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   عملکرد بر حسابرسی کیفیت و سهام مالکیت ساختار تاثیر بررسی
  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايشرکت

  
  .ایران کرمانشاه، حسابداري، گروه علوم انسانی، دانشکده کرمانشاه، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه، سعید واصلی

  .ایران کرمانشاه، حسابداري، گروه علوم انسانی، دانشکده کرمانشاه، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه، پورساناز فارغ
  .ایران کرمانشاه، حسابداري، گروه علوم انسانی، دانشکده کرمانشاه، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه، زهرا صیدي

  
ها  هاي بنیادي عملکردي شرکت عاملی تاثیرگذار در تغییر سیاست به عنوان نسبت مالکیت سهامداران نهادي - چکیده

ان ـنش. ها محسوب شود کاربردي شرکت ايـه تواند به عنوان نقطه عطف تغییرات بنیادي سیاست وب شده و میـمحس
دهد که نقش نظارتی حسابرس بر کاهش مشکل نمایندگی که در نتیجه جداسازي مالکیت از کنترل شرکت بوجود می

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ساختار مالکیت سهام و کیفیت حسابرسی بر عملکرد . آید، تاثیرگذار استیم
از حیث  . پژوهش حاظر از نظر ماهیت تحلیلی است. باشدهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میشرکت

باشد که گردآوري ابزار پژوهش سیاهه وارسی می .هدف کاربردي و از نظر ارتباط بین متغیرها از نوع رگرسیون است
آورد نوین استخراج گردیده افزار رهنرم هاي پذیرفته شده بورس اوواق بهادار تهران وهاي مالی شرکتها از صورتداده

. است 1393الی  1389هاي هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالجامعه آماري پژوهش شرکت. است
براي تجزیه وتحلیل  Eviewsافزار همچنین از نرم. گیري آن استفاده شده استاز روش حذفی سیستماتیک براي نمونه و

نتایج پژوهش حاکی از آن است درصد مالکیت سهامدار نهادي بر بازده دارایی تاثیر مثبت و . ها استفاده شده استفرضیه
دهد کیفیت حسابرسی بر تاثیر منفی و معناداري دارد، همچنین نتایج نشان میمعناداري دارد، اما بر ارزش افزوده اقتصادي 

  .اما بر ارزش افزوده اقتصادي تاثیر مثبت و معناداري دارد. بازده دارایی هیچ تاثیري ندارد
  درصد مالکیت سهامدار نهادي، کیفیت حسابرسی، بازده دارایی، ارزش افزوده اقتصادي :واژگان کلیدي

  
  مقدمه 

میالدي و مسایل مربوط به ترکیب و هویت مالکین  1990از مطرح شدن بحث حاکمیت شرکتی در دهه پس
-هاي اوراق بهادار، سرمایهها نیز مطرح شد و بعد از آن بورسمالکیت شرکت ها، با توجه به ساختارشرکت

ا مورد توجه قرار ها رها مسایل مربوط به ساختار مالکیت شرکتگیرندگان اصلی شرکتگذاران و تصمیم
ها و توجه بیشتر به نقش امه نظام راهبردي شرکتننویس آییندر کشورمان نیز با توجه تدوین پیش. دادند

ها پس از اجراي ها و همچنین بحث تغییر مالکیت شرکتمالکین در نظارت و کنترل بر اعمال مدیران شرکت
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، 1390پیري،  رضایی،( یش ار پیش مطرح گردیدخصوصی سازي، مباحث مربوط به ساختار سرمایه مالکیت ب
156.(  

-کنند که کیفیت باالتر حسابرسی منجر به کاهش ریسک اطالعاتی می، بیان می)2010( چن و همکاران
شود، که بصورت نامشهود است، و بایستی آنرا بصورت ملموس در سود کاهش هزینه سرمایه شرکت یافت 

توانند از طریق کیفیت کند که حسابرسان میعاتی حسابرس مشخص میبنابراین نقش اطال. 1)2003ارنوت، (
همچنین با ارائه اطالعاتی با . 2)1998بکر و همکاران، (باالتر اطالعات، ریسک اطالعاتی را کاهش دهند 

یابد که منجر به کاهش ریسک اطالعاتی مورد قابلیت اتکا و شفافیت بیشتر، عدم تقارن اطالعاتی کاهش می
 ). 2011لی و مسول، (شود رمایه گذاران میتوجه س

هاي بنیادي عملکردي  نسبت مالکیت سهامداران نهادي به عنوان عاملی تاثیرگذار در تغییر سیاست
ها  هاي کاربردي شرکت تواند به عنوان نقطه عطف تغییرات بنیادي سیاست ها محسوب شده و می شرکت

