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  هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت
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قابل  اطالعات لانتقا در مناسبی بسیار وسیله مستقل، حسابرسان وسیله به شده حسابرسی مالی هايصورت -چکیده
 واحد اقتصادي مالی هايگزارش قابلیت اعتماد درباره اظهارنظر براي شخص ترینشایسته مستقل، حسابرس. اتکاست

- ها در دسترسی به اهدافشان است و همچنین ارزیابی عملکرد شرکتنارزیابی عملکرد بیانگر میزان موفقیت سازما .است

-گذاران، اعتباردهندگان، دولت و مدیران است و پایه بسیاري از تصمیمایهها از مهمترین موضوعات موردتوجه سرم
- هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین نوع گزارش حسابرسی و شاخص. باشدهاي داخل و خارج از سازمان میگیري

تحقیق شامل جامعه آماري . باشدهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میهاي ارزیابی عملکرد در شرکت
الی  1388هاي شرکت به روش غربالگري براي سال 79هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد، که شرکت

هاي پژوهش حاضر، از نوع پژوهش. هاي تحقیق مالك قرار گرفته استبه عنوان نمونه آماري جهت آزمون فرضیه 1393
تحلیل . پردازدهاي ارزیابی عملکرد میع گزارش حسابرسی و شاخصتحلیلی از نوع شبه تجربی، که به تعیین بین نو

ها با استفاده از، هاي آماري، ابتدا این دادهآوري دادهپس از جمع. شودها با استفاده از رگرسیون چندگانه انجام میداده
ي هایافته. گیرندلیل قرار میمورد تجزیه و تح  7Eviewsافزار ، سپس  با نرمبندي و مرتب شدهطبقه  Excelافزارنرم

تحقیق نمایانگر این است که بین گزارش مقبول و مشروط حسابرسی با نسبت حاشیه سود ناخالص رابطه معناداري وجود 
ها و نسبت حاشیه سود خالص همچنین بین گزارش مقبول حسابرسی با بازده حقوق صاحبان سهام، بازده کل دارایی .دارد

همچنین بین گزارش مردود حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهام و گزارش عدم . هده نشدرابطه معناداري مشا
  . ها رابطه معناداري مشاهده نشداظهارنظر حسابرسی و بازده کل دارایی

  هاي ارزیابی عملکردنوع گزارش حسابرس، شاخص: واژگان کلیدي
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  مقدمه
 به را نظارتی نیازهاي منافع، تضاد وجود و اطاتارتب فناوري توسعه اقتصادي، واحدهاي روزافزون گسترش

 مطرح قانونی الزام کهآن از پیش حسابرسی براي تقاضا دهدمی نشان شده انجام هاي پژوهش. آورد می وجود
 و تحریفات مقابل در سهامداران منافع از حفاظت حسابرسان هدف کلی، طور به. است داشته وجود باشد،

 خود حرفه شهرت حرفه، اعتبار حفظ منظور به حسابرسان. است مالی هايصورت در موجود بااهمیت اشتباهات
 را شواهدي محققان همچنین.  هستند حسابرسی کیفیت افزایش دنبال به خود، علیه قضایی دعاوي از اجتناب و

 بین اطالعاتی تقارن عدم بروز احتمال کاهش و نمایندگی تضاد کاهش موجب حسابرسی که اند نموده فراهم
  ).1976 مکلینگ، و جنسن( شود می مدیران و گذارانسرمایه

 قابل اطالعات انتقال در مناسبی بسیار وسیله مستقل، حسابرسان وسیله به شده حسابرسی مالی هايصورت
 واحد مالی هايگزارش اعتماد قابلیت درباره اظهارنظر براي شخص ترینشایسته مستقل، حسابرس. اتکاست
 طبق را حسابرسی و بوده مستقل فردي وي که است دلیل این به حسابرس شایستگی .است اقتصادي

 استانداردهاي با مطابق مالی هايت صور اقالم که یابد اطمینان تا دهدمی انجام حسابرسی استانداردهاي
 لبقا در دیگري شخص توسط که دهدمی اعتبار ادعاهایی به حسابرس بنابراین،. است شده تهیه حسابداري

 را اقتصادي تصمیمات در رفته کار به اطالعات اتکاي قابلیت وسیله بدین و است شده تهیه مالی هايصورت
  ).1379 آزاد، نیکخواه( دهدمی افزایش

 از مالی هايصورت ارائه و تهیه درستی درباره حسابرس که است این مالی هايصورت حسابرسی از هدف
 نوع این با حسابرس اظهارنظر. کند اظهارنظر حسابداري، متداول اصول با انطباق در بااهمیت هايجنبه کلیه

 شامل حسابرسی اظهارنظر انواع. دهدمی افزایش را مالی هايصورت اعتبار غیرمطلق، شکل در دهیاطمینان
  .اظهارنظر عدم مردود، مشروط، مقبول،: باشدمی زیر چهارگانه

  
  بیان مساله

 درباره ادعاهاي طرفانه شواهدآوري و ارزیابی بیجهت جمع قاعده با حسابرسی فرآیندي است منظم و
از پیش تعیین شده و  انطباق این ادعاها با معیارهاي به منظور تعیین درجه ها و وقایع اقتصادي،مربوط به فعالیت

 نندگان ازک استفاده هدف گزارش حسابرسی آگاه ساختن). 1379 ،نیکخواه آزاد( نتایج به افراد ذینفع گزارش
ه معیارهاي از قبل کاست  فرض بر این. نشده استن تعیی با معیارهاي از قبل میزان انطباق اطالعات حسابداري



  
    

  1395ماه آذر  سی،شماره                                                                      هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

١٢٣ 
 

 در. ندکحسابرسی شده را تامین می اطالعات نندگانکدر نتیجه نیازهاي استفاده مربوط است و تعیین شده
 ناقص است و یا در مورد فرآیند حسابرسی زیا درك ا مقایسه صریح و واضح نیست، ه معیارهايکشرایطی 

 بیشتر در ابهامات، نیاز به ارائه توضیحات وجود این وجود دارد، احتماالً اي حسابرس تردیدصالحیت حرفه
-استفاده اتکاي توضیحات بیشتر زمینه مساعدتري را براي این .دهدگزارش حسابرسی را ضروري جلوه می

 گزارش حسابرس هاي مالی وانتشار صورت. سازدفراهم می حسابرس توسطنندگان به اطالعات تایید شده ک
ه وجود این ک دارد دربر براي حسابرسان شود مسئولیت قانونی مشخصمی ه به همراه آن ارائهکمستقل 

وضع قوانین مربوط . بگذارد محتوایی بر نحوه گزارشگري و شکل گزارش تاثیر تواندمی هاي قانونیمسئولیت
هاي طرف دادگاه ناشی از احکام صادر شده از تواندنهادهاي دولتی، و یا می تواند یا توسطمی رشگريبه گزا

  ).1379 ،نیکخواه آزاد( قضایی باشد - حقوقی
گیري اقتصادي آگاهانه و از رکن اساسی پاسخگویی و تصمیم ،هاي مالی شفاف و قابل مقایسهآگاهی

تردید گرفتن تصمیمات بی. هاي خصوصی و دولتی استي در بخشبدیل توسعه و رشد اقتصادملزومات بی
-عمده ،هاي مالیاز آنجا که صورت. پذیر نیستاقتصادي و تخصیص بهینه منابع بدون اطالعات معتبر امکان

ترین وسیله انتقال اطالعات مالی به خارج از واحدهاي انتفاعی و محور اصلی و عامل مشترك در تمام 
ها بتواند وضعیت مالی و نتایج عملیات رود اطالعات مالی منعکس در آنانتظار می ،استهاي مالی گزارش

 حق وذي ،اي ارائه کند که نیازهاي اطالعاتی طیف وسیعی از اشخاص ذینفعواحدهاي انتفاعی را به گونه
برسی در این حسا .عالقمند را برآورده کند که به اطالعات مالی واحدهاي انتفاعی دسترسی محدودي دارند

هدف حسابرسی در چارچوب فرآیند . کندفرآیند نقش اساسی و حیاتی در تعیین میزان اعتبار اطالعات ایفا می
هاي اقتصادي گیريزدودن آلودگی اطالعات در راستاي تصمیم ،هاي مربوطآزمون محور با تکیه بر نظریه

اي خود را در مورد مطلوب بودن ن نظر حرفهمحصول نهایی این فرآیند گزارشی است که حسابرس در آ. باشد
حسابرس در مورد کیفیت اطالعات ارائه شده براي مقاصد  ،در چنین کاري. کندهاي مالی ارائه میصورت
هاي مالی براي مقاصد پاسخگویی مدیریت و حاکمیت شرکتی گیري و همچنین مناسب بودن صورتتصمیم

بهینه کردن  ،ف این پیام به عنوان محصول نهایی فرآیند حسابرسیهد. دهداي میبه موکلین خود پیام حرفه
اعتباري که بر مبناي شواهد به دست  ،گزارشگري مالی از طریق افزودن اعتبار به اطالعات گزارش شده است

  ). 1379 ،نیکخواه آزاد(آمده و در نتیجه قابل توجیه است 
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هاي مختلف سبب جلب توجه ها در در دانشي آنهاي جدید و به کار گیرورياتوسعه فن ،از سویی دیگر
ها در آوري و به کارگیري آنتغییرات فن. ها در این حرفه شده استحرفه حسابرسی و استفاده از این شیوه

هاي آوريهاي حسابرسی از فنعلوم مختلف سبب شده است که حسابرسان در راستاي افزایش کارایی روش
- هاي جدید دادهاستفاده از شیوه ،هاي افزایش کارایی در حسابرسیهمترین راهیکی از م. جدید استفاده کنند

هاي قابل توجهی در الملل پژوهشتاکنون در سطح بین. بینی نوع اظهارنظر حسابرس استکاوي به منظور پیش
 شدجهت ساخت و ارائه الگوهایی صورت گرفته است که امکان شناسایی نوع اظهارنظر حسابرس را داشته با

  ).1389 ،پور حیدري و اعظمی(
   .)1991کارسال و کاپالن، ( ندازندیر بیرا به تأخ یحسابرس ندیو فرآ درنیآن را به عنوان اخبار بد در نظر بگ

تواند بر با توجه به مطالب عنوان شده و همچنین تبیین مطالب در خصوص نوع گزارش حسابرسی که می
مساله اصلی پژوهش بررسی ارتباط بین نوع گزارش حسابرسی  هاي عملکرد شرکت تاثیرگذار باشدشاخص

بر همین . باشدمی) نسبت سودآوري(هاي ارزیابی عملکرد و شاخص) عدم اظهارنظر ،مردود ،مشروط ،مقبول(
اساس جهت پاسخگویی به بیان مسئله، پژوهشگر در تحقیق حاضر بدنبال بررسی ارتباط بین نوع گزارش 

عملکرد سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد تا هاي حسابرسی با شاخص
شود به این سؤال  و سعی می. هاي عملکرد مشخص گرددمیزان تاثیرگذاري نوع گزارش حسابرسی بر شاخص

  پاسخ داده شود که آیا نوع گزارش حسابرس بر سود آوري  شرکت تاثیر دارد؟
  

  ضرورت تحقیق  اهمیت و
ها از دیرباز همواره مورد توجه تحلیلگران و پژوهشگران بوده است و یکی از ه به اینکه عملکرد شرکتبا توج

از طرفی نوع گزارش حسابرسی هم مورد توجه تحلیلگران و . باشدگیري براي ذینفعان میمعیارهاي تصمیم
ارش حسابرسی ما در این ها و نوع گزبا توجه با اهمیت هر دو مورد عملکرد شرکت. باشدپژوهشگران می

هاي عملکرد با شاخص) عدم اظهارنظر ،مردود ،مشروط ،مقبول(پژوهش رابطه بین نوع گزارش حسابرسی 
-می) نسبت حاشیه سود خالص ،هابازده کل دارایی ،بازده حقوق صاحبان سهام ،نسبت حاشیه سود ناخالص(

بسیار قوي در مورد عوامل موثر  نهیپیشبریم که میهاي گذشته به این مسئله پی با مروري در پژوهش. پردازیم
شکاف موجود ) GAP(هاي گذشته و بر نوع گزارش حسابرس وجود دارد، لذا خالء موجود در پژوهش

هاي گذشته توان گفت که نوع گزارش حسابرس در بیشتر پژوهشبه عبارتی دیگر می. گرددمشخص می
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وجود . تغیر دیگر یعنی مستقل بر روي آن صورت پذیرفته استصورت گرفته متغیر وابسته بوده که تأثیر م
لذا در این پژوهش نوع گزارش حسابرس . همین خالء و شکاف موجود منجر به نوآوري پژوهش شده است

هاي عملکرد مورد سنجش قرار هاي گذشته متغیر مستقل است که رابطه آن با شاخصخالف سایر پژوهش
از این موضوع به عنوان نوآوري پژوهش یاد کرد، زیرا تا به حال پژوهشی در  توانبدین جهت می. گرفته است

. هاي عملکرد مالی صورت نپذیرفته استاین زمینه در ایران پیرامون مبحث نوع گزارش حسابرس و شاخص
ا چنین توان با توجه به مباحث مطرح شده به طور خالصه بیان کرد که تا به حال در ایران چنین پژوهشی بلذا می

متغیرهاي در ایران صورت نگرفته است که عدم وجود چنین پژوهشی از نوآوري و خالقیت پژوهش حاضر 
  .    پردازدهاي ارزیابی عملکرد میاست که در آن پژوهشگر به بررسی رابطه بین نوع گزارش حسابرس و شاخص

  
 :اهداف تحقیق

  :هدف اصلی
  هاي ارزیابی عملکردنوع گزارش حسابرس و شاخص رابطه بین بررسی

  :اهداف ویژه
  بررسی رابطه بین گزارش مقبول حسابرسی و نسبت حاشیه سود ناخالص . 1
  بررسی رابطه بین گزارش مقبول حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهام . 2
  ها بررسی رابطه بین گزارش مقبول حسابرسی و بازده کل دارایی. 3
  برسی و نسبت حاشیه سود خالصبررسی رابطه بین گزارش مقبول حسا. 4
  بررسی رابطه بین گزارش مشروط حسابرسی و نسبت حاشیه سود ناخالص. 5
  بررسی رابطه بین گزارش مردود حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهام . 6
  ها بررسی رابطه بین گزارش عدم اظهار نظر حسابرسی و بازده کل دارایی. 7
  

  :اهداف کاربردي
  :هاي زیر به کار بردتوان در حالتن پژوهش را مینتایج حاصل از ای

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  يهاشرکتکیفیت حسابرسی  یعمل يهاجنبه يریگاندازه -1
 تهران 

 نوع گزارش حسابرس  قیاز طر عملکرد موثر بر  يرهایمتغ يریبکارگ -2
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 بهادار تهران  پذیرفته شده در بورس اوراق يهاشرکتسی عملکرد در  ربر -3

  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يهاشرکتو بررسی نوع گزارش حسابرس در  -4
  

  :هاي تحقیق عبارتند ازفرضیه
  .هاي ارزیابی عملکرد رابطه معناداري وجود داردبین گزارش مقبول حسابرسی و شاخص: فرضیه اصلی یک
  .سبت حاشیه سود ناخالص رابطه معناداري وجود داردبین گزارش مقبول حسابرسی و ن: فرضیه فرعی یک

  .بین گزارش مقبول حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداري وجود دارد: فرضیه فرعی دو
  .ها رابطه معناداري وجود داردبین گزارش مقبول حسابرسی و بازده کل دارایی: فرضیه فرعی سه

  .حسابرسی و نسبت حاشیه سود خالص رابطه معناداري وجود داردبین گزارش مقبول : فرضیه فرعی چهار
  .هاي ارزیابی عملکرد رابطه معناداري وجود داردبین گزارش غیرمقبول حسابرسی و شاخص: فرضیه اصلی دو

  .بین گزارش مشروط حسابرسی و نسبت حاشیه سود ناخالص رابطه معناداري وجود دارد: فرضیه فرعی یک
  .ن گزارش مردود حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداري وجود داردبی: فرضیه فرعی دو
  .ها رابطه معناداري وجود داردبین گزارش عدم اظهارنظر حسابرسی و بازده کل دارایی: فرضیه فرعی سه

  
 قلمرو تحقیق

ها را در چارچوب این قلمرو هر پژوهش در سه زمینه موضوعی، مکانی و زمانی قابل بررسی است تا بتوان داده
  .باشدآوري و تجزیه و تحلیل نمود که به شرح زیر میها جمعقلمرو

  
  قلمرو موضوعی

  . باشدها میقلمرو موضوعی این پژوهش حوزه تحقیقات حسابرسی و عملکرد در شرکت
  

  قلمرو مکانی
عیت فعلی ایران بورس اوراق هاي مالی در وضآوري دادهبا توجه به اینکه تنها مرجع قابل اعتماد براي جمع

هاي پذیرفته شده در باشد، بنابراین موضوع پژوهش از لحاظ قلمرو مکانی محدود به شرکتبهادار تهران می
  .بورس اوراق بهادار تهران است

  
  
  



  
    

  1395ماه آذر  سی،شماره                                                                      هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

١٢٧ 
 

  قلمرو زمانی 
هادار هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهاي مالی شرکتاین پژوهش دربر گیرنده اطالعات مربوط به صورت

  . باشدمی 1393الی انتهاي سال  1388ساله از ابتداي سال  6تهران در بازه زمانی 
  

  روش تحقیق
باشد که در صورت اجراي صحیح و استفاده از یکی از مهمترین مراحل انجام هر پژوهش، روش اجراي آن می

 آن در که باشدمی جربیت نوع از تحلیلی تحقیق یک پژوهش این. باشدمبانی تئوریک قوي قابل اتکا می
 یک پژوهش این بنابراین. گرددمی تعیین و گیرياندازه آنها بین طریق همبستگی از بررسی مورد متغیرهاي

ها کمی بوده و از لحاظ نحوه استدالل، یک تحقیق است و از لحاظ نوع داده رویدادي پس ازنوع تحقیق
  .گرددبندي میتحقیقات اثباتی حسابداري طبقهبنابراین این پژوهش جزء . گردداستقرایی محسوب می

  

  گیري جامعه آماري و روش نمونه
آذر و (شود باشند گفته می هصمشخجامعه آماري به تعدادي از عناصر مطلوب که داراي حداقل یک صفت 

ل یک اي از افراد یا واحدها که داراي حداقبه بیان دیگر جامعه آماري عبارتست از مجموعه). 1385مومنی، 
ها هاي تولیدي از کثرت بیشتري نسبت به سایر شرکتبا توجه به اینکه تعداد شرکت. صفت مشترك باشند

ها و گذاري و لیزینگی و بانکهاي سرمایهشرکت(ها دارد و ماهیت کسب درآمد آنها متفاوت از سایر شرکت
با توجه به اینکه تنها مرجع قابل . شدبااست به عنوان جامعه آماري در این پژوهش می) مؤسسات مالی و بیمه

-باشد کلیه شرکتهاي مالی در وضعیت فعلی ایران بورس اوراق بهادار تهران میآوري دادهاعتماد براي جمع

هاي دهند و فرضیههاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماري تحقیق حاضر را تشکیل می
نمونه موردنظر در این تحقیق . ه آماري مورد مطالعه و آزمون قرار خواهند گرفتموردنظر در رابطه با این جامع

  :هایی است که از شرایط زیر برخوردار باشندشامل شرکت
  ،سال مالی آنها به پایان اسفند، ختم شود .1
 تغییر سال مالی نداشته باشند، 1393تا  1389هاي بین سال .2

 اطالعات موردنیاز آنها در دسترس باشد، .3

 ،گري مالی نباشندگذاري و واسطههاي سرمایهء شرکتجز .4
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هاي موردنظر طی دوره مورد بررسی بایستی حتماً توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات مورد شرکت .5
  .اعتماد بورس اوراق بهادار تهران حسابرسی شده باشند

 
  روش گردآوري اطالعات 

قابل اتکاء و سرعت و سهولت دسترسی به آن یکی از ضروریات مهم هر مطالعه و پژوهش، وجود اطالعات 
ها را شود که جریان مطالعه و تجزیه و تحلیل دادهبا داشتن این اطالعات فرصتی براي محقق فراهم می. است

آورد که با همچنین محقق این امکان را به دست می. براي ارزیابی اهداف و فرضیات پژوهش پیگیري نماید
  . اهداف موردنظر دست یابدصرف حداقل هزینه و وقت به 

  :شونددر این پژوهش، اطالعات به دو روش زیر گردآوري می
شامل کتب، (اي هاي پژوهش از روش مطالعات کتابخانهبراي مطالعه ادبیات موضوع و بررسی پیشینه. 1

ارجی و داخلی هاي خنامهگردد و مقاالت و پایاناستفاده می) هاي تحصیلی و مقاالت علمینامهمجالت، پایان
 .گرددهاي مربوطه دریافت میمورد استفاده در پژوهش حاضر از طریق اینترنت و سایت

از طریق بانک ) متغیرهاي مستقل، وابسته(در بخش میدانی، اطالعات مربوط به متغیرهاي پژوهش . 2
یا ) www.rdis.ir(ادار آورد نوین و با مراجعه به سایت سازمان بورس و اوراق بهاطالعاتی تدبیر پرداز و ره

  .شودآوري میجمع) www.Codal.ir(سایت 
  

  ابزارهاي گردآوري اطالعات 
هاي مالی هاي این پژوهش با توجه به سیاهه وارسی مبتنی بر ارقام و اطالعات واقعی بازار سهام و صورتداده

اب سود و زیان، صورت حساب سود و زیان جامع، صورت ترازنامه، صورت حس(که شامل . هاستشرکت
گردآوري اطالعات براساس جستجو در بین منابع . باشدهاي مورد مطالعه میسال) گردش وجوه نقد و ترازنامه

هاي پذیرفته شده هاي مالی شرکتاي و مقاالت چاپ شده در نشریات و بروشورهاي معتبر و صورتکتابخانه
  .گیردار صورت میدر بورس اوراق بهاد

  

  روش تجزیه و تحلیل اطالعات
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوري شده با توجه به اینکه تحقیق حاضر مربوط به شرکت

افزار و نرم. هاي تحقیق استترین روش براي آزمون فرضیهاست، بنابراین رگرسیون خطی چندگانه مناسب
  . باشدمی EVIEWSوهش مورد استفاده در این پژ
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  مروري بر مطالعات انجام شده 
  هاي انجام شده در ایران پژوهش

هاي ؛ به بررسی تاثیر عملکرد مدیران بر اظهارنظر حسابرس مستقل در شرکت)1391(جامعی و همکاران 
دیریت بر هاي پژوهش حاکی از تاثیر عملکرد میافته. پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند

ها حاکی از تاثیر معیار سود هر سهم بر گزارش هاي آزمون فرضیهیافته. اظهارنظر حسابرس مستقل است
گذاري به روش بهاي تمام شده به جاي حسابرس مستقل بوده، معیار سودآوري نیز بر بند شرط ثبت سرمایه

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام همگی بر بند ها و معیار سود هر سهم، نرخ بازده دارایی. ارزش ویژه تاثیر دارد
توان گفت بهبود عملکرد مدیریت سبب در نهایت می. اخذ تاییدیه گزارش مشروط حسابرس مستقل تاثیر دارد

شود؛ در نتیجه معیارهاي حسابداري عملکرد مدیریت اظهارنظر حسابرس را کاهش صدور گزارش مشروط می
؛ به بررسی علل صدور گزارش حسابرسی غیرمقبول در )1391(و نامی پوربهرامی . دهدتحت تاثیر قرار می

   :باشدمی رنتایج این پژوهش به شرح زی. سازمان حسابرسی پرداختند
هاي انحراف از استانداردهاي هاي بورسی وجود بندعلت عمده صدور گزارشات مشروط، در شرکت. 1

هاي محدودیت در دامنه رسیدگی و در مورد کل هاي متعلق به بخش عمومی وجود بندحسابداري، در شرکت
 .باشدهاي مورد بررسی نیز به علت وجود فراوانی بندهاي محدودیت در دامنه رسیدگی میشرکت

 . باشدعلت عمده صدور گزارشات عدم اظهارنظر، وجود بندهاي محدودیت در دامنه رسیدگی می. 2

مربوط به وجود بندهاي انحراف از استانداردهاي  علت عمده صدور گزارشات مردود، از لحاظ تعدادي. 3
 . باشدحسابداري می

؛ به بررسی عوامل موثر بر صدور گزارش حسابرسی مشروط با رویکرد شبکه )1390(امینی و همکاران 
: دهد که نسبت سود پس از مالیات به فروش داراي رابطه و پس از آن به ترتیبشان میننتایج . عصبی پرداختند

هاي اري، نسبت بدهی، اندازه شرکت، مشروط بودن گزارش حسابرسی سال قبل، نسبت حسابنسبت ج
ها، دفعات گردش موجودي کاال، نسبت آنی و نوع موسسه حسابرسی، داراي بیشترین دریافتنی به کل دارایی

بررسی احتمال ؛ به )1390(زاده و منظرزاده عباس. ارتباط و تاثیر را بر صدور گزارش حسابرسی مشروط دارند
شده در  هاي پذیرفته صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیئت مدیره شرکت

دار بین افزایش در  ي منفی و معنی دهد که رابطه هاي پژوهش نشان می یافته. بورس اوراق بهادار تهران پرداختند
نسبت «دار بین افزایش در  ي مثبت و معنی طهو گزارش مقبول حسابرس و راب» تعداد اعضاي هیأت مدیره«
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تغییر در اعضاي هیئت مدیره سال جاري نسبت به سال  عدم«. و گزارش مقبول حسابرس وجود دارد» مالکانه
نسبت ارزش بازار «گذارد و بین افزایش در  دار بر گزارش مقبول حسابرس تأثیر می صورت منفی و معنی به» قبل

ي  رابطه. داري وجود دارد ي مثبت و معنی و گزارش مقبول حسابرس رابطه» امبه دفتري حقوق صاحبان سه
ي  و گزارش مقبول حسابرس و رابطه» تغییر در حسابرس سال جاري نسبت به سال قبل«دار بین  منفی و معنی
  . و گزارش مقبول حسابرس وجود دارد» هانرخ بازده دارایی«دار بین افزایش در  مثبت و معنی

بینی ؛ به مقایسه اظهارنظر حسابرسان مستقل و متغیرهاي مالی در پیش)1390( و همکاران شورورزي 
رت توام و اظهارنظر حسابرس نتیجه پژوهش بیانگر این بود که متغیرهاي مالی به صو. ورشکستگی پرداختند

برس مستقل داراي بینی ورشکستگی در دوره مالی آتی را دارند اما اظهارنظر حسا، هر دو توانایی پیشمستقل
؛ به بررسی تاثیر متغیرهاي مالی و )1389( احمدپور و همکاران . برتري معناداري نسبت به متغیرهاي مالی بود

) ده در بورس اوراق بهادار تهرانشهاي پذیرفته شرکت(غیرمالی بر صدور اظهارنظر مشروط حسابرسی 
رفت بر صدور گزارش حسابرسی داراي که انتظار میمتغیري  9نتایج این پژوهش نشان داد که بین . پرداختند

هاي دریافتنی به تاثیر معناداري باشند، تنها دفعات گردش موجودي کاال، نسبت بدهی به دارایی و نسبت حساب
؛ به )1388(پور ستایش و جمالیان. کل دارایی، بر صدور گزارش مشروط حسابرسی داراي تاثیر معناداري بودند

نتایج حاکی از آن است که . هاي مالی و متغیرهاي غیرمالی با اظهارنظر حسابرس پرداختندبتبررسی رابطه نس
از میان کلیه متغیرهاي مالی و غیرمالی به ترتیب نوع عملکرد، نسبت گردش موجودي کاال، نسبت بدهی، سود 

-برس برخوردار میناخالص به فروش و سود خالص به فروش از بیشترین رابطه آماري با نوع اظهارنظر حسا

گیري از هفت عالوه بر آن، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون لجستیک حاکی از آن است که با بهره. باشند
 . بینی اظهارنظر حسابرس دست یافتتوان به مدلی براي پیشمتغیر مالی و غیرمالی می

  هاي خارجی پژوهش
ادغام یک موسسه حسابرسی چینی با یکی از  ؛ در پژوهشی در چین دریافتند که با)2010(چن و همکاران 

صاحبکار این موسسه حسابرسی  46، از 2002در سال ) موسسه ارنست و یانگ(موسسات بزرگ حسابرسی 
صاحبکار، حسابرس خود را تغییر دادند و موسسات حسابرسی کوچک را به عنوان حسابرس خود  30چینی، 

شرکت از تغییر حسابرس، دریافت گزارش  30د که انگیزه ها در پژوهش خود نشان دادنآن. انتخاب کردند
بر اساس نتیجه این پژوهش، رقابت در . حسابرسی مقبول در مقابل کیفیت پایین حسابرسی بوده است

هاي ؛ در بررسی تاثیر ویژگی)2010(چانگ و چوي . شودحسابرسی، موجب کاهش کیفیت حسابرسی می
حسابرسی دریافتند که تجربۀ کاري حسابرس و آشنایی حسابرس با شرکاي حسابرسی بر قضاوت و اظهارنظر 
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-اظهارنظر حسابرسی می دورصصنعت شرکت مورد رسیدگی، از عوامل اصلی تاثیرگذار بر کاهش خطا در 

هایی مانند استقالل حسابرس، تجربه کاري ها نشان داد که ویژگیور کلی، نتایج پژوهش آنطبه . باشد
ابرس بر واحد مورد رسیدگی و آشنایی او با صنعت شرکت مورد رسیدگی، بر حسابرس، دوره تصدي حس

؛ در پژوهشی از اسپانیا دریافتند که )2009(رویز، باربادي لو و همکاران . اظهارنظر حسابرس اثرگذار است
چرخش اجباري حسابرس در سال آخر براساس قوانین حسابرسی، تاثیري بر صدور نوع اظهارنظر حسابرس 

کنند حسابرسان احتماال به دلیل عدم از دست دادن شهرت خود، این انگیزه را دارند تا ها عنوان میآن. ندارد
هاي قبل از سال تغییر اما این انگیزه در سال. در صدور نوع اظهارنظر، استقالل خود را مطلوب جلوه دهند

چنا و همکاران . کننددر میاجباري، وجود ندارد و برخی حسابرسان مطابق میل صاحبکاران گزارش صا
هاي تایوانی دریافتند که تغییر حسابرس با صدور گزارش حسابرسی مقبول ؛ طی پژوهشی از شرکت)2009(

ها نشان دادند مدیران به منظور مطلوب نشان دادن عملکرد شرکت، حسابرس خود را آن. رابطه مستقیم دارد
سابرسی مقبول دریافت کنند و به این روش، عملکرد شرکت را دهند تا به واسطه این تغییر، گزارش حتغییر می

-گونه شرکتهاي بعد، احتمال ورشکستگی ایندر این پژوهش، نشان داده شد که در سال. مطلوب جلوه دهند

   .ها بیشتر بوده است
هاي پذیرفته شده در بازار آتن، هاي حسابرسی شرکت؛ به بررسی گزارش)2010(تاهیناکس و همکاران 

هاي حسابرسی، محتواي اطالعاتی نتایج نشان داد که گزارش. پرداختند 2007الی  2005هاي طی سال
ها آن. دهدها را تشکیل نمیگیري آنگذاران فراهم کرده و بخشی از فرآیند تصمیممحدودي براي سرمایه

 .هایی باشدگزارشگیري کردند که این ممکن است به علت عدم درك محتوا، اهمیت و ارزش چنین نتیجه
؛ با هدف ارزیابی محتواي اطالعاتی گزارش مشروط حسابرسی در بورس اوراق )2008(الثانیبیت و همکاران 

ها نتیجه پژوهش آن. بهادار اردن، تاثیر گزارش مشروط حسابرسی را بر قیمت سهام مورد بررسی قرار دادند
  . تاثیر استدهد که گزارش حسابرسی مشروط برقیمت سهام بی نشان می

هاي ثبت شده در براي شرکت 1995الی  1986هاي اظهارنظر مشروط را طی سال 543؛ )2000(سلطانی 
نتایج مبین این بود که در اکثر موارد، انواع مختلف شروط حسابرسی و تداوم . بازار سهام پاریس بررسی کرد

 عالوه بر. هاي مورد انتظار داشتتاریخ هاي منفی غیرعادي بااهمیتی حولاظهارنظرهاي مشروط، همه، بازده
این . هاي دریافت کننده اظهارنظرهاي مقبول، نشان دادهاي غیرعادي مهمی را براي شرکتاین، نتایج، بازده
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، به محتواي اطالعاتی گزارش کنندگان اطالعات حسابرسی ممکن است، اساساًنتایج مشخص کرد که استفاده
  .مند باشنددر مقایسه با فقط بند اظهارنظر حسابرسی عالقهحسابرسی، به صورت یک مجموعه 

  
  آمار استنباطی

  نتایج فرضیه اول  
  .بین گزارش مقبول حسابرسی و نسبت حاشیه سود ناخالص رابطه معناداري وجود دارد: اولفرضیه 

H0 :بین گزارش مقبول حسابرسی و نسبت حاشیه سود ناخالص رابطه معناداري وجود ندارد.  
H1 :بین گزارش مقبول حسابرسی و نسبت حاشیه سود ناخالص رابطه معناداري وجود دارد.  

GPM it = 1+ β1 OPIN1 + β2 AGE + β3Size + έit   
  

  اول خالصه ضرایب براي فرضیه 4-7
  دوربین واتسون  داريسطح معنی fمقدار  ضریب تعیین

220/0 29/3  02/0  5/1  
  

  اولآزمون ضرایب براي فرضیه  4-8
  نتیجه سطح معنی داري tمقدار   خطاي معیار ضریب  متغیر  مستقل  تغیر وابستهم

GPM  

OPIN1 172/0 - 084/0 038/2 - 042/0 

 تاییدفرضیه 
  شودمی

AGE 00044/0 0033/0 132/0 894/0 

Size 171/0 - 0737/0 33/2 - 0202/0 

C 402/1 448/0 12/3 0019/0 

  
درصد است لذا جهت  5ان خطاي محاسبه شده براي آزمون لیمر بیش از این که میزدر این فرضیه به دلیل 

شود ضریب تعیین در جداول فوق مشاهده میشود آزمون فرضیه از روش تلفیقی و حداقل مربعات استفاده می
بینی متغیر توان گفت که متغیرهاي مستقل قابلیت تبیین و پیشباشد که میمیدرصد  22به دست آمده برابر 

دار توان گفت مدل معنیبنابراین میدرصد است  5از کمتر  fسطح معنی داري آزمون ته را دارند از طرفی وابس
 .قرار گرفته پس استقالل خطا پذیرفته شده است 5/2تا  5/1میزان دوربین واتسون به دست آمده بین . شده است

رد و  H0پس فرض ) 042/0( ستکمتر ا درصد 5گزارش مقبول از  براي متغیر  tداري آزمون سطح معنی
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بین گزارش مقبول حسابرسی و نسبت حاشیه سود  توان نتیجه گرفتبنابراین می .شودتایید می H1 فرض
  .ناخالص رابطه معناداري وجود دارد

GPM it = 1.402- .172 OPIN1 - .171Size + ɛit   
  

  نتایج فرضیه دوم 
  .حقوق صاحبان سهم رابطه معناداري وجود داردبین گزارش مقبول حسابرسی و بازده : دومفرضیه 

H0 :بین گزارش مقبول حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهم رابطه معناداري وجود ندارد.  
H1 :بین گزارش مقبول حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهم رابطه معناداري وجود دارد.  

ROE it = 1+ β1 OPIN1 + β2 AGE + β3Size + ɛit   
  

  دوم ه ضرایب براي فرضیهخالص 4-9
  دوربین واتسون  داريسطح معنی fمقدار  ضریب تعیین

859/0 59/29  00/0  06/2  
  

  دومآزمون ضرایب براي فرضیه  4-10
  نتیجه داريسطح معنی tمقدار   خطاي معیار ضریب  متغیر مستقل  متغیر وابسته

ROE  

OPIN1 0405/0 022/0 83/1 067/0 

رد فرضیه 
  شودمی

AGE 656/0 127/0 14/5 00/0 

Size 33/1 - 320/0 16/4 - 00/0 

C 665/0 606/0 097/1 273/0 

  
درصد است لذا جهت  5که میزان خطاي محاسبه شده براي آزمون لیمر کمتر از ایندر این فرضیه به دلیل 

ود ضریب تعیین به شدر جداول فوق مشاهده میشود آزمون فرضیه از روش پانلی  و با اثرات ثابت استفاده می
بینی متغیر وابسته توان گفت که متغیرهاي مستقل قابلیت تبیین و پیشباشد که میمیدرصد  85دست آمده برابر 

دار شده توان گفت مدل معنیبنابراین می .درصد است 5از کمتر  fداري آزمون سطح معنیرا دارند از طرفی 
 .قرار گرفته پس استقالل خطا پذیرفته شