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ي ابـزار  مـالي  هـاي  صورت كنندگان استفاده گيري گزارش حسابرسان در فرآيند تصميم :چكيده
تأثيرگـذار  حسـابرس مسـتقل    اظهارنظرشود؛ يكي از اين عوامل كه بر  مي نظر گرفتهسودمند در

عملكـرد   تـأثير ي انجام شده نيز حـاكي از  ها پژوهش. عملكرد مديريت واحد تجاري است است،
عملكـرد مـديريت    تأثير  ههدف اين پژوهش مطالع. حسابرس مستقل است اظهارنظرمديريت بر 

بـر   هـا  از قبيل سودآوري، سود هر سهم، نرخ بازده حقوق صـاحبان سـهام و نـرخ بـازده دارايـي     
 هـا  ي آزمـون فرضـيه  هـا  يافتـه . است گزارش حسابرس مستقل و بندهاي شرط گزارش مشروط

ـ  سهم بر گزارش حسابرس مستقل بوده،معيار سود هر  تأثيرحاكي از  ر بنـد  معيار سودآوري نيز ب
معيارهاي سود . دارد تأثيرگذاري به روش بهاي تمام شده به جاي ارزش ويژه  شرط ثبت سرمايه

يديه گزارش ق صاحبان سهام همگي بر بند اخذ تأئو نرخ بازده حقو ها هر سهم، نرخ بازده دارايي
ود بهبـ  ،توان بيـان داشـت   مي ي پژوهشها باتوجه به يافته. دارد تأثيرمشروط حسابرس مستقل 

د؛ در نتيجـه معيارهـاي حسـابداري    شو مي عملكرد مديريت سبب كاهش صدور گزارش مشروط
  .دهد مي قرار تأثيرحسابرس مستقل را تحت  اظهارنظرعملكرد مديريت 
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  مقدمه
ي حسابرسان قرار  تواند مورد استفاده مي موقع ريزي درست و به يكي از مواردي كه براي برنامه

در واقع، . رتبط استهاي مالي و ساير منابع اطالعاتي م گيرد، اطالعات منعكس در صورت
مديران، گذاران، كارگزاران،  هاي مختلفي نظير سرمايه ي گروهمورد استفاده اطالعات مزبور

 حسابرسان نيز در مواردي مانند. گيرد دهندگان و دولت قرار ميگران، اعتبار مشاوران مالي، تحليل
با  اما. كنند هاي تحليلي، بررسي تداوم فعاليت و كشف تقلب از اين اطالعات استفاده ميروش

ن در ، حسابرساتوان گفت مي هاي مالي توجه به محتواي اطالعاتي اقالم منعكس در صورت
توانند اين اطالعات را  مي ريزي حسابرسي و تعيين شاخص كنترل كيفيت، برنامه مواردي مانند

  .كار گيرند به
سهامداران، زماني سودمند است كه  ويژه بهحسابرسي از ديدگاه كاربران اطالعات مالي 

دن هاي خود به بررسي و ارزيابي برقراري تداوم فعاليت، عاري بو حسابرسان طي رسيدگي
ر بر فعاليت واحد مورد قانوني مؤثبا اهميت و اعمال غيرمالي از اشتباه، تخلف، تقلب  هاي صورت

هزينه نيز مواجه هستند و  ديگر، حسابرسان با محدوديت زمان و از سوي. پردازندرسيدگي پ
كه بنابراين، يكي از عواملي . پذير نيست ي منابع بدون وجود اطالعات مفيد امكان بهينهتخصيص 

تواند به حسابرسان كمك كند و باعث شود كه فعاليت آنها از كيفيت و كارآمدي الزم  مي
مالي صاحبكار  هاي صورتي تنگناهاي موجود در برخوردار باشد، وجود اطالعات كافي در زمينه

  .است
-مالي به هاي صورت كنندگان استفاده گيري از آنجا كه گزارش حسابرسان در فرايند تصميم

عات مالي شود؛ آگاهي از قابل اعتماد بودن اطال مي نظر گرفتهيكي از ابزارهاي سودمند در عنوان
اي  از اهميت ويژه... ي اقتصادي و ها پيچيدگي رويداد ،تضاد منافع به داليل مختلفي مانند

