتهیپذ یشرکت ها یگذار هیتخصص حسابرس در صنعت با فرصت سرما نیب

 .دارد

در  یداریاز سطح معن بزرگترمقدار  نیکه ا باشد،یم 19/1برابر با  ریدو متغ نیب یداریسطح معننتایج بدست آمده نشان می دهد که، 

 یگذار هینعت با فرصت سرماتخصص حسابرس در ص نیب هی، فرض%31 نانیدر سطح اطم نی( است بنابرا%1نظر گرفته شده در پژوهش حاضر )

 )        و همکاران یثقف یها افتهیبا  جهینت .گرددیم دییتا،  وجود دارد یمعنا دار یشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه  رفتهیپذ یشرکت ها

( سازگار 2152و همکاران ) وآن، ی (2151و همکاران)  نگیلول،  ( 2112)دیگران و استیون کان (،5932)مندیم یمیو ابراه یخواجو، ( 5931

 در یک راستا نمی باشد.( 2152) یویو س هاسچرو  (5939و همکاران) یمیابراهو با تحقیق  باشد یم

مؤثر اعمال  نظارت لیمتخصص در صنعت صاحبکار، به دل یحسابرس مؤسسات یریمطلب است که با بکارگ نیا نیمذکور مب هیفرض دییتأ

 بیترت نیو بد شده محدود رانیمد یکسب منافع شخص زهیفرصت طلبانه و با انگ یگذار هیسرما ماتیتصم ران،یدم آنان بر رفتار یشده از سو

 .ابدی یم صیتخص ،کمتر سکیربا ارزش و البته  یدارا یگذار هیسرما یمنابع شرکت به فرصت ها

 

 پيشنهادهاي پژوهش
 پيشنهادات مبتنی بر فرضيه اول

به  یگذار هیفرصت سرمارابطه اندازه موسسه حسابرسی با  یبرمبنا یبورسی شرکت ها یره طبقه بنددربا یقیتحق گرددی م شنهادیپ -

 .دیعمل آ

های خود، صرفا اندازه موسسه حسابرسی را به عنوان معیاری برای فرصت گردد که در تصمیم گیریبه سرمایه گذاران پیشنهاد می -

 گی های موسسه حسابرسی را در نظر بگیرند.سرمایه گذاری مد نظر قرار ندهند بلکه تمام ویژ

 

 پيشنهادات مبتنی بر فرضيه دوم
 شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یشرکت ها یگذار هیتخصص حسابرس در صنعت با فرصت سرما نیببنا بر فرضیه تحقیق، 

 شود: یم شنهادیپ، وجود دارد یمعنا دار یرابطه 

در انتخاب  شیخو یحسابرس تیفیک یجهت ارتقا که گردد یم شنهادیشرکت ها پ رهیمد ئتیهصاحبان سهام و  یبه مجمع عموم -

 . ندینما یشتریصنعت توجه ب در حسابرسان مستقل، به حسابرسان متخصص

 زانیم به ،یمال یرهایعالوه بر متغ یگذار هیسرما ماتیگردد در هنگام اتخاذ تصم یم هیتوص ه،یسرما بازار گذاران و فعاالن هیبه سرما -

 . ندیخود لحاظ نما یریگ میتصم یشرکت ها در مدل ها یریپذ سکیر مؤثر بر یتوجه نموده و آن را به عنوان عامل زینتخصص حسابرسان 

 .هیجهت کارا نمودن بازارسرما ،ییعامل مرتبط با کارا ریو سا یلگریتحل گسترش موسسات مشاوره و -
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 پيشنهادهایی براي تحقيقات آتی
و کارایی سرمایه گذاری در شرکت تخصص حسابرس در صنعت اندازه موسسه حسابرسی و  نیبدرباره رابطه  یقیتحق گرددیم شنهادیپ

 انجام گیرد. شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ های

 شرکت ها.عملکرد مدیران  استفاده از معیار فرصت سرمایه گذاری شرکت به عنوان معیار پاداش مدیران و تاثیر آن بر

  ها.گذاری آن شرکتسازی شرکت های دولتی بر روی فرصت سرمایه یبررسی تاثیر خصوص

 کوچک. یسطح شرکت هادر موضوع در فرابورس و  نیا یبررس
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