دهد که نقش نظارتی حسابرس بر کاهش ، نشان می)2007( فرناندو). 2006هانیفا و هودیب، (محسوب شود 
تاثیر نقش . آید، تاثیرگذار استمشکل نمایندگی که در نتیجه جداسازي مالکیت از کنترل شرکت بوجود می

شفافیت و کیفیت مطلوب اطالعات . تواند در کاهش هزینه سرمایه شرکت منعکس شودنظارتی حسابرس می
-گذاران، اعتباردهندگان و بطور اعم استفادههاي بهینه اقتصادي سرمایهگیريمیممالی، که پایه و اساس تص

هاي مالی هنگامی کنندگان از گزارشاستفاده. باشداي برخوردار میکنندگان از اطالعات است، از اهمیت ویژه
اوي اطالعات ح هاهاي مالی اتکاء کنندکه این گزارشتوانند به اطالعات مالی منعکس شده در گزارشمی

باشد حسابرسی مکانیزمی کارا براي فراهم کردن اطالعات شفاف و قابل اتکاء می. شفاف و قابل اتکاء باشند
 ). 2002بارتون و شیمکو، (

به . رودهاي حسابداري به شمار میبرانگیز و جذاب در پژوهشیکی از موضوعات بحث ساختار ماکیت
 نسبت مالکیت سهامداران نهاديگیري به یکی از فاکتورهاي مهم تصمیم گذاران به عنوانکه سرمایهاین دلیل

-پژوهش. ها از جنبه رفتاري، اهمیت خاص خود را دارد، این پژوهش)2011لی و مسولی، ( توجه خاصی دارند
به . )2005اورت و واگن هوفر، ( ها نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود، حکایت از کیفیت آن دارد

 کنند که روند سودگذاري میهایی سرمایهگذاران با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شرکتترتیب، سرمایه این
ها در وضعیت نامطلوب اقتصادي تحت هنگامی که شرکت). 1384نوروش و همکاران، ( تر استآنها باثبات

هاي مایند که سطر آخر صورتنها از واحد حسابداري درخواست میگیرند، مدیران آنفشار فزاینده قرار می

                                                             
1- Arnvt 
2- Becker et al  
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بالسم و ( ، و بدین وسیله محتواي اطالعاتی آن را تغییر دهند)2012زنگ، ( را بهبود بخشند) یعنی سود(مالی 
 . )2003همکاران، 

هاي مفید براي رسد قادر به فراهم آوردن دادهاش، به نظر نمیپذیريحسابداري با وجود تمامی انعطاف
 آرایش براي اوقات گاهی که هاییروش از یکی. )1996هوپ و هوپ، (رایط باشد مدیریت در این قبیل ش

گیرد، توجه به نسبت مالکیت سهامداران نهادي می قرار استفاده مورد هاشرکت مطلوب وضعیت اطالع رسانی
 غالباً که سود تعیین فرآیند در مدیریت عمومی مداخله به 1تاثیرگذاري مالکیت مدیریتی. باشدمی و مدیریتی

گذاران حساسیت سرمایه). 2011همکاران،  و چاي( گرددمی اطالق باشد،می مدیریت اهداف دلخواه راستاي
 جهت گذاران نهادي توسط سیاست که است روشی ،2نهادي در ارتباط با نوسانات سود و کیفیت حسابرسی

 ،)1998(بکر و همکاران  .)1384نوروش و همکاران، ( رودمی کار به ها شرکت بلندمدت اهداف دستکاري
  .داندمی سود آوردن دستبه قصد با خارجی مالی گريـگزارش رآیندـف در عمدي دخالت را ودـس مدیریت

 نوعی بهعمدتاً به  هاشرکتگیري عملکرد شرکت و یافتن راهکارهاي کنترل عملکرد هاي اندازهروش
مسئله مهمی است ه زتوجه به این حو، )2003بالسم و همکاران، ( شودها مربوط میشرکت کیفیت حسابرسی

تأثیر . )2012زنگ، ( آوردکه تحقیق در آن حوزه، امکان توسعه ثروت و درآمد را براي کشور به ارمغان می
پردازان اقتصادي را به که در خارج از کشور ذهن نظریه 3مدیریت سودبر عملکرد شرکت و  کیفیت حسابرسی

یکی از عوامل موثر بر میزان موفقیت  .هاي بسیار باشدل کرده است در ایران نیز باید محور بررسیمشغو خود
توجه به نوع نگرش مدیران در ارتباط با کیفیت سود و با  ، کیفیت حسابرسیهاعملکرد اقتصادي شرکت

وري که قصد دارد ، از همین رو ایران و هر کش)2005اورت و واگن هوفر، ( است ها ساختار مالکیت شرکت
به عملکرد و  نوع نظارتیرا توسعه دهد باید به این نکته توجه داشته باشد که چه  هاعملکرد بهینه شرکت