 ،گران مالي كنندگان اعم از تحليل هتجربي به تمامي استفاداي  گونه اين پژوهش به .برخوردار است
دهد كه تا چه اندازه عملكرد  اطالعات حسابداري نشان مي كنندگان گذاران و ساير استفاده سرمايه

نظر مقبول حسابرسان مستقل اظهارآوردن  دست بهتر در به مديريت با نشان دادن وضعيت
عملكرد  تأثيرثر بر صدور گزارش حسابرسي به از بين عوامل مؤدر اين پژوهش  .است تأثيرگذار

تواند  مي دنبال اين هستيم كه ببينم اين عملكرد تا چه حد پردازيم و به يت بر اين گزارش ميمدير
كه معيارهاي مختلفي براي  باتوجه به اين. باشد تأثيرگذارحسابرس مستقل  گيري در تصميم

براي سنجش عملكرد مديران تنها بر  رد مديران وجود دارد در اين پژوهشعملك گيري اندازه
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سودآوري، سود هر سهم، نرخ بازده حقوق صاحبان  حسابداري عملكرد مديريت مانند ايمعياره
 .كيد شده استتأ ها سهام، نرخ بازده دارايي

  
  مباني نظري پژوهش

، امروزه مسائل سهامي و تفكيك مديريت از مالكيت هاي شركتافزايش  ،رشد و توسعه اقتصاد
مسائل نمايندگي  .گذاران مبدل ساخته است سرمايهي ها ترين دغدغه نمايندگي را به يكي از مهم

 اراي تمايل و يا توانايي الزم برايد گذاران معموالً گيرد كه سرمايه مي از اين واقعيت سرچشمه
چنانچه هر دو . كنند مي اين مسئوليت را به مديران محول رو، ؛ ازايناداره امور شركت نيستند
اعمال نظارت بر  و يشينه كردن منافع شخصي خود باشندب دنبال گذاران به گروه مديران و سرمايه

طور ضمني حاوي اين پيام است كه  هعملكرد نماينده نيز مستلزم صرف هزينه باشد، اين امر ب
 ،اصالني(حداكثر كردن ثروت وي نباشد  مين منافع مالك ونماينده ممكن است همواره درصدد تأ

دستيابي به  ن از نظرزارهايي براي سنجش عملكرد مديرادنبال اب رو سهامداران به از اين .)1384
  . ي صحيح اقتصادي هستندها گيري تبع آن تصميم اهدافشان و به
 ميان قراردادها از اي مجموعه توان مي را تجاري واحد هر قراردادها، نظريه براساس

 فرض حسابرسان و اعتباردهندگان دولت، مشتريان، فروشندگان، كاركنان، سهامداران، مديران،

 اداره  وظيفه مديران ميان اين در ؛دارند تجاري واحد با جدا قراردادي ،ها از گروه يك هر .دكر

 كنترل و نظارت ،قرارداد طرف افراد حفظ و تجاري واحد فعاليت تداوم در راستاي را تجاري واحد

 اطالعات انتشار نهايت در و قرارداد كنندگان مشاركت از يك هر يها و پرداخت ها دريافت بر

 با تجاري واحد مديران .دارد عهده به را قرارداد فرآيند در جديد كنندگان مشاركت جذب براي

 مالي، وضعيت درباره آگاهي و دانش سطح از حداقلي مختلف، هاي ميان گروه اطالعات انتشار

  .)1997، 1ساندر(آورد  مي پذيري فراهم انعطاف و عملكرد
كنترل  در ذينفع اشخاص ساير و سهامداران مستقل نماينده را حسابرس كارگزاري، نظريه
 و تهيه تجاري واحد مديران توسط كه شناسد مي اطالعاتي بودن مربوط و اتكا قابليت صحت،
 واحد مديران با حسابرس نزديك ارتباط مستلزم حسابرسي كار كه آن دليل به اما .شود ارائه مي

 وظيفه انجام در است ممكن حسابرسان كه شود مي فرض نظريه اين در بنابراين تجاري است؛

 منافع راستاي در عبارتي به و ندهند انجام درستي به را خود كار ،نكرده حفظ ار استقالل خود خود،

                                                 
1. Sunder 
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كه عملكرد مديران با توجه به معيارهاي ارزيابي  و يا اين )2003والكر،(نمايند  مديران عمل و خود

 .دتأثيرگذارقرار دهد و بر نوع گزارش حسابرس  تأثيرديدگاه حسابرس را تحت  ،عملكرد مدير

هاي  ي حسابرسي در سال با تصويب قوانين و مقررات جديد و آشنايي بيشتر با خدمات حرفه
گروهي از  .يافته است گيري اخير استفاده از خدمات حسابرسان مستقل افزايش چشم

دنبال مدارك قابل اتكايي  د كه بهگذاران هستن ، سرمايهاز خدمات حسابرسي كنندگان استفاده
. اين اطالعات و مدارك تشكيل دهندگذاري خود را به استناد و اعتبار  باشند تا پرتفوي سرمايه مي

اين مدارك هستند كه در  ه و گزارش حسابرسان مستقل از دستهمالي حسابرسي شد هاي صورت
هنگامي كه حسابرس مستقل  .اند گذاران قرار گرفته هاي اخير بيشتر مورد توجه سرمايه سال

وي در  اظهارنظر مقبول بيان نمايد، اظهارنظرمالي  هاي صورتبه اطالعات مندرج در  نسبت
 مالي بدون تغيير باقي هاي صورتدهد و اطالعات مندرج در  مي مالي اعتبار هاي صورت بهحقيقت 

و يا  اظهارنظر مشروط يا عدم اظهارنظردر صورت . يد است؛ يعني اطالعات مندرج مورد تأئماند مي
غرض بخشي يا تمام  بي طرف و بي عنوان يك متخصص مالي مردود حسابرس مستقل به

  .دكن مالي را تأئيد نمي هاي صورتاطالعات مندرج در 
د تضا داليل مختلفي مانند اعتماد بودن اطالعات مالي به آگاهي از قابل ،كه بيان شدطور همان

برخوردار است؛ در نتيجه بحث اصلي اي  از اهميت ويژه.. .ي اقتصادي وها پيچيدگي رويداد ،منافع
اندازه شركت، خصوصي بودن شركت  ،اين موضوع است كه عواملي همچون هزينه حسابرسي

ي بر تأثيرچه ..  .حسابرسي، تغيير حسابرس، تغيير مالكيت، اندازه صاحبكار، عملكرد مديريت و
  .حسابرسان مستقل دارند ظراظهارن

  
  ي پژوهش پيشينه

پژوهشي در كشور انجام نشده به جز يك مورد كه توسط در رابطه با موضوع پژوهش تا كنون 
انجام شده » سمقبول حسابر اظهارنظربر  تأثيرگذاربررسي عوامل «مهد تحت عنوان  بهمن بني

ازه عواملي چون عملكرد مديريت، تغيير مالكيت، خصوصي بودن، اند تأثيراست؛ در اين پژوهش 
ده است و مقبول بررسي كر اظهارنظرمورد را در.. .و شركت، حسابرسي، گزينش حسابرس

رابطه مستقيم با احتمال صدور گزارش  ،غير از اندازه شركت بررسي به ، كليه متغيرهايدريافت
  ).1390مهد،  بني(حسابرسي مقبول دارند

س حسابر عبين نو ،ندداد ننشاد هشخووپژ، در )1387( راناــهمكو ر ــلديكرــهيمابرا
 س راحسابر عنو ،هشوين پژدر انها آ. د داردوـجو ستقيمـماي هـبطد راوـس ديريتـمو مستقل 
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نتايج . نددي كربند صوصي تقسيمـش خـسابرسي بخـحهاي  ؤسسهمو سابرسي ـح نمازاـس به
 ،حسابرسين مازاـط سـه توسـايي كـركتهـش عمجمودر كه  دبو نآبيانگر  نهاآهش وپژ

ي ـسربردر  ،)1387( راناـهمكو ي ـجبر .دـني داررـكمت دوـس مديريت، حسابرسي ميشوند
ي ـاله يعنـماني يك سدوره زيك در حسابرسي تنها ت خدمااري قيمتگذو نمايندگي ي هزينهها

دگي ـنمايني اـههـاخص هزينـين شـب ،يافتنددرهش همبستگي وپژده از ستفاا با ،1384ل اـس
 ،)1384( رانهمكادي و سجا. د داردجودار وامعناي بطهراحسابرسي ت ه خدماـحملزاقـح اـب

سمي ر ارانحسابد جامعه عضو نحسابرسا هيدگااز دمستقل س حسابرل تقالـسه ايندافزامل اعو
 ،ستقلـم نسابرساـح رـنظاز  ،ندداد ننشا مهسشناپرده از ستفاا با نهاآ .دـندكرسي ربررا  انيرا

ر اـاحبكـركت صـش ازهدـنو اسابرسي ـح ؤسسهسابقه م ازه وندر، اكا حباـسابرسي صـح هـكميت
عامل  انعنو حسابرسي به ي حرفه در قابتب و رمحسول تقالـسه ادـينافزال ـماعو انوـعن هـب

حسابرسي ي منددسي سوربردر  ،)1382( رانهمكادي و جاـس. استسابرسي ـح لستقاله اكاهند
رس اوراق بوه در پذيرفته شدي الي شركتهاـم انديرـمه دگاـياز دالي ـمي اـهرتوـمستقل ص

مالي  اننظر مدير از، يافتنددر مهسشناپرده از تفاـسا پيمايشي با وهشيطي پژ ،انتهردار بها
 لعماا ،تخلف لحتمااكاهش و شف ـك ي بارهدرستقل ـسابرسي مـح ،ي يادشدهاـركتهـش
  .است منددسواري سابدـحي اـهآوردبراي رـبزم اني الـمب قـقيدابي ـيو ارزانوني ـقرـغي

شركت در يك دوره زماني يازده ساله در  297از  پژوهشيدر  ،)2006( 1عبدالناصر و همكاران
تر از سال  احتمال تغيير حسابرس براي دريافت گزارش حسابرسي مطلوب ،كشور مالزي دريافتند

  .ري و عملكرد نامناسب باالتر استبا سودآو ها در شركتگذشته 
مقبول ، صدور گزارش حسابرسي غيردر آمريكا نشان دادند ،)2005( 2گيكر و همكاران

اندازه شركت، سودآوري، مدت زمان حسابرسي،  عواملي مانند تأثير تداوم فعاليت تحت ي درباره
در  ،)2005( 3هديب. نوع صنعت، نوع حسابرس و نوع گزارش حسابرسي در سال قبل است

، حسابرس و تغيير حسابرس در انگلستان دريافتند اظهارنظربررسي اثر تغيير مديريت بر نوع 
گزارش  ها ر از ساير شركتبيشت ،اند ي كه عملكرد نامناسب و تغيير مديريت داشتههاي شركت

  . است ها اند و اين موضوع عامل تغيير حسابرس در آن شركت مشروط دريافت كرده
ي سرمايه، نسبت  خود به اين نتيجه رسيدند كه نرخ بازده پژوهشدر  ،)1991(بل و تيبور 

هاي دريافتني، نسبت جاري و اهرم مالي توانايي  گردش موجودي كاال، نسبت گردش حساب
  .بيني گزارش مشروط حسابرسي را دارند پيش
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كاهش نرخ رشد، نسبت حقوق صاحبان سهام به ، ، بيان كردند)1998(اليتنن و اليتنن 

  .دهد مي ي شركت، احتمال دريافت گزارش مشروط را افزايشدارايي و اندازه
ي كه سود كمتري گزارش كرده، اظهارنظر هاي شركتمعتقدند، ) 1999(بسلي و ديگران 

  .وط دريافت كردندمشر
  

  ي پژوهشها فرضيه
بين سود آوري شركت و اظهارنظر مقبول حسابرس مستقل رابطه معناداري وجود : فرضيه اول

  .دارد
  .بين سود هر سهم و اظهارنظر مقبول حسابرس مستقل رابطه معناداري وجود دارد: فرضيه دوم
حسابرس مستقل رابطه معناداري بين بازده حقوق صاحبان سهام و اظهارنظر مقبول : فرضيه سوم

  .وجود دارد
و اظهارنظر مقبول حسابرس مستقل رابطه معناداري وجود  ها بين بازده دارايي: فرضيه چهارم

  .دارد
  

  روش پژوهش
و اطالعات و آزمون  ها اين پژوهش از نظر نتيجه اجرا و هدف، كاربردي و از نظر جمع آوري داده

از نـوع   طـرح پـژوهش  و  شـي از نـوع همبسـتگي اسـت    پيماي -، توصـيفي ي پـژوهش ها فرضيه
ـ . ، توزيع نمونه نرمال و روش آماري پارامتري اسـت است رويدادي همبستگي پس -تجزيـه  ايرب

ميانگين، ميانه، انحـراف   ي توصيفي مانندها آماري از آماره ي ي عضو نمونهها تحليل آماري دادهو
اسـميرنوف اسـتفاده    -آماري از آزمون كولموگوروف ي آزمون نرمال بودن نمونه برايمعيار و نيز 
 ي آمـار اسـتنباطي ماننـد   هـا  از آزمون ي پژوهشها آزمون فرضيه ايرب ،ديگر از سوي. شده است

2(شـده   ، ضـريب تعيـين تعـديل   )2R(ضريب همبستگي، ماتريس همبستگي، ضريب تعيـين 
R(، 

بـراي  . يي اسـت ا در برخي از موارد متغير وابسته دو جمله. ستفاده شده استرگرسيون لجستيك ا
گونه متغيرهاي وابسته، عموماً از سه روش مدل احتمال خطي، مـدل  هاي داراي اينتخمين مدل

يـابي بـه نتـايج     ، امكان دستهاي پژوهشبا توجه به داده. شود مي الجيت، مدل پروبيت استفاده
هـاي كـامپيوتري و   ي نتايج احتمالي، دسترسي به برنامـه  هتورش نتايج، ارائ تر، جلوگيري ازواقعي

گـذاري متغيرهـاي   وتحليل و تعيين چگـونگي اثر  مشابه از مدل لوجيت براي تجزيه هاي پژوهش
و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بـر گـزارش    ها نرخ بازده دارايي ،سودآوري ،سهم كمي سود هر
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بينـي متغيرهـاي    الگوهاي رگرسيون لجسـتيك بـراي بيـان پـيش     .حسابرسي استفاده شده است
براي احتمال اين روش در ابتداي ظهور در كاربردهاي پزشكي و . دوحالتي الگوي مناسبي هستند

ي علمـي كـاربرد وسـيعي يافتـه     هـا  امروزه در تمامي زمينه اما ؛شد مياستفاده وقوع يك بيماري 
  .است

  
  ري پژوهشآما ي جامعه
توليدي و صنعتي پذيرفته شده در بورس اوراق  هاي شركترا كليه پژوهش آماري اين  ي جامعه

به اين  ي پژوهشها آزمون فرضيه ايربمورد مطالعه  هاي شركت. گيرد مي بردر بهادار تهران
در  1384توليدي و صنعتي كه تا پايان سال  هاي شركتاند كه ابتدا كليه  شكل انتخاب شده

ي انتخاب هاي شركتسپس از ميان آنها  .، فهرست شدنداند شده ثبتتهران س اوراق بهادار بور
اند  ي كه اين شرايط را نداشتههاي شركتاند كه كليه شرايط زير را داشته باشند و آن دسته از  شده

ي ها استفاده از اطالعات آماري آنها براي آزمون فرضيه منظور بهآماري مورد مطالعه  ي از جامعه
  :است نظر به شرح زيرشرايط مورد. دندپژوهش حذف ش

بررسي تغيير سال طي دوره مورد  به پايان اسفند ماه هر سال بوده،دوره مالي آنها منتهي  .1
 .اند مالي نداشته

 .امالتي بيش از شش ماه نشده باشد، سهام آنها دچار وقفه معدر طول دوره پژوهش .2

 .گذاري نيز نداشته باشد ماهيت سرمايه گذاري نبوده، صنعت سرمايه هاي شركت جزو .3

 .متغيرهاي مدل در آنها قابل محاسبه بوده باشد .4

  مورد مطالعه پژوهش هاي شركتچگونگي انتخاب . 1جدول 
  تعداد  تعداد شرح

     1384ي آماري در پايان سالاعضاي جامعه
  115 .انداز تابلوي بورس خارج شده29/12/1389ي كه قبل ازهايشركت -1فيلتر 

427  

ي كه پايان سال مالي آنها پايان اسفند ماه نيست و يا طي دوره مورد مطالعه هايشركت -2فيلتر 
  92 .اندتغيير سال مالي داشته

  80  .ماه دچار وقفه معامالتي شده استي كه معامله روي سهام آنان بيش از ششهايشركت –3فيلتر 
  11 .دسترس نيستي كه اطالعات آنها درهايشركت –4فيلتر 
  17 .شوندبندي ميگذاري طبقهصنعت سرمايهوي كه جزهايشركت –5فيلتر 
  315   آمارييحذف شده از جامعههايشركتجمع 
  112   مورد مطالعههايشركتجمع 
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  فهومي، متغيرهاي مورد بررسي پژوهشمدل م
متغير، يك متغير مصنوعي اسـت   اين. است متغبر وابسته در اين پژوهش، نوع گزارش حسابرسي

برسـي مقبـول و مقـدار    مقدار يك براي گزارش حسا. شود مي كه با مقادير صفر و يك نشان داده
عنـوان عوامـل    متغيرهاي مستقلي كه به. شود مي گزارش مشروط باشد استفاده كه درصورتيصفر 

حسـابداري عملكـرد مـديريت    د عبارتند از متغيرهـاي  بر گزارش حسابرسي بررسي شد تأثيرگذار
و نرخ بـازده حقـوق صـاحبان سـهام و همچنـين       ها شامل سودآوري، سود هر سهم، بازده دارايي

تنهـا متغيـر تغييـر در     .عوامل اندازه شركت، تغيير در مديريت، نسبت اهرمـي و محافظـه كـاري   
يي رگرسيون مدل ابتدا. گيرد مي كه مقادير صفر و يك به خود است مديريت يك متغير مصنوعي

	  :شرح زيراست به ر اين پژوهشلجستيك مورد استفاده د 1 − = 	 0 + 	 1	 + 	 2	 + 	 3	 + 	 4	+ 	 5	 + 	 6	 ℎ + 	 7	 + 	 8	 + 	 0 
  

  : كه در آن 
P :نوع گزارش حسابرس  

Prof : ي شركت ها عملياتي تقسيم بر ارزش دفتري داراييسودآوري است كه برابر با سود
  .است

EPS :سود هرسهم  
ROE :نرخ بازده حقوق صاحبان سهام  
ROA :ها نرخ بازده دارايي  
Size :ي شركت استها بيانگر اندازه شركت است كه برابر با ارزش دفتري دارايي .  
Chm :صورت تغيير مديريت  تغيير مديريت شركت است كه يك متغير مصنوعي است و در

تغيير مديريت ارشد يا مدير  عامل شركت مقدار يك و در صورت عدمارشد يا مدير
  .عامل مقدار صفر خواهد داشت

Lev :عالوه  همدت ببر با تسهيالت مالي دريافتي بلندنسبت اهرمي شركت است كه برا
  .ي آن استها ي جاري شركت تقسيم بر ارزش دفتري داراييها بدهي

Conv :در اول  ها كاري شركت است كه برابر با اقالم تعهدي عملياتي بر جمع دارايي محافظه
  .)-1(دوره و ضربدر 
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  تحليل رگرسيون چند متغيري مدل

  خالصه مدل. 2جدول 
 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 2-  روش رگرسيون

  188/0 139/0 129/675 لجستيك
  

نظر كاكس و اسنل براي مدل در ضريب تعيين ،مشخص است باالكه در جدول  گونه ن هما
گرفته شده كه در آن گزارش حسابرس متغير وابسته و متغيرهاي مستقل آن سودآوري، سود هر 

 كاري ام، اندازه، نسبت اهرمي و محافظه، نرخ بازده حقوق صاحبان سهها سهم، نرخ بازده دارايي
از تغييرات متغير وابسته درصد  86بنابراين مدل قادر به توضيح حدود  است؛ 139/0، برابر ندهست

 .نيست

  ي مدلمعنادارآزمون . 3جدول 
  سطح اهميت  درجه آزادي  آزمون كاي دو  

Step957/83 8 000/0  
Block 957/83 8 000/0  
Model 957/83 8 000/0  

  
 براساس جدولمقدار آماره آزمون كاي دو . دهد مي مدل را نشان يمعنادارآزمون  جدول باال

 95اطمينان (قبول كه در فاصله اطمينان مورد ؛ با توجه به ايناست 957/83برابر  )3( شماره
نتايج . معنادار استدرصد  95توان نتيجه گرفت كه مدل در سطح اطمينان  مي ،قرار دارد) درصد
  :شرح زير است به هاي پژوهش ون فرضيهآزم
  

  آزمون فرضيه اولنتيجه 
بر گزارش حسابرس  ها متغير سودآوري شركت تأثيرمورد ي انجام شده درها باتوجه به بررسي

را  معني بي ضعيف و تأثير ،روش رگرسيون لجستيك ماري استفاده شده، نتايجي آها توسط روش
سودآوري ي بين معنادار تأثيربنابراين . دهد مي درصد براي سودآوري نشان 95در سطح اطمينان 

نتيجه  توان رو، نمي تهران وجود ندارد؛ ازاين و گزارش حسابرسي در بورس اوراق بهادار ها شركت
قرار  تأثيرحسابرسان را تحت  اظهارنظري كه سطح سودآوري باالتري دارند هاي شركت ،گرفت
  .مقبول حسابرس را كسب كنند اظهارنظرتوانند  مي داده،
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  زارش مقبولضرايب متغيرهاي مدل گ. 4 جدول
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  ها ه

  -  529/0  039/0  1  283/4  308/0  -637/0  مقدار ثابت

  رد  842/0  888/0  1  02/0  225/1  -172/0  سودآوري

  يدتأئ  001/0  000/0  1  511/15  000/0  001/0  سود هر سهم
نرخ بازده حقوق صاحبان

  رد  458/1  083/0  1  011/3  217/0  377/0  سهام

  رد  163/4  484/0  1  491/0  036/2  426/1 ها نرخ بازده دارايي
  -  1  436/0  1  606/0  000/0  000/0  اندازه

  -  573/0  17/0  1  879/1  407/0  -557/0  نسبت اهرمي
  -  64/3  05/0  1  842/3  659/0  292/1  محافظه كاري
  -  567/0  008/0  1  131/7  212/0  -567/0  تغيير مديريت

  
  دومنتيجه آزمون فرضيه 

بر گزارش حسابرس  ها متغير سود هر سهم شركت تأثيرمورد ي انجام شده درها باتوجه به بررسي
را  معني بي ضعيف و تأثير ،ي آماري استفاده شده، نتايج روش رگرسيون لجستيكها توسط روش

ي بين سود معنادار تأثيربنابراين . دهد مي درصد براي سود هر سهم نشان 95در سطح اطمينان 
توان  مي رو، بهادار تهران وجود دارد؛ ازاينو گزارش حسابرسي در بورس اوراق  ها هر سهم شركت

بسيار توانند به اندازه  ي كه سطح سود هر سهم ساالنه باالتري دارند ميهاي شركت ،نتيجه گرفت
  . ندمقبول حسابرس را كسب كن اظهارنظر اده،قرار د تأثيرحسابرسان را تحت  اظهارنظركوچكي 

  
  نتيجه آزمون فرضيه سوم

بر  ها متغير بازده حقوق صاحبان سهام شركت تأثيرمورد ي انجام شده درها باتوجه به بررسي
تأثير  ،رگرسيون لجستيكي آماري استفاده شده، نتايج روش ها گزارش حسابرس توسط روش

بنابراين . دهد مي درصد براي بازده حقوق صاحبان سهام نشان 95را در سطح اطمينان  معني بي
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و گزارش حسابرسي در بورس اوراق  ها ي بين نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شركتمعنادار تأثير
صاحبان سهام باالتري  ي كه سطح نرخ بازده حقوقهاي شركت رو، هادار تهران وجود ندارد؛ ازاينب

  . قرار دهند تأثيرتوانند تحت  حسابرسان را نمي اظهارنظردارند 
  

  نتيجه آزمون فرضيه چهارم
بر گزارش  ها ي شركتها متغير بازده دارايي تأثيرمورد ي انجام شده درها باتوجه به بررسي

 ثيرتأ ،ي آماري استفاده شده، نتايج روش رگرسيون لجستيكها حسابرس توسط روش
. دهد مي نشان ها درصد براي بازده دارايي 95را در سطح اطمينان  معني بي ولي مالحظه قابل

و گزارش حسابرسي در بورس اوراق  ها ي شركتها ي بين نرخ بازده داراييمعنادار تأثيربنابراين 
حسابرسان را  اظهارنظرنيز  ها ي شركتها نرخ بازده دارايي رو، ازاينبهادار تهران وجود ندارد؛ 

  . قرار دهد تأثيرتواند تحت  نمي
  

  گيري نتيجه
نتايج اين پژوهش حاكي از اين است كه سودآوري، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده 

و مستقيم بر ارائه  ضعيف تأثيري ندارند اما سود هر سهم تأثيربر ارائه گزارش مقبول  ها دارايي
گاه حسابداري را از ديدمتغيرهاي بررسي شده عملكرد مديريت . گزارش مقبول حسابرس دارد

شود تا  مي بررسي بازدهي سهامداران استفاده ايربي سودآوري ها از شاخص. كنند مي بررسي
ز نسبت نرخ عملكرد واحد انتفاعي ا تحليلد؛ در تجاري براي مالكان بهتر تعيين شوعملكرد واحد 
سود هر سهم نشان دهنده بازده . دشو مي و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام استفاده ها بازده دارايي

توسط مجمع  حسابرسان ،ديگر دارد؛ از سوياي  و اهميت ويژه است گذاري سهامداران سرمايه
حسابرسان در نتيجه براي . شوند مي گزارش به آنها انتخاب ي ارائه عمومي صاحبان سهام براي

  .هستند كند چون مخاطبان وي سهامداران مي نيز ميزان سود هر سهم اهميت پيدا
باتوجه به نتايج مدل با افزايش سود هر سهم احتمال ارائه گزارش مقبول توسط حسابرسان 

 سود ،بيشتر شودتعلق به سهامداران آنها ي كه سود خالص مهاي شركت اي گفته ؛ بهدشو مي بيشتر
سبب افزايش احتمال دريافت گزارش مقبول توسط  كه اين احتماالً بيشتري نيز دارندهر سهم 
 تغيير مديريت ارشد احتمال دريافت گزارش مقبول را كاهش ،ديگر از سوي. دشو مي حسابرسان

دارد و منجر به  تأثيرحسابرس مستقل  اظهارنظرتغييرات در شركت بر  توان گفت، مي .دهد مي
  . دشو مي گزارش مقبول كاهش احتمال صدور
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كلي نتايج حاكي از اين است كه ثبات مديريت در سطح عالي و سودآوري باال كه طور هب

بايست توجه داشت . دهد مي ، احتمال دريافت گزارش مقبول را افزايشمتعلق به سهامداران است
افزايش سطح درضمن . ه گزارش مقبول حسابرسي داردبسيار اندكي بر ارائ تأثيركه سود هر سهم 

كاري اعمال شده توسط مديريت نيز احتمال دريافت گزارش مقبول توسط حسابرس را  محافظه
  . دهد مي افزايش

ظهارنظر ، ااند ي كه سود كمتري گزارش كردههاي شركتمعتقدند، ) 1999(بسلي و ديگران 
نيز به اين نتيجه دست يافت كه عملكرد مديريت بر ) 1390(مهد  بني. مشروط دريافت كردند

رد مديريت در پژوهش بايد توجه داشت كه معيار عملك. ي داردمعنادار تأثيرگزارش حسابرس 
عملكرد  تأثيردست آمده در اين پژوهش نيز حاكي از  نتيجه به. مهد سودآوري بوده است بني

معيار عملكرد مديريت در اين پژوهش سود هر  است ولي مديريت بر گزارش حسابرس مستقل
  . است سهم

  
  پيشنهادهاي پژوهش

حفظ استقالل حسابرسان مستقل در  ايربها،  با توجه به شواهد مطالعه و نتايج آزمون فرضيه
توان پيشنهادهاي زير را به اعضاي  مي افزايد، مي ي آنهاها جامعه كه بر قابليت اطمينان گزارش

  :حسابرسان رسمي كشور بيان داشت ي هجامع
مالي  هاي صورت بهبخشي خود بايست در انجام وظيفه اعتبار مي كه حسابرسان با توجه به اين

تالش نمايند به بررسي همپيشگان توجه ويژه داشته باشند  ،به استقالل خود اهميت فراواني دهند
 . ي خود پي ببرندها كه از اين طريق بتوانند به نقاط ضعف خود در بررسي

كه رفتار و عملكرد مديران به مرور زمان رفتار حسابرسان و استقالل  همچنين باتوجه به اين
زمينه  اي جلوگيري از ايجاد پيشربد شو ، پيشنهاد ميقرار دهد تأثيرآنان را ممكن است تحت 
تصادفي  تصور بهكار حسابرسي را  ي تجاري افراد مسئول انجام سسهذهني از عملكرد يك مؤ

  . ندي متفاوت واگذار كنها تغيير دهند و كار حسابرسي را به تيم
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