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بررسی رابطه بین بهبود اظهار نظر حسابرسی با مربوط بودن اطالعات حسابداري در 
 شرکت هاي پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی جلفا، جلفا، آذربایجان شرقیاستادیارگروه مدیریت بازرگانی،   

mhhaddadi@gmail.com  
  ناهید علیفتاحی

واحد بین المللی  جلفا دانشگاه آزاد اسالمیکارشناسی ارشد   
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  چکیده

ارائه به موقع گزارش هاي مالی بیشترین اثر را بر نوع گزارش حسابرسی دارد، صورت هاي مالی حسابرسی شده به عنوان یکی 
 اظهار بهبود بین رابطه اصلی این پژوهش بررسیاز منابع قابل اتکا اطالعات براي عموم مردم محسوب می شود. بنابراین هدف 

بهادارتهران که بصورت تصادفی  اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 61 در حسابداري اطالعات بودن مربوط با حسابرس نظر
 در انجام گرفته است. به منظور آزمون فرضیه ها 1397تا 1392ساله از سال  5طبقه اي ، گردآوري شده است ، طی یک دوره 

 تحقیق متغیرهاي توصیف به معیار انحراف و واریانس میانگین، بیشینه، کمینه، هاي شاخص از استفاده با توصیفی تحلیل
 آزمون،کلموگروف از استفاده با تحقیق متغیرهاي نرمال توزیع بررسی به اول مرحله در استنباطی تحلیل در. است شده پرداخته

 جهت سوم مرحله در پیرسون، همبستگی آزمون از استفاده با متغیرها بین همبستگی بررسی جهت دوم مرحله در اسمیرنوف،
نتایج حاصل از داده هاي آماري حاکی  .انجام گرفت رگرسیون آزمون از استفاده با ها فرضیه آزمون و تحقیق هاي مدل ارزیابی

از این است که بین دو متغیر مستقل نوع و تغییر اظهار نظر حسابرسی، با مربوط بودن اطالعات حسابداري رابطه معناداري 
  وجود ندارد.

  اظهار نظر حسابرس، مربوط بودن اطالعات حسابداري، بهبود اظهار نظر. کلمات کلیدي:

    

mailto:mhhaddadi@gmail.com
mailto:nahid.alifattahi@gmail.com
www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

  مقدمه

 در شده رفتهیپذ يشرکتها در يحسابدار اطالعات بودن مربوط با حسابرس نظر اظهار بهبود نیب رابطه یررسب به مقاله نیا
 صاحبان نیب منافع تضاد کاهش موجب یحسابرس که معتقدند) 2010( همکاران و چن. پردازد یم بهادارتهران اوراق بورس
 يصورتها کنندگان استفاده به یحسابرس. است یمال يصورتها به یبخش نانیاطم يبرا يالهیوس و شودیم رانیمد و هیسرما

 نسبت گذاران هیسرما که دادند نشان)  1982( سیرا و چو و) 2000( همکاران و چن. کرد خواهد کمک يریگ میتصم در یمال
 معتقدند آنها. شودیم یتلق شرکت مورد در يبد اخبار گزارشها نیا و دارند یمنف واکنش یحسابرس مردود ياظهارنظرها به

. شودیم یتلق شرکت مورد در یخوب اخبار مقبول اظهارنظر و دهندیم حیترج را یحسابرس مقبول ياظهارنظرها گذاران هیسرما
 شده لیتعد اظهارنظر کننده افتیدر يشرکتها به نسبت مقبول، اظهارنظر کننده افتیدر يشرکتها که افتندیدر پژوهشگران

 .)2002، یسلتان(کنندیم گزارش عتریسر را خود يدرآمدها ،یحسابرس

 نامطلوب گزارش از رییتغ یعنی( حسابرس گزارش در بهبود یعبارت بودبه خواهد رگذاریتاث بازار بر زین نظر اظهار رییتغ رو نیا از
. گردد یم بازار واکنش به منجر عتریسر يافشا و شود، انجام عتریسر اطالعات يافشا که شد خواهد باعث) مطلوبتر گزارش به
 به نسبت اظهارنظرمقبول به مردود اظهارنظر از حسابرس اظهارنظر رییتغ يمعنا به یحسابرس اظهارنظر در بهبود یکل طور به

 روشن براي. . شودیم یتلق شرکت مورد در خوب اخبار زین حسابرس اظهارنظر در بهبود. باشدیم شرکت کی مورد در قبل، سال
 نظر اظهار بهبود آیا است این تحقیق اصلی سوال حسابداري اطالعات بودن برمربوط  حسابرس نظر اظهار بهبود تاثیر شدن

  دارد؟ تاثیر حسابداري اطالعات بودن برمربوط حسابرس

 مالی صورتهاي شده در منعکس اطالعات به بخشی اعتبار حسابرسی اصلی فلسفه که است داه نشان مختلف نتایج تحقیقات
 سودمند و مفید کاربران دیدگاه از زمانی اطالعات این و است مختلف گروهاي گیري تصمیم مبناي مزبور اطالعات زیرا است
 نظر در بهادار اوراق بورس در دارایی گرانبهاترین عنوان به را کیفیت با اطالعات توان می نتیجه در. باشد کیفیت با که است

در  گیرد. قرار توجه مورد بایست می که است مالی اطالعات کیفیت ارکان ترین مهم از یکی بودن موقع به دیگر سوي از گرفت
 می قرار تأثیر تحت را بهادار اوراق بورس به سالیانه مالی گزارشات موقع به ي ارائه که عواملی گزارش و شناسایی این راستا

 به منجر تحقیق این نتایج اینکه به توجه با و باشد می ضروري ، موقع به گزارشگري بر عوامل این اثرگذاري درك نیز و دهند
 محققین توجه مورد توان می شود می اطالعات  ارزش بودن مربوط بر حسابرسی گزارش بهبود عوامل تأثیر شناخت افزایش

 بودن مربوط با حسابرس نظر در اظهار تغییر و نوع ، گذشته تحقیقات در اینکه به توجه با بنابراین گیرد قرار دانشگاهی
  .رسد می نظر به ضروري حاضر پژوهش انجام ، بوده داخلی هاي پژوهش توجه مورد کمتر اطالعات حسابداري

  مبانی نظري

 به مربوط يادعا درباره شواهد طرفانهیب یابیارز و يآور جمع يبرا)  کیستماتیس(  باقاعده و منظم است يندیفرا یحسابرس
 افراد به جینتا گزارش و نشده ییتع شیپ از يارهایمع با ادعاها نیا انطباق درجه نییتع منظور به ياقتصاد منابع و تیفعال

 کردن نهیبه آن هدف و است یحسابرس تیفعال یینها محصول یحسابرس گزارش.) 1379 آزاد، کخواهین( باشد یم نفعیذ
 آمده دست به شواهد يمبنا بر که ياعتبار است؛ شده گزارش اطالعات به اعتبار افزودن قیطر از)  ياقتصاد(ی مال يگزارشگر

 جهینت در و آمده دست به شواهد يمبنا بر که ياعتبار است؛ شده گزارش اطالعات به اعتبار افزودن قیطر از)  ياقتصاد(
 از یمال يصورتها تیمطلوب به نسبت که است يا حرفه حیصر اظهارنظر شامل همواره یحسابرس گزارش. است هیتوج درخور

 ارائه و يریگ جهینت يمعنا به اظهارنظر. شود یم انجام يحسابدار ياستانداردها اصول با انطباق در تیبااهم يها جنبه تمام
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 به را مستقل حسابرسان گزارش انواع رانیا 70 بخش یحسابرس استاندارد . باشدیم یمال يصورتها مجموعه درباره حیصر نظر
  است داده ارائه ریز شرح

 ، تیاهم با يها جنبه تمام از ،یمال يصورتها برسد جهینت نیا به حسابرس که شود اظهار يموارد در دیبا مقبول اظهارنظر
 هرگونه که است آن انگریب یضمن طور به نیهمچن مقبول نظر.  است شده ارائه مطلوب نحو به يحسابدار ياستانداردها طبق

 ای و درج یمال يصورتها در و نییتع مناسب ينحو به آنها، آثار و يحسابدار ياستانداردها بر یمبتن يها هیرو و اصول در رییتغ
 .)705  بخش ،یحسابرس ياستانداردها.( است شده اطالعات يافشا

 عدم هرگونه اثر اما اظهارشود، تواند ینم مقبول نظر کند یم يریگ جهینت حسابرس که شود اظهار یهنگام دیبا مشروط نظر
 عدم ای مردود اظهارنظر مستلزم که ستین)  یاساس(ریفراگ و تیاهم با چنان یدگیرس دامنه در تیمحدود ای تیریمد با توافق

 .شود اظهار ، شرط مورد موضوع آثار " ياستثنا به" عبارت با دیبا مشروط نظر. شود اظهارنظر

)  یاساس( ریفراگ و تیاهم با چنان ابهام ای یدگیرس دامنه در تیمحدود یاحتمال اثر که شود ارائه یهنگام دیبا اظهارنظر عدم
 حسابرس که یصورت در)  700شماره ،یحسابرس استاندارد( کند اظهارنظر یمال يصورتها به نسبت نتواند حسابرس که باشد
 بر نشده کشف يفهایتحر یاحتمال آثار که برسد جهینت نیا به و نباشد، اظهارنظر يبرا مناسب و یکاف شواهد کسب به قادر

 ابهامات که ينادر اریبس طیشرا در.  کند ارائه اظهارنظر عدم دیبا باشد،) یاساس( ریفراگ و تیبااهم تواند یم یمال يصورتها
 و گریکدی با آنها ارتباط لیدل به ابهامات، نیا از کی هر خصوص در مناسب و یکاف شواهد کسب رغمیعل دارد، وجود متعدد

) 705 شماره ،یحسابرس استاندارد(  کند ارائه اظهارنظر عدم دیبا حسابرس ،یمال يصورتها بر موارد نیا یآثاراحتمال مجموع
 به حسابرس که است)  یاساس( ریفراگ و تیاهم با چنان یمال يصورتها بر توافق عدم اثر که شود ارائه یهنگام دیبا مردود نظر.
 مطالعات هم .ستین یکاف ، یمال يصورتها ناقص ای کننده گمراه تیماه يافشا يبرا مشروط گزارش که برسد جهینت نیا

 رفتار و شود می تلقی گیري تصمیم براي مربوطی اطالعات نظرحسابرس اظهار که دهد می نشان آرشیوي مطالعات هم و تجربی
 می نشان واکنش حسابرس نظر اظهار نوع به بازار دیگر عبارت به .است دار معنی گزارش حسابرسی به مالی بازارهاي واقعی

  ) 1976جنسن(کنند می معرفی بازار واکنش براي مناسبی معیار را سهام معامالت حجم تحقیقات برخی .دهد

 یابیارز در کنندگان استفاده اقتصادي ماتیتصم بر نظر مورد اطالعات که است یمعن نیبد یمال اطالعات بودن مربوط
 بر یمبتن اطالعات بودن مربوط یژگیو شود واقع مؤثر ها آن گذشته هايیابیارز حیتصح ای دییتا زین و حال و گذشته دادهايیرو

 ) 1386 حسابداري، استانداردهاي نیتدو تهیکم( است ريیگ اندازه خاصه انتخاب و ینیب شیپ در سودمندي میمفاه

  پیشینه پژوهش

 هاي هزینه و شرکت اهداف در تغییر و حسابرسی رقابت افزایش بین ارتباط چگونگی تحقیقی در )2010(شیلر و باقرپور
 مدیریت در تغییر ، رقابت در افزایش داد نشان تحقیق این نتایج. اند کرده بررسی حسابرس تغییر با را مدیریت نمایندگی

  .است ارتباط در حسابرس باتغییر بااهمیتی طور به مشروط اظهارنظر دریافت و شرکت

 قوانین اساس بر سال آخر در حسابرس اجباري چرخش که دریافتند اسپانیا از پژوهشی در )2009( همکاران و لو باربادي رویز
 شهرت دادن دست از دلیل به احتماالً میکنند حسابرسان عنوان آنها .ندارد حسابرس نظر اظهار نوع صدور بر تاثیري حسابرسی،

 سال از قبل سالهاي در انگیزه این اما .دهند جلوه مطلوب را خود نظر،استقالل اظهار نوع صدور در تا دارند را انگیزه این خود
  )2009همکاران ( و چنا .میکنند صادر گزارش صاحبکاران میل مطابق حسابرسان وبرخی ندارد وجود اجباري، تغییر
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 سود مدیریت افزایش طریق از زمان طول در حسابرسی کیفیت و سود مدیریت میان که دادند نشان )2009همکاران ( و کامران
 و کري .یابد می کاهش حسابرس اختیاري تغییر بواسطه حسابرسی که کیفیت دریافتند آنها همچنین .است یافته کاهش

 رابطه اي فعالیت تداوم درباره مقبول غیر حسابرسی گزارش صدور و حسابرس تغییر میان دریافتند استرالیا ) در2009همکاران
 طریق از یا مقبول، غیر گزارش صدور از بعد حسابرسی موسساتدادند  نشان خود پژوهش در آنها چنین هم .دارد وجود مستقیم

 موسسات اما .یابد می کاهش حسابرسی موسسات درآمد صاحبکار، توسط حسابرس واسطه تغییر به یا و صاحبکار ورشکستگی
 نیز آنها ودرآمد نمی یابند تغییر نمیکنند، صادر را گزارشهایی چنین نامناسب مالی وضعیت با صاحبکاران براي حسابرسی که

 .نمییابد کاهش

 منظور گزینش به حسابرسی تغییر دریافت ، حسابرسی کیفیت و حسابرسی استقالل بر اظهار گزینش اثر ) دربررسی2006لو(
 اما ، دهد نشان واقع از بیش هاي مالی صورت در را ارقام ، شرکت تغییر سال در که شود می موجب ها، شرکت توسط نظر اظهار

 براي را نظر اظهار گزینش مزایاي حسابداري)، ارقام دادن واقع نشان از (بیش موضوع این درباره حسابرس واکنش و بازار واکنش
 .میدهد کاهش صاحبکار

 رییتغ يمعنا به حسابرس اظهارنظر در بهبود. است شده پرداخته حسابرس اظهارنظر در بهبود مفهوم به مقاله نیا در یطرف از
 ای شتریب یحسابرس اظهارنظر در راتییتغی برخ. باشدیم قبل سال به نسبت شرکت کی يبرا حسابرس اظهارنظر در مثبت
 اظهارنظر در بهبود "خاص مطلب بر دیتاک بند با مقبول"اظهارنظر به "مشروط" اظهارنظر از رییتغ نمونه، يبرا. است کمتر

 اظهارنظرحسابرس در يشتریب بهبود "مقبول" اظهارنظر به "مشروط" ازاظهارنظر رییتغ که یحال در شودیم یتلق حسابرس
  شودیم یتلق

 1: نمودند يکدگذار صورت نیبه ا را اظهارنظر انواع حسابرس، اظهارنظر در بهبود زانیم يریگ اندازه منظور به )2004(وو و یل
= 5ی و حیتوض بند با مشروط اظهارنظر= 4اظهارنظرمشروط، =3 ،یحیتوض بند با مقبول اظهارنظر=  2،مقبول اظهارنظر انگریب =

 استفاده حسابرس اظهارنظر نوع به مربوط اعداد تفاوت از حسابرس، دراظهارنظر بهبود يریگ اندازه يبرا سپس عدم اظهارنظر .
 رییتغ مثال، يبرا. ردیگیم قرار )4،3،2،1،0،-1،-2،- 3،- 4(اعداد محدوده در حسابرس اظهارنظر بهبود در زانیم نیبنابرا. نمودند
 در شتریب انگربهبودیب باشد، شتریب مقدار نیا هرچه. بود خواهد )5-4( بهبود واحد4برابر مقبول اظهارنظر به اظهارنظر ازعدم

  .                                                                                                     است حسابرس اظهارنظر

هین به بررسی تأثیر زیان ده یا سودده بودن شرکت در مربوط بودن ارزش اطالعات حسابداري شرکت پرداخته و ادعا نمود که  
ت به شرکت هاي سودده هستند. بر این اساس اگر تعداد شرکت هاي زیان شرکتهاي زیان ده داراي ارزش مربوط کمتري نسب

). الیوت وهانا نیز ادعا 1995ده در طول زمان افزایش یابد، مربوط بودن ارزش اطالعات حسابداري کاهش می یابد ( هین ، 
سابداري موثر هستند و نمودند که اقالم پس از سود عملیاتی در صورت سود و زیان ، بر مربوط بودن ارزش اطالعات ح

  )     1996درصورت رشد این اقالم ، مربوط بودن ارزش اطالعات حسابداري کاهش می یابد ( الیوت و هانا ، 

 از ساله 7زمانی یک دوره طی حسابرسی مقبول گزارش صدور بر عوامل تاثیرگذار بررسی به پژوهشی در ( 1390 ) مهد بنی
 هاي یافته .پرداختند تهران بهادار بورس اوراق در شده پذیرفته هاي شرکت از شرکت 56میان  در 1386 الی 1380 سال

 تغییر عملکرد مدیر، چون عواملی تاثیر تحت بیشتر مقبول حسابرسی گزارش صدور که دارند موضوع این داللت بر پژوهش
 و دیگر خصوصی موسسه یک به موسسه خصوصی یک از حسابرس تغییر اظهارنظر، حسابرسی، گزینش بودن خصوصی مالکیت،

 رسیدگی شرکت مورد اندازه از غیر به متغیرها همه مذکور، میان متغیرهاي از همچنین .بباشد می رسیدگی مورد اندازه شرکت
  .دارند مقبول حسابرسی صدور گزارش احتمال با مستقیم اي رابطه
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 هاي شرکت میان حسابرسی در کیفیت و تعهدي اقالم اتکاي قابلیت رابطه بین بررسی ) به1389( همکاران و نهر نونهال
 موسسه اندازه معیار دو از حسابرس تعیین کیفیت براي .پرداختند 1386 الی 1380 هاي طی سال بورس در شده پذیرفته

 همکاران استفاده و ریچاردسون مدل از تعهدي اقالم قابلیت اتکاي محاسبه منظور به و حسابرس تصدي دوره حسابرسی و
 هاي شرکت با مقایسه در کیفیت باالتر، با حسابرس توسط شده حسابرسی هاي که شرکت دهد می نشان پژوهش نتایج .نمودند

اتکاي  قابلیت نتیجه در و بوده بیشتري تعهدي پایداري اقالم ضریب داراي تر، پایین کیفیت با توسط حسابرس شده حسابرسی
  .دارند باالیی تعهدي اقالم

 ن حسابرسا توسط هایی که شرکت دریافتند سود بینی پیش و حسابرسی کیفیت بررسی در )1388( همکاران و طبري علوي
 نتایج همچنین . است کمتر سود انحراف پیش بینی و باالتر سود بینی پیش صحت میشوند، حسابرسی صنعت در متخصص

وهمکاران  طبري (علوي دار معکوس رابطه سود، بینی پیش باانحراف حسابرسی موسسه اندازه که بود آن بیانگر ها آن پژوهش
 با مقایسه ،در هستند متخصص صنعت آن در حسابرسان که صنایعی در دادند نشان خود بررسی در )1388( ودیگران اعتمادي

 گیري اندازه براي خود پژوهش آنهادر . دارند باالتري حسابرسی کیفیت ، نیستند نظر مورد صنعت متخصص که حسابرسانی
  کرده اند. سوداستفاده واکنش ضریب و د سو مدیریت شاخص از ، حسابرسی کیفیت

 وجود مستقیم اي رابطه سود مدیریت و مستقل حسابرس نوع بین که دادند نشان خود درپژوهش )1388همکاران ( و اعتمادي 
 . نمودند بندي خصوصی تقسیم بخش حسابرسی موسسات و حسابرسی سازمان به را حسابرس نوع پژوهش، این در آنها. دارد

 سود مدیریت شوند، می حسابرسی سازمان حسابرسی، توسط که هایی شرکت مجموع در که بود آن بیانگر آنها پژوهش نتایج
 دوره یک در تنها حسابرسی خدمات گذاري قیمت و نمایندگی بررسی هزینه هاي ) در1387( همکاران و رجبی . دارند کمتري

الزحمه  حق با نمایندگی هاي هزینه شاخص بین که دریافتند همبستگی پژوهش از استفاده با 1384سال  یعنی ساله یک زمانی
  دارد وجود دار معنی اي رابطه حسابرسی خدمات

 در شده رفتهیپذ شرکت 50 در افشا يبند زمان با یحسابرس اظهارنظر بهبود رابطه  یبررس به) 1392( همکاران و نیالد نیمع
 که دادند نشان یبیترک يها داده کردیرو از استفاده با آنها. پرداختند 1391 -1386 یزمان بازه یط تهران بهادار اوراق بورس

  .دارد وجود يدار یمعن رابطه افشا يبند زمان با حسابرس، اظهارنظر رییتغ و نوع مستقل ریمتغ دو نیب

  فرضیه هاي پژوهش

  ست:ااست بشرح ذیل تدوین شده  قیتحقیق که منطبق با عنوان تحق يفرضیه ها

  فرضیه اصلی: بین بهبود اظهار نظر حسابرس بامربوط بودن اطالعات حسابداري رابطه و جود دارد.

 سهم رابطه و جود دارد. هر سود اندازه بودن بین نوع اظهار نظر حسابرس بامربوطفرضیه فرعی اول : 

 سهم رابطه و جود دارد. هر دفتري ارزش بودن وطبین نوع اظهار نظر حسابرس بامربفرضیه فرعی دوم : 

 سهم رابطه  وجود دارد. هر سود اندازه بودن بین تغییرات اظهار نظر حسابرس با مربوط فرضیه فرعی سوم : 

  سهم رابطه و جود دارد. هر دفتري ارزش بودن مربوط بین تغییرات اظهار نظر حسابرس بافرضیه فرعی چهارم : 
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  روش تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون فرضیه: روش شناسی تحقیق

تحقیق حاظر از لحاظ نوع کار تحقیقاتی و از نظر هدف ، یک تحقیق کاربردي است که از اطالعات واقعی و روش هاي مختلف 
ها و وارد  پس از جمع آوري دادهبراي تجزیه وتحلیل فرضیه هاي آماري براي رد یا عدم رد فرضیه ها استفاده گردیده است و 

نمودن آنها به کامپیوتر ابتدا با استفاده از تکنیک آمار توصیفی به توصیف نمونه مورد بررسی قرار دادیم، در این میان چون در 
د نرم وسپس وارهاي آماري و هیستوگرام با برازش توزیع نرمال استفاده شد  باشند از محاسبه شاخص ها کمی می آمار اغلب داده

استفاده  خطی سادهو  رگرسیون خطی چند متغیرهها از مدل  جهت آزمون فرضیه وتجزیه وتحلیل کرده SPSSافزار آماري 
رگرسیون  رگرسیون خطی ساده مشروط به معنی دار بودن ضریب همبستگی است اما وجود و یا عدم وجودشده است و اما 

 يفرض ها شیوابسته، پ ریاز نرمال بودن متغ ریهمبستگی ندارد. به غ خطی چند متغیره ارتباطی به معنی دار بودن ضریب
وابسته و  ریدر متغ یمستقل، عدم وجود خود همبستگ يرهایدر متغ یعدم وجود هم خط رهیچند متغ یخط ونیرگرس گرید

   واتسون است. نیآزمون دورب ،یخود همبستگ یبررس يبرا يباشد. آزمون آمار ینرمال بودن خطاها م

  قلمرو پژوهش

  قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق به شرح زیر می باشد:

رابطه بین بهبود اظهار نظر  یدر چارچوب فرضیه هاي تدوین شده و محدود به بررس پژوهش قلمرو موضوعی
حسابرس با مربوط بودن اطالعات حسابداري می باشد و قلمرو زمانی پژوهش شامل یک دوره زمانی پنج 

 یقلمرو مکانباشد و شرکت هاي مورد مطالعه می 1397الی  1392اس صورتهاي مالی سالهاي ساله براس
  باشد.  یبورس اوراق بهادار تهران مشرکت هاي پذیرفته شده در شامل  قیتحق

  جامعه و نمونۀ آماري پژوهش

مطالعه با کمک لوح فشرده  دراین تحقیق اطالعات مالی از صورتهاي مالی ویادداشتهاي توضیحی مربوط به شرکتهاي مورد
سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،سایت  اینترنتی سازمان بورس و به علت گستردگی جامعه آماري و وجود برخی 

هاي  رو پس از اعمال محدودیت ها میان اعضا جامعه، شرایط زیر براي انتخاب نمونه آماري قرار داده شد. و از این  ناهماهنگی
  :گیري تصادفی ساده استفاده شد. شرایط یاد شده عبارتند از نمونه از روش نمونهزیر براي انتخاب 

 دربورس اوراق بهادار پذیرفته شده دراین مدت از بورس خارج نشده باشد.1397تا 1392طی سالهاي  

 طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی و تغییر فعالیت نداشته باشد.

 اسفندماه باشد. 29مالی آن ها منتهی به براي رعایت قابلیت مقایسه ،سال -

در همه سال هاي مورد بررسی ،یک ماه قبل از پایان سال مالی سهام آنها حداقل یک بار مورد معامله قرارگرفته باشد تا قیمت 
 بازار درپایان سال مالی مشخص باشد.

 وقفه معامالتی بیش از شش ماه نداشته باشند. 

  ی (سرمایه)نباشد.جز ء شرکتها ي واسطه گري مال
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  نتایج تحلیل توصیفی : تحقیقنتایج  

  ، نتایج تحلیل توصیفی نوع اظهار نظر حسابرس1جدول شماره 

 درصد فراوانی  فراوانی نوع اظهار نظر
 19,34 59 اظهار نظر مقبول

 24,92 76 مقبول با بند توضیحی

 22,62 69 مشروط

 17,05 52 مشروط با بند توضیحی

 16,07 49 عدم اظهار نظر

 100 305 جمع

 )1,350) انحراف معیار (2,856) میانگین (5) حد باال (1حد پایین (

  

 درصد 19,34 شرکت 305 جمعا که 1392 تا 1388 سال از ساله پنج دوره در ها شرکت  1 شماره جدول جینتا به توجه با
 17,05 مشروط، نظر اظهار درصد 22,62 ،یحیتوض بند با مقبول نظر اظهار درصد 24,92 ،یحسابرس مقبول نظر اظهار يدارا

  هستند یحسابرس نظر اظهار عدم يدارا درصد 16,07 و یحیتوض بند با مشروط نظر اظهار درصد

  :حسابرس  نظر اظهار در رییتغ

 تغییر در اظهار نظر حسابرس: نتایج تحلیل توصیفی 2جدول شماره

 درصد فراوانی فراوانی نوع اظهار نظر
 37,70 115 اظهار نظر عدم تغییر

 62,30 190 تغییر اظهار نظر

 100 305 جمع

  ) 0,623) میانگین (1) حد باال (0حد پایین (
 )0,485انحراف معیار (

  

 که اند داشته نظر اظهار در يرییتغ سال پنج یط در شرکت 305 از شرکت 115 تعداد 2 شماره جدول جینتا به توجه با
  .است شرکت 305 از شرکت 190 تعداد که اند داشته رییتغ نظر اظهار در ها شرکت اط درصد 62,30 و شود یم درصد 37,70

   :عامل ریمد یدوگانگ

  ، نتایج تحلیل توصیفی دوگانگی مدیرعامل3جدول شماره

  نوع اظهار نظر
  فراوانی

درصد 
  فراوانی
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  49,5  151  مدیرعامل رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره نباشد
  50,5  154  رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره باشد مدیرعامل

  100  305  جمع
  

درصد از مدیران شرکت هاي مورد بررسی در پنج سال مدیر عامل و یا نائب رئیس  49,5 -3با توجه به نتایج جدول شماره 
ر عامل در نمودار زیر درصد رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره می باشند. نتیجه دوگانگی مدی 50,5هیت مدیره نمی باشند و 
 هم نمایش داده شده است.

  نتایج آزمون فرضیات تحقیق

استفاده شده است که با استفاده از آزمون  SPSSجهت آزمون فرضیه هاي تحقیق از روش آزمون رگرسیون خطی با نرم افزار 
قراردارد. با استفاده  2,5تا  1,5ازه فرضیه در ب 4دوربین واستون استقالل خطاي باقیمانده مدل محاسبه شده است که براي هر 

از آزمون وایت ناهمسانی واریانس ها محاسبه شده است که نتایج حاکی تایید همسانی می باشد و با استفاده از آزمون بریوش 
  گادفري خود همبستگی بین متغیر ها محاسبه شد که نتایج حاکی از عدم خودهمبستگی پیاپی جمالت اختالل است. 

  یه اولآزمون فرض

درصد حاکی از معناداري کل ضرایب مدل در سطح  5) کمتر از 0,015سطح معناداري مدل ( 4با توجه به نتایج جدول شماره 
 الگو بااليو برازش  دهندگی توضیح قدرت دهنده نشان مدل این) 0,141( شده تعدیل تعیین ضریبدرصد است.  95اطمینان 

آماره . است بوده مدل درهاي مستقل  متغیر از متأثر زیادي حدود تا هر سهم مربوط بودن سود دهد می نشان و باشد می
است. در رابطه با  2,5تا  1,5حاکی از استقالل خطاي باقیمانده مدل بخاطر قرار گرفتن در طیف  )1,676دوربین واستون (

رابطه معنادر با متغیر مربوط بودن حاکی از نبود 0,956و سطح معناداري  0,003متغیر نوع اظهار نظر ضریب تخمین مثبت 
درصد است و می توان اینگونه گفت که یک واحد تغییر در نوع اظهار نظر مربوط بودن  95در سطح اطمینان  سود هر سهم
و  0,075تغییر پیدا می کند. در رابطه با متغیر دوگانگی مدیر عامل ضریب تخمین منفی  0,003فقط در حد  سود هر سهم

در  درصد حاکی از نبود رابطه معنادار بین دوگانگی مدیرعامل و مربوط بودن سود هر سهم 5بیشتر از  0,201 سطح معناداري
درصد است و می تواند اینگونه گفت که با یک واحد تغییر در دوگانگی مدیر عامل مربوط بودن سود هر  95سطح اطمینان 

بیشتر  0,071و سطح معناداري  0,106تصدي ضریب تخمین منفی  تغییر می یابد. در رابطه با متغیر دوره 0,075منفی  سهم
است و در هر واحد تغییر در  درصد حاکی از نبود رابطه معنادار بین دوره تصدي حسابرس و مربوط بودن سود هر سهم 5از 

ازه شرکت ضریب تغییر می یابد.  در رابطه با متغیر اند 0,106در حد منفی  دوره تصدي حسابرس مربوط بودن سود هر سهم
درصد حاکی از وجود رابطه معنادار بین اندازه شرکت و مربوط بودن سود هر  5و سطح معناداري کمتر از  0,167تخمین مثبت 

تغییر می باید و این امر نشان  0,167سهم است و در هر واحد تغییر در اندازه شرکت مربوط بودن سود هر سهم در حد مثبت 
   در شرکت هاي با اندازه بزرگتر مربوط بودن سود هر سهم باال است. دهنده این موضوع است که

  براي فرضیه اول و دوم سطح معناداري مدل 4جدول شماره 

  ) نتایج آزمون فرضیه اول و دوم 1نگاره (
EAR_ R2 =a1+a1 AUDOPN it+a2DUALit+a3ATit + a4size+εit  
BV _ R2=a1+a1 AUDOPN it+a2DUALit+a3ATit + a4size+εit  
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  آماره
  متغیر

  نماد
  فرضیه دوم  فرضیه اول

ضریب 
 تخمین

 t آماره
سطح 

  معناداري
ضریب 
 تخمین

 tآماره 
سطح 

  معناداري
 C  -1.445 .150  -.368 .117 عرض از مبدا

 AUDOPN .003 .055 .956 -.021 .538 .713 نوع اظهار نظر
 DUAL -.075 -1.281 .201 .031 -2.832 .591 دوگانگی مدیرعامل

 AT -.106 -1.814 .071 -.163 3.525 .0049 دوره تصدي
 SIZE .167 2.944 .003 .197 -.368 .000 اندازه شرکت

  0.261  0.202  ضریب تعیین
  R2(  0.141  0.126(  ضریب تعیین تعدیل شده

  F  3,158  5.425آماره 
  0.000  0.015  سطح معناداري مدل
  1,861  1,676 آماره دوربین واتسون

  

   

  آزمون فرضیه دوم

درصد حاکی از معناداري کل ضرایب مدل در سطح  5) کمتر از 0,000سطح معناداري مدل ( 4با توجه به نتایج جدول شماره 
 الگو بااليو برازش  دهندگی توضیح قدرت دهنده نشان مدل این) 0,126( شده تعدیل تعیین ضریبدرصد است.  95اطمینان 

. است بوده مدل درهاي مستقل  متغیر از متأثر زیادي حدود تاسهم  هر دفتري ارزش بودن مربوط دهد می نشان و باشد می
است. در رابطه  2,5تا  1,5حاکی از استقالل خطاي باقیمانده مدل بخاطر قرار گرفتن در طیف  )1,861آماره دوربین واستون (

حاکی از نبود رابطه معنادر با متغیر مربوط بودن  0,713معناداري و سطح  0,021با متغیر نوع اظهار نظر ضریب تخمین منفی 
درصد است و می توان اینگونه گفت که یک واحد تغییر در نوع اظهار نظر مربوط  95در سطح اطمینان  ارزش دفتري هر سهم

مدیر عامل ضریب  تغییر پیدا می کند. در رابطه با متغیر دوگانگی 0,021فقط در حد منفی  بودن ارزش دفتري هر سهم
درصد حاکی از نبود رابطه معنادار بین دوگانگی مدیرعامل و مربوط  5بیشتر از  0,591و سطح معناداري  0,031تخمین مثبت 

درصد است و می تواند اینگونه گفت که با یک واحد تغییر در دوگانگی مدیر  95در سطح اطمینان  بودن ارزش دفتري هر سهم
و  0,163تغییر می یابد. در رابطه با متغیر دوره تصدي ضریب تخمین منفی  0,031مثبت  ر سهمعامل مربوط بودن سود ه

درصد حاکی از وجود رابطه معنادار بین دوره تصدي حسابرس و مربوط بودن ارزش دفتري  5کمتر از  0,0049سطح معناداري 
تغییر می  0,163در حد منفی  دفتري هر سهم است و در هر واحد تغییر در دوره تصدي حسابرس مربوط بودن ارزش هر سهم
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درصد حاکی از وجود رابطه  5و سطح معناداري کمتر از  0,197یابد. در رابطه با متغیر اندازه شرکت ضریب تخمین مثبت 
معنادار بین اندازه شرکت و مربوط بودن ارزش دفتري هر سهم است و در هر واحد تغییر در اندازه شرکت مربوط بودن ارزش 

تغییر می باید و این امر نشان دهنده این موضوع است که در شرکت هاي با اندازه بزرگتر  0,197دفتري هر سهم در حد مثبت 
 مربوط بودن ارزش دفتري هر سهم باال است.

  

 
  

  
  

  آزمون فرضیه سوم

درصد حاکی از معناداري کل ضرایب مدل در سطح  5) کمتر از 0,014سطح معناداري مدل ( 5با توجه به نتایج جدول شماره 
 الگو بااليو برازش  دهندگی توضیح قدرت دهنده نشان مدل این) 0,107( شده تعدیل تعیین ضریبدرصد است.  95اطمینان 

آماره . است بوده مدل درهاي مستقل  متغیر از متأثر زیادي حدود تا مربوط بودن سود هر سهم دهد می نشان و باشد می
است. در رابطه با  2,5تا  1,5حاکی از استقالل خطاي باقیمانده مدل بخاطر قرار گرفتن در طیف  )1,675دوربین واستون (

حاکی از نبود رابطه معنادر با متغیر  0,691و سطح معناداري  0,023متغیر تغییرات اظهار نظر حسابرس ضریب تخمین مثبت 
درصد است و می توان اینگونه گفت که یک واحد تغییر در تغییرات اظهار  95در سطح اطمینان  ط بودن سود هر سهممربو

تغییر پیدا می کند. در رابطه با متغیر دوگانگی مدیر عامل ضریب  0,023فقط در حد  نظر حسابرس مربوط بودن سود هر سهم
درصد حاکی از نبود رابطه معنادار بین دوگانگی مدیرعامل و مربوط  5 بیشتر از 0,209و سطح معناداري  0,073تخمین منفی 

درصد است و می تواند اینگونه گفت که با یک واحد تغییر در دوگانگی مدیر عامل  95در سطح اطمینان  بودن سود هر سهم
و سطح  0,106ن منفی تغییر می یابد. در رابطه با متغیر دوره تصدي ضریب تخمی 0,073منفی  مربوط بودن سود هر سهم

است و  درصد حاکی از نبود رابطه معنادار بین دوره تصدي حسابرس و مربوط بودن سود هر سهم 5بیشتر از  0,070معناداري 
تغییر می یابد. در رابطه با متغیر  0,106در حد منفی  در هر واحد تغییر در دوره تصدي حسابرس مربوط بودن سود هر سهم

درصد حاکی از وجود رابطه معنادار بین اندازه  5کمتر از 0,003و سطح معناداري  0,169مین مثبت اندازه شرکت ضریب تخ
 0,169شرکت و مربوط بودن سود هر سهم است و در هر واحد تغییر در اندازه شرکت مربوط بودن سود هر سهم در حد مثبت 

  ي با اندازه بزرگتر مربوط بودن سود هر سهم باال است.تغییر می باید و این امر نشان دهنده این موضوع است که در شرکت ها

  نتایج آزمون فرضیه سوم و چهارم 5جدول شماره 
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EAR_ R2 =a1+a1OPNCHGit+a2DUALit+a3ATit+ a4size +εit  

BV _ R2=a1+a1 OPNCHGit+a2DUALit+a3ATit + a4size+εit  

  آماره
  متغیر

  نماد
  فرضیه چهارم  فرضیه سوم

ضریب 
 تخمین

 tآماره 
سطح 

  معناداري
ضریب 
 تخمین

 tآماره 
سطح 

  معناداري
 C   -1.536 .126  -1.699 .090 عرض از مبدا

 OPNCHG .023 .398 .691 .006 .101 .920 تغییرات اظهار نظر حسابرس
 DUAL -.073 -1.259 .209 .029 .506 .613 دوگانگی مدیرعامل

 AT  -.106 -1.819 .070 -.161 -2.809 .005 دوره تصدي
 SIZE .169 2.971 .003 .198 3.512 .001 اندازه شرکت
 0.260 0.203  ضریب تعیین

 R2(  0.107 0.116(  ضریب تعیین تعدیل شده
 F  3.199  5.392آماره 

 0.000 0.014  سطح معناداري مدل
  1,688  1,675 آماره دوربین واتسون

 

 
 

 

 
  

  آزمون فرضیه چهارم

درصد حاکی از معناداري کل ضرایب مدل در سطح  5) کمتر از 0,000سطح معناداري مدل ( 5با توجه به نتایج جدول شماره 
 الگو بااليو برازش  دهندگی توضیح قدرت دهنده نشان مدل این) 0,116( شده تعدیل تعیین ضریبدرصد است.  95اطمینان 

. است بوده مدل درهاي مستقل  متغیر از متأثر زیادي حدود تاسهم  هر دفتري ارزش بودن مربوط دهد می نشان و باشد می
است. در رابطه  2,5تا  1,5حاکی از استقالل خطاي باقیمانده مدل بخاطر قرار گرفتن در طیف  )1,855آماره دوربین واستون (

حاکی از نبود رابطه معنادر با  0,920و سطح معناداري  0,006با متغیر تغییرات اظهار نظر حسابرس ضریب تخمین مثبت 
درصد است و می توان اینگونه گفت که یک واحد تغییر در  95در سطح اطمینان  متغیر مربوط بودن ارزش دفتري هر سهم

تغییر پیدا می کند. در رابطه با متغیر دوگانگی  0,006فقط در حد مثبت  نوع اظهار نظر مربوط بودن ارزش دفتري هر سهم
درصد حاکی از نبود رابطه معنادار بین دوگانگی  5بیشتر از  0,613و سطح معناداري  0,029تخمین مثبت  مدیر عامل ضریب
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درصد است و می تواند اینگونه گفت که با یک واحد  95در سطح اطمینان  مدیرعامل و مربوط بودن ارزش دفتري هر سهم
تغییر می یابد. در رابطه با متغیر دوره تصدي ضریب  0,029مثبت  تغییر در دوگانگی مدیر عامل مربوط بودن سود هر سهم

درصد حاکی از وجود رابطه معنادار بین دوره تصدي حسابرس و  5کمتر از  0,048و سطح معناداري  0,161تخمین منفی 
 در است و در هر واحد تغییر در دوره تصدي حسابرس مربوط بودن ارزش دفتري هر سهم مربوط بودن ارزش دفتري هر سهم

 5و سطح معناداري کمتر از  0,198تغییر می یابد. در رابطه با متغیر اندازه شرکت ضریب تخمین مثبت  0,161حد منفی 
درصد حاکی از وجود رابطه معنادار بین اندازه شرکت و مربوط بودن ارزش دفتري هر سهم است و در هر واحد تغییر در اندازه 

  شرکت مربوط بودن 

تغییر می باید و این امر نشان دهنده این موضوع است که در شرکت هاي با اندازه  0,198حد مثبت  ارزش دفتري هر سهم در
  بزرگتر مربوط بودن ارزش دفتري هر سهم باال است.

  

  
  

 بحث و نتیجه گیري

 جلب خود به را مختلف توجه محافل که است جدیدي بحث حسابرسان دهی گزارش نحوه بر مدیریت عملکرد ثأثیر
 گرفته درنظر سودمند ابزاري مالی صورتهاي استفاده کنندگان درفرآیندتصمیم گیري گزارش حسابرسان.نمودهاست
 حسابرس که زمانی.است تجاري واحد مدیریت براظهارنظرحسابرس مستقل تأثیرگذاراست،عملکرد این عوامل که از میشود،یکی

 میدهد، اعتبار مالی صورتهاي به وي کند،اظهارنظر بیان مقبول اظهارنظر مالی صورتهاي در مندرج به اطالعات نسبت مستقل
 گزارش ي ها یافته.می گیرد قرار تأیید مورد اطالعات و میماند باقی تغییر بدون مالی صورتهاي در اطالعات مندرج عبارتی به

 مدیر،تغییر عملکرد چون عواملی تأثیر تحت بیشتر مقبول حسابرسی گزارش صدور که دارند این موضوع بر داللت بیشتر
 خصوصی حسابرسی موسسه به حسابرسی موسسه یک از حسابرس نظر،تغییر اظهار بودن حسابرسی،گزینش مالکیت،خصوصی

 مستقیم اي رسیدگی رابطه مورد شرکت اندازه از غیر به متغییرها همه .می باشد حسابرسی موردرسیدگی شرکت اندازه و دیگر
 حسابرس اظهارنظر بر مدیریت عملکرد تأثیر از حاکی نیز شده انجام پژوهش.دارد مقبول گزارش حسابرسی صدور احتمال با

 صاحبان حقوق بازده ،نرخ سهم هر سود سودآوري، قبیل از مدیریت عملکرد تأثیر مطالعه این پژوهش هدف.  است مستقل
 از حاکی فرضیه ها آزمون یافته هاي. است مشروط گزارش بندهاي و مستقل حسابرس برگزارش ها دارایی بازده نرخ و سهام

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 روش به گذاري سرمایه ثبت شرط بند بر نیز سودآوري بوده،معیارهاي مستقل گزارش حسابرس بر سهم هر سود معیار تأثیر
 سهام صاحبان حقوق بازده نرخ و داراییها بازده نرخ سهم، هر سود معیارهاي. تأثیردارد ویژه ارزش جاي به شده تمام بهاي

 بهبود بیان داشت میتوان پژوهش یافته هاي به توجه با.دارد تأثیر مستقل مشروط حسابرس گزارش تأئیدیه اخذ بند بر همگی
 نظر اظهار مدیریت، عملکرد حسابداري معیارهاي نتیجه در میشود، گزارش مشروط صدور کاهش سبب مدیریت عملکرد

 1988 سال در)  Sandra Kreisel Fleak(  فلیک ساندراکریزل دکتر خانم تحقیق .میدهد قرار تأثیر تحت مستقل حسابرس
 واکنش باعث نداشته را آن انتظار بازار که حالی در حسابرس توسط فعالیت تداوم عدم بر نظرمبنی اظهار که دهد می نشان

 به.است نگردیده سهام قیمت واکنش باشد داشته را آن انتظار بازار که صورتی در نظر اظهار نوع همین.  است شده سهام قیمت
 می تاثیر اطالعات از کنندگان استفاده تصمیمات بر که است پیشگویی نوع یک فعالیت تداوم نبود نظردرباره اظهار کلی طور

 در اي گونه به نظر اظهار این.  نماید بیان را شرکتی فعالیت تداوم فقدان احتمال حسابرس گزارش وقتی تر ساده گذاردبعبارت
 پیش زمینه این در.  میشود شرکت عملیات توقف مراحل تسریع باعث و  گذارد می اثر گذاران سرمایه تلقی و بازار ارزیابی

 و سو ازیک حقایق افشاي در حسابرس وظیفه خالصه بطور.  پیوندد می واقعیت به و شود می علت بر مزید حسابرس بینی
 مختلف هاي جنبه) گیري تصمیم فرایند( اول گروه تحقیقات در که بوده دیگردربرابر ازسوي اقشار این نامطلوب تاثیر احتمال

 شرکت،رشد اندازة فقط میدهد نشان حسابداري اطالعات مربوط بودن بر مؤثر عوامل است. بررسی گرفته قرار مطالعه مورد
 مدل حسابداري اطالعات بین مربوط بودن و میدهد قرار تأثیر تحت را حسابداري اطالعات بودن مربوط شرکت، بدهی و شرکت
 پس دارد، وجود معناداري و معکوس رابطۀ شرکت، اندازة و وجوه نقد جریان و تعهدي اقالم با مرتبط مدل و سود با مرتبط
برخوردار  بیشتري مربوط بودن از تر، کوچک شرکتهاي در نقد وجوه جریان صورت و زیان و صورت سود اطالعات گفت میتوان

 مدل اطالعات مربوط بودن بین.دارد همخوانی)  2013(  حیان و هیبت اهللا کوین، پژوهش نتایج با یافته این. برعکس و است
 دارد؛ وجود معنادار و مستقیم رابطۀ شرکت، رشد و ها  ارزش دفتري با مرتبط مدل و ترازنامه با مرتبط مدل سود، با مرتبط

اطالعات مربوط  شرکت، از واقعیتر و مطلوبتر تصویري انعکاس و سرمایه گذار جذب منظور به حال رشد، در هاي شرکت یعنی
 مربوط بودن بین .است تناقض در)  2013همکاران و کوین پژوهش نتایج با که میدهند قرار استفاده کنندگان اختیار در را تري

 دارد؛ وجود معناداري و معکوس رابطۀ شرکت، وبدهی سودها و دفتري ارزش با مرتبط مدل و ترازنامه با مرتبط مدل اطالعات
 است برخوردار کمتري مربوط بودن از بیشتر، بدهی داراي شرکتهاي سودهاي و ارزش دفتري ترازنامه، اطالعات که معنا این به

 اثر چگونگی شد سعی مقاله این در .است نشده داده نشان آنها بین ارتباطی)  2013(  همکاران و کوین یافته هاي براساس که
 در. شود بررسی تهران بورس در شده پذیرفته هاي شرکت میان در سود افشاي بودن موقع به بر حسابرسی نظر اظهار در تغییر

 در. گرفت قرار آزمون مورد حسابرسی نظر اظهار در تغییر اندازه و )افول یا بهبود( حسابرس اظهارنظر در تغییر مقاله،جهت این
 شرکت از زودتر را خود سود حسابرسی، نظر اظهار در بهبود داراي هاي شرکت غیرمنتظره، سود کنترل فرض با اول، فرضیه

   .دهند می گزارش خصوصیت این فاقد هاي

  

 منابع
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