 . کندبهتر نظارت می هاساختار بهینه شرکت
نسبت مالکیت این پرسش است که آیا  با توجه به هدف اصلی این پژوهش محقق به دنبال پاسخگویی به

ها بر ها و عملکرد شرکتها بر مبناي بازده داراییبر عملکرد شرکت و کیفیت حسابرسی سهامداران نهادي
  هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است یا نه؟ شرکتدر  مبناي معیار کیوتوبین

  
  فرضیات پژوهش
  :فرضیه اصلی اول

  .معناداري داردها تاثیر نسبت مالکیت سهامداران نهادي بر عملکرد شرکت
  

                                                             
1- managerial ownership  
2- audit quality 
3- earning management 
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  فرضیات فرعی 
 :Bنسبت مالکیت سهامدار نهادي بر بازده دارایی تاثیر معناداري دارد: فرضیه فرعی اول.  
:A دارد يمعنادار ارزش افزوده اقتصادي تاثیر رب يسهامدار نهاد تیمالکنسبت : فرضیه فرعی دوم.  

  :فرضیه اصلی دوم
  .معناداري داردها تاثیر کیفیت حسابرسی بر عملکرد شرکت

  فرضیات فرعی
:B دارد يمعنادار تاثیر ییبازده دارا رب کیفیت حسابرسی: فرضیه فرعی اول.  
:A دارد يمعنادار تاثیر يارزش افزوده اقتصاد رب کیفیت حسابرسی: فرضیه فرعی دوم.  

  
  تعریف مفهومی متغییرها 

هاي بیمه، ها، شرکتبزرگ مانند بانک گذاراننهادي، سرمایهسهامداران : گذاران نهاديمالکیت سرمایه
گذاران نهادي ممکن حضور سرمایه شود کهگونه تصور میاغلب این. هستند  ...وگذاري هاي سرمایهشرکت

دهند، گذاران انجام میهاي نظارتی که این سرمایهاین امر از فعالیت. ها بینجامداست به تغییر رفتار شرکت
  1)2006 ،جنکینزولوري و (گیرد نشأت می

  
شرکت درصد از سهام  5سهامداري که مالک  طبق قانون بورس اوراق بهادار هر :میزان مالکیت مدیریتی

بنابراین در این . یک عضو در هیات مدیره شرکت داشته باشد تواندمی محسوب شده و 2باشد سهامدار عمده
هیات مدیره در شرکت هستند مورد محاسبه به عنوان  پژوهش درصد سهامدارانی که داراي حداقل  یک عضو

  )2009حسن بوت، (گیرد قرار می
دست  این متغیر درصد سهامی که در در: )3سهامداران خرد(میزان مالکیت سهامداران غیر مدیریتی 

  ).2009آموتال، (گیرد شود مدنظر قرار میجز سهامداران مدیریتی محسوب نمی سهامداران خرد بوده و
  

هاي دیفوند و جام  شرکت از پژوهش کیفیت حسابرسیدر این پژوهش براي محاسبه معیار  :حسابرسیکیفیت 
، چاي و )2005(داسکاالکیس و سیالکی ، )2003(، بالسم و همکاران )1998(، بکر و همکاران )1994(بالوو 

اندازه موسسه : ، پیروي خواهیم کرد و نحوه محاسبه آن به این صورت است)2012(و زنگ ) 2011(همکاران 
صورت که براي محاسبه متغیر مستقل کیفیت به این. حسابرسی به عنوان کیفیت حسابرسی انتخاب شده است

                                                             
1- Laurie Jenkins 
2- major stock holder 
3- minority stock holder 
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صورت عدد  و در غیر این 1دد حسابرسی، اگر حسابرس شرکت عضو نمونه آماري سازمان حسابرسی باشد، ع
  .صفر لحاظ خواهد گردید

  

 جهت که است معیاري اقتصادي، افزوده ارزش :ها بر مبناي ارزش افزوده اقتصادي عملکرد شرکت
 گیرياندازه براي اساساً افزوده ارزش هايمقیاس. شودمی برده بکار شرکت ارزش خلق زمینه در کلی نظارت

 گیردمی قرار استفاده مورد است، شرکت ارزش بر افزودن در مدیران توانایی بر مبتنی که مدیریت عملکرد
  ).2006 ب،یو هود فایهان(
  

درآمد طریق تقسیم  هاي مالی است که ازیکی از نسبت ):ROA(بازده دارایی ها بر مبناي  عملکرد شرکت
هاي تولید به مهارت ROA آیدبدست می هاها تقسیم بر ارزش دفتري کل داراییخالص ناشی از بازده دارایی
 .)2006هانیفا و هودیب، ( شودو فروش شرکت مربوط می

  
  تعریف عملیاتی متغییرها 

  :تعاریف عملیاتی متغیرهاي وابسته
  ):( ها ها بر مبناي بازده داراییعملکرد شرکت) الف 

1 -نرخ مالیات  سود خالص
هامتوسط کل دارایی

= هاخالص بازده دارایی   

  )EVA(شرکت بر مبناي ارزش افزوده اقتصادي  عمکرد) ب
EVA= NOPAT - (c × Capital) 

  
  :تعاریف عملیاتی متغیرهاي مستقل

  ):( نسبت مالکیت سهامداران نهادي
  :، به صورت زیر محاسبه خواهد شد)2013(طبق پژوهش ویشا و همکاران 

퐿퐼푁푆푇 , =  
تعداد سهام در دست سهامداران نهادي

تعداد کل سهام شرکت
 

  ):푨푸풊,풕( کیفیت حسابرسی
، بکر )1994(هاي دیفوند و جام بالوو  شرکت از پژوهش کیفیت حسابرسیدر این پژوهش براي محاسبه معیار 

، پیروي خواهیم کرد )2012(و زنگ ) 2011(، چاي و همکاران )2003(، بالسم و همکاران )1998(و همکاران 
. اندازه موسسه حسابرسی به عنوان کیفیت حسابرسی انتخاب شده است: صورت استو نحوه محاسبه آن به این

tiROA ,

tiLINST ,
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ي محاسبه متغیر مستقل کیفیت حسابرسی، اگر حسابرس شرکت عضو نمونه آماري صورت که برابه این
  .صورت عدد صفر لحاظ خواهد گردید و در غیر این 1سازمان حسابرسی باشد، عدد 

  
  مدل مفهومی پژوهش

  
  متغیرهاي مستقل                                                 متغیرهاي وابسته                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گیري جامعه آماري و روش نمونه
بهادار تهران گردآوري ها در بورس اوراق  هاي واقعی موردنیاز این تحقیق از اطالعات واقعی شرکت داده

در این پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک نسبت به تعیین حجم نمونه براساس . خواهد شد
 :معیارهاي زیر اقدام خواهد شد

  .اسفند ماه باشد 29ها منتهی به به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آن -1
  .سال مالی نداشته باشدتغییر ) 1393-1389(در طی دوره مورد بررسی  -2
  .اطالعات مالی آن قابل دسترس باشد -3
هاي  گذاري یا شرکت هاي سرمایه و شرکت) ها، موسسات مالی مانند بانک(هاي مالی  جزء شرکت -4

  .گري مالی نباشد واسطه
  .اطالعات موردنیاز در بخش تعریف متغیرها در دسترس باشد -5

نسبت 
مالکیت 

سهامداران 
  نهادي

کیفیت 
 حسابرسی

بازده 
 دارایی 

ارزش 
افزوده 
 اقتصادي
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  حذف سیستماتیک  1-3جدول 
 تعداد شرح

  510   1393اعضاي جامعه آماري در پایان سال 
  )94(  .نباشد سال هر ماه اسفند پایان به منتهی آنها مالی سال

  )88(  .اند نداشته فعال حضور بورس در 1393 الی 1389 زمانی بازه طول در که هایی شرکت
  )74(  .نبوده است دسترس در آنها مالی هاي صورت اطالعات

  )68(  .شوندمی محسوب دهزیان هايشرکت جزء که هاییشرکت
  )66(  .باشند مالی گري واسطه و گذاري سرمایه هاي شرکت جزو

  )390(  هاي حذف شده از جامعه آماري جمع شرکت
  120  هاي باقیماندهجمع شرکت

  
  آمار توصیفی 

  آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش ) 1-4(جدول
  بزرگترین  کوچکترین  انحراف معیار  میانگین  تعداد  متغیر

  115/1  584/0  452/362  6325/0 600  کیفیت حسابرسی
  135/7  362/5  745/251  4251/10 600  نسبت مالکیت سهامداران نهادي

  436/4  122/3  123/321  7521/17 600  ارزش افزوده اقتصادي
  419/6  856/5  142/121  5263/13 600  بازده دارایی

  
  لیمر Fآزمون 

به  .گرددهاي تلفیقی از آماره اف لیمر استفاده مییا داده هاي تابلویی وهاي دادهیکی ازروشبه منظور گزینش 
 یا ها وجود داردیک از شرکت جداگانه براي هر امبد کند که عرض از تعیین می عبارت دیگر آماره اف لیمر

  خیر
Ho :هاي تلفیقی روش داده  
H1 :هاي تابلوییروش داده  
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  لیمر آزمون نتایج 3-4 جدول

  

درصد بیشتر است بنابراین  5از ) Probability( میزان خطاي آزمون لیمرطور که مشاهده گردید همان
پژوهش از روش تلفیقی هاي در نتیجه براي برآورد مدل. شودرد میH1  شود فرضمی تایید  Hoفرض 

  .شوده میداستفا
  

  آمار استنباطی 
  :اول فرضیه اصلی

  .ها تاثیر معناداري داردنسبت مالکیت سهامداران نهادي بر عملکرد شرکت
  :فرعی اول* 

  ∶ [H   .نسبت مالکیت سهامدار نهادي بر بازده دارایی تاثیر معناداري ندارد[
[H   .دارایی تاثیر معناداري داردنسبت مالکیت سهامدار نهادي بر بازده : [

  
  مدل پژوهشی اول 

푅푂퐴 = 훼 + 훽 퐿퐼푁푆푇 + 훽 퐿푀퐴푁 + 훽 푆퐼푍퐸 + 훽 퐺푅푂푊 + 훽 퐿퐸푉
+ 훽 퐿푃푅푂 + 훽 퐴퐺퐸 + 훽 푃푅 + 훽 퐶푂푁 + 휀  

  
  ضریب معادله رگرسیون بین مدل اول: 4-4جدول

 ح معناداريطس tآزمون   ضریب استاندارد شده  ضریب  مستقل متغیر

 022/0  421/2  452/0  231/5  عرض از مبدا

  136/6  521/0  423/3  003/0  
  فیشر Fآماره   دوربین واتسون  ضریب تعدیل شده  ضریب تعیین

54/0  51/0  011/2  236/16)000/0(  
  

tiLINST ,

  F-statistic  Probability  روش  
 تلفیقی  067/0  45/3  اولمدل 

  تلفیقی  059/0  26/4  مدل دوم



    
  1396ماه تیر  و هفت،سیشماره                                                               هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

٩٣ 
 

فرضیات از روش تلفیقی و حداقل مربعات داري نشدن آزمون لیمر براي آزمون در این فرضیه به دلیل معنی
است که این بدان  54/0دهد که میزان تبیین مدل این فرضیه برابر با شود نتایج جدول فوق نشان میاستفاده می

درصد توسط متغیرهاي مستقل تبیین شده است و متغیرهاي مستقل توان  54معنی است مدل فرضیه به مقدار 
دار دهد مدل این فرضیه معنیداري آزمون فیشر نشان میچنین سطح معنیرند همبینی متغیر وابسته را داپیش

 5/2تا  5/1بین ) 011/2( که مقدار دوربین واتسونبه دلیل این. شده و رابطه خطی بین متغیرها ایجاد شده است
براي متغیر  t آزمون) .Prob( از طرف دیگر میزان خطا .شودقرار گرفته پس استقالل خطاها نیز پذیرفته می

 بازده دارایی که وابسته متغیر بر توانسته متغیر این درصد کمتر است لذا 5نسبت مالکیت سهامدار نهادي از 
توان گفت نسبت مالکیت سهامدار نهادي بر بازده دارایی تاثیر در نتیجه می .داشته باشد تاثیر معناداري است

  . مثبت و معناداري دارد
  :فرعی دوم* 

  ∶ [H   .نسبت مالکیت سهامدار نهادي بر ارزش افزوده اقتصادي تاثیر معناداري ندارد[
[H   .نسبت مالکیت سهامدار نهادي بر ارزش افزوده اقتصادي تاثیر معناداري دارد: [

퐸푉퐴 = α + β LINST + β LMAN + β SIZE + β GROW + β LEV
+ β 퐿푃푅푂 + β 퐴퐺퐸 + β 푃푅 + β 퐶푂푁 + ε  

  ضریب معادله رگرسیون  مدل دوم : 4-4جدول
 ح معناداريطس tآزمون   ضریب استاندارد شده  ضریب  مستقل متغیر

 031/0  421/2  638/0  561/3  عرض از مبدا

  175/4 -  485/0   123/4 -    011/0   
  فیشر Fآماره       دوربین واتسون  ضریب تعدیل شده   ضریب تعیین               

                     58/0      54/0    78/1    261/21)000/0(  
  

داري نشدن آزمون لیمر براي آزمون فرضیات از روش تلفیقی و حداقل مربعات در این فرضیه به دلیل معنی
است که این بدان  58/0دهد که میزان تبیین مدل این فرضیه برابر با شود نتایج جدول فوق نشان میاستفاده می

درصد توسط متغیرهاي مستقل تبیین شده است و متغیرهاي مستقل توان  58عنی است مدل فرضیه به مقدار م
دار دهد مدل این فرضیه معنیداري آزمون فیشر نشان میچنین سطح معنیبینی متغیر وابسته را دارند همپیش

 5/2تا  5/1بین ) 78/1( ربین واتسونکه مقدار دوبه دلیل این. شده و رابطه خطی بین متغیرها ایجاد شده است

tiLINST ,
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براي متغیر  tآزمون ) .Prob( از طرف دیگر میزان خطا .شودقرار گرفته پس استقالل خطاها نیز پذیرفته می
ارزش افزوده  که وابسته متغیر بر توانسته متغیر این درصد کمتر است لذا 5نسبت مالکیت سهامدار نهادي از 

توان گفت نسبت مالکیت سهامدار نهادي بر ارزش در نتیجه می .داشته باشدتاثیر معناداري  است اقتصادي
  . افزوده اقتصادي تاثیر منفی و معناداري دارد

  

  دوم  فرضیه اصلی
  .ها تاثیر معناداري داردنسبت مالکیت سهامداران نهادي بر عملکرد شرکت

  :فرعی اول* 
 ∶ [H   .ندارد کیفیت حسابرسی بر بازده دارایی تاثیر معناداري[

[H   کیفیت حسابرسی بر بازده دارایی تاثیر معناداري دارد: [
푅푂퐴 = α + β IQ + β LMAN + β SIZE + β GROW + β LEV + β 퐿푃푅푂

+ β 퐴퐺퐸 + β 푃푅 + β 퐶푂푁 + ε  

  ضریب معادله رگرسیون  مدل سوم: 4-4جدول
 معناداريح طس tآزمون   ضریب استاندارد شده  ضریب  مستقل متغیر

 281/0  326/2  455/0  785/2  عرض از مبدا

AQ  111/2  369/0  123/3  174/0  
  فیشر Fآماره   دوربین واتسون  ضریب تعدیل شده  ضریب تعیین

33/0  31/0  56/1  748/23)452/0(  
  

داري نشدن آزمون لیمر براي آزمون فرضیات از روش تلفیقی و حداقل مربعات در این فرضیه به دلیل معنی
است که این بدان  33/0دهد که میزان تبیین مدل این فرضیه برابر با شود نتایج جدول فوق نشان میاستفاده می

درصد توسط متغیرهاي مستقل تبیین شده است و متغیرهاي مستقل توان  33معنی است مدل فرضیه به مقدار 
دار دهد مدل این فرضیه معنیشر نشان میداري آزمون فیچنین سطح معنیهم. بینی متغیر وابسته را ندارندپیش

 5/2تا  5/1بین ) 56/1( که مقدار دوربین واتسونبه دلیل این. شده و رابطه خطی بین متغیرها ایجاد شده است
کیفیت  متغیر براي t آزمون براي )Prob( میزان خطا. شودقرار گرفته پس استقالل خطاها نیز پذیرفته می
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  معناداري تاثیر است بازده دارایی که وابسته متغیر بر نتوانسته متغیر این لذا است بیشتر درصد 5 حسابرسی از
 .ندارد مثبت و معناداري تاثیر بازده داریی بر کیفیت حسابرسی گفت توانمی نتیجه در. باشد داشته

  
  :فرعی دوم* 

 ∶ [H   .کیفیت حسابرسی بر ارزش افزوده اقتصادي تاثیر معناداري ندارد [
[H   .کیفیت حسابرسی بر ارزش افزوده اقتصادي تاثیر معناداري دارد: [

퐸푉퐴 = α + β IQ + β LMAN + β SIZE + β GROW + β LEV + β 퐿푃푅푂
+ β 퐴퐺퐸 + β 푃푅 + β 퐶푂푁 + ε  

  
  ضریب معادله رگرسیون  مدل چهارم: 4-4جدول

 معناداريح طس tآزمون   ضریب استاندارد شده  ضریب  مستقل متغیر

 036/0  188/3  088/0  056/2  عرض از مبدا

AQ  325/2  145/0  103/3  021/0  
  فیشر Fآماره   دوربین واتسون  ضریب تعدیل شده  ضریب تعیین

62/0  5931/0  69/1  145/25)236/0(  
  

داري نشدن آزمون لیمر براي آزمون فرضیات از روش تلفیقی و حداقل مربعات در این فرضیه به دلیل معنی
است که این بدان  62/0دهد که میزان تبیین مدل این فرضیه برابر با شود نتایج جدول فوق نشان میاستفاده می

درصد توسط متغیرهاي مستقل تبیین شده است و متغیرهاي مستقل توان  62معنی است مدل فرضیه به مقدار 
دار دهد مدل این فرضیه معنیفیشر نشان میداري آزمون چنین سطح معنیهم. بینی متغیر وابسته را  دارندپیش

 5/2تا  5/1بین ) 56/1( که مقدار دوربین واتسونبه دلیل این. شده و رابطه خطی بین متغیرها ایجاد شده است
کیفیت  متغیر براي t آزمون براي )Prob( میزان خطا. شودقرار گرفته پس استقالل خطاها نیز پذیرفته می

 تاثیر است ارزش افزوده اقتصادي  که وابسته متغیر بر توانسته متغیر این لذا است ردرصد کمت 5 از حسابرسی
مثبت و  تاثیر ارزش افزوده اقتصادي بر کیفیت حسابرسی گفت توانمی نتیجه در. باشد داشته معناداري
  .ندارد معناداري
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  نتایج پژوهش
  .معناداري دارد نسبت مالکیت سهامدار بر عملکرد شرکت تاثیر: فرضیه اصلی اول*

 نتایج فرضیه فرعی اول پژوهش 
دار نشدن آزمون لیمر براي آزمون فرضیات از روش تلفیقی و حداقل مربعات در این فرضیه به دلیل معنی

درصد کمتر  5براي متغیر نسبت مالکیت سهامدار نهادي از  tآزمون ) .Prob( شود چون میزان خطااستفاده می
-در نتیجه می .تاثیر معناداري داشته باشد است بازده دارایی که وابسته متغیر بر توانسته متغیر این بوده است لذا

یعنی به ازاي یک درصد . توان گفت نسبت مالکیت سهامدار نهادي بر بازده دارایی تاثیر مثبت و معناداري دارد
  .یابدافزایش می) بازده دارایی(متغیر وابسته ) نسبت مالکیت سهامدار( افزایش در متغیر مستقل

  
  پژوهش فرعی دوم فرضیه نتایج

داري نشدن آزمون لیمر براي آزمون فرضیات از روش تلفیقی و حداقل مربعات در این فرضیه به دلیل معنی
درصد کمتر  5براي متغیر نسبت مالکیت سهامدار نهادي از  tآزمون ) .Prob( شود چون میزان خطااستفاده می
در  .داشته باشد تاثیر معناداري است ارزش افزوده اقتصادي که وابسته متغیر بر توانسته متغیر این لذا. بوده است
 یعنی .توان گفت نسبت مالکیت سهامدار نهادي بر ارزش افزوده اقتصادي تاثیر منفی و معناداري داردنتیجه می

) ارزش افزوده اقتصادي( وابسته متغیر) سهامدار مالکیت نسبت( مستقل متغیر در افزایش درصد یک ازاي به
  .یابدمی کاهش
  .نسبت مالکیت سهامدار بر عملکرد شرکت تاثیر معناداري دارد: فرضیه اصلی دوم *
  
  پژوهش فرعی اول فرضیه نتایج

داري نشدن آزمون لیمر براي آزمون فرضیات از روش تلفیقی و حداقل مربعات در این فرضیه به دلیل معنی
 است بیشتر درصد 5 کیفیت حسابرسی از متغیر براي t آزمون.) Prob( چون میزان براي خطاشود استفاده می

 گفت توانمی نتیجه در. باشد داشته معناداري تاثیر است دارایی بازده که وابسته متغیر بر نتوانسته متغیر این لذا
 مستقل متغیر در افزایش درصد یک ازاي به یعنی .ندارد معناداري تاثیر دارایی بازده بر کیفیت حسابرسی

 .کندري نمییهیچ تغی) بازده دارایی( وابسته متغیر) کیفیت حسابرسی(
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  پژوهش فرعی دوم فرضیه نتایج
داري نشدن آزمون لیمر براي آزمون فرضیات از روش تلفیقی و حداقل مربعات در این فرضیه به دلیل معنی

بوده  کمتر درصد 5 کیفیت حسابرسی از متغیر براي t آزمون براي .)Prob( چون میزان خطا. شوداستفاده می
 نتیجه در. باشد داشته معناداري تاثیر است ارزش افزوده اقتصادي که وابسته متغیر بر توانسته متغیر این لذا . است

 یک ازاي به یعنی. دارد مثبت و معناداري تاثیر ارزش افزوده اقتصادي بر کیفیت حسابرسی گفت توانمی
  .یابدافزایش می) ارزش افزوده اقتصادي( وابسته متغیر) حسابرسی کیفیت( مستقل متغیر در افزایش درصد

  
  هاي پیشیننتایج پژوهش  نتایج پژوهش  هاي پژوهشفرضیه

  فرضیه اول
تاثیر نسبت مالکیت سهامدار بر 

  بازده دارایی تایید شد
 مالکیت بین که گرفت نتیجه) 2011( گور اون

  دارد وجود معناداري رابطه بازده دارایی با سهامدار

  فرضیه دوم
 بازده بر کیفیت حسابرسی تاثیر

  شد رد دارایی
نتیجه گرفتند کیفیت ) 2003(  همکاران و میرز

  .حسابرسی بر بازده دارایی تاثیري ندارد

  فرضیه سوم
 بر سهامدار مالکیت نسبت تاثیر

  شد ارزش افزوده اقتصادي تایید

نتیجه ) 1391( تاش، کاظمی و امینی شهیکی
داري بر گرفتند که مالکیت سهامدار تاثیر معنی

  ارزش افزوده اقتصادي دارد

  فرضیه چهارم
ارزش  بر کیفیت حسابرسی تاثیر

  شد افزوده اقتصادي تایید

نتیجه گرفت که بین مالکیت ) 2011( گور اون
سهامدار با ارزش افزوده اقتصادي رابطه معناداري 

  وجود دارد
 

  پیشنهادهاي کاربردي
  فرضیه اول و سوم * 

در اتخاذ  ،شودگذاران پیشنهاد میبا توجه به تاثیر مثبت درصد مالکیت سهامدار بر بازده دارایی به سرمایه
هاي سودآور این عامل را به عنوان یک عامل مثبت در نظر گذاراي در شرکتتصمیمات خود براي سرمایه

-شود سرمایهبر ارزش افزوده اقتصادي پیشنهاد می سهامدار مالکیت توجه به تاثیر منفی درصدبگیرند ولی با 

  .بگیرند نظر منفی در عامل یک عنوان به را عامل این سودآور هايشرکت در گذاريسرمایه گذاران  براي
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  فرضیه دوم و چهارم *
به عامل  ،شودمدیران و سهامداران پیشنهاد میبا توجه به عدم تاثیر کیفیت حسابرسی بر بازده دارایی به 

 کیفیت که است این بیانگر تحقیق این از نتایج حاصل. بازده دارایی در کنار کیفیت حسابرسی کمتر توجه کنند
 شرکت شده ایجاد اقتصادي افزوده ارزش افزایش کاهش و بر موثر عوامل حسابرس تصدي دوره و حسابرسی

 بازرس و حسابرس انتخاب در شودمی پیشنهاد بورسی هايتمامی شرکت مدیران و سهامداران به بنابراین .است
 تغییر از االمکانحتی و نمایند استفاده صنعت متخصص خدمات حسابرسان از و نمایند بیشتري توجه قانونی

  .نمایند خودداري )ایران در سال 4( مجاز زمان تا حسابرس
  

  هاي آتی پیشنهاد براي پژوهش
هاي پذیرفته شده هاي کیفی سود بر کیفیت حسابرسی در شرکتبررسی تاثیر ویژگی: موضوع اول

  در بورس اوراق بهادار تهران 
  .پایداري سود بر کیفیت حسابرسی تاثیر دارد: فرضیه اول
  .هموارسازي سود بر کیفیت حسابرسی تاثیر معناداري دارد: فرضیه دوم
  .برکیفیت حسابرسی تاثیر معناداري داردمربوط بودن سود : فرضیه سوم
هاي بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مالکیت نهادي با ارزش شرکت در شرکت: موضوع دوم

  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  . بین کیفیت حسابرسی و ارزش شرکت ارتباط وجود دارد: فرضیه اول
  . کت ارتباط وجود داردبین مالکیت نهادي با ارزش شر: فرضیه دوم
 .بین کیفیت حسابرسی با مالکیت نهادي ارتباط وجود دارد: فرضیه سوم

  
  هاي پژوهش محدودیت

بدیهی است هر . شود ها آزمون می هاي تحقیق با استفاده از آن اساس و پایه هر تحقیق اطالعاتی است که فرضیه
گیرد، نتایح حاصل از تحقیق نیز قابل اتکاتر است و تري در اختیار محقق قرار  تر و کامل قدر اطالعات دقیق

  .تحقیق انجام شده اعتبار بیشتري خواهد داشت
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ها بین اطالعات آماري گزارش شده از سوي سایت  هاي تحقیق، وجود برخی اختالف یکی از محدودیت -
ارائه شده هاي اطالعاتی است که در این مورد به اطالعات  شرکت بورس و اطالعات مندرج در بانک

  .از سوي سایت بورس و شرکت بورس اتکا خواهد شد
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  آوري شده در این تحقیق شامل شرکت اطالعات جمع -

جایی که با افزایش اطالعات و تعداد مشاهدات نتایج  باشد، از آن می 1393الی  1389هاي  طی سال
گردد، ممکن است با افزایش دوره  حقیق از اعتبار باالتري برخوردار میآزمون و به طبع آن نتیجه ت

  . زمانی نتایج متفاوتی حاصل گردد
آوري اطالعات سعی و دقت فراوان صورت خواهد گرفت لیکن به دلیل ضعف منابع  که در جمع با آن -

ن کنار گذاشته ها از نمونه آزمو اطالعاتی بخصوص در مورد متغیرهاي پژوهش، چند مورد از شرکت
  .خواهند شد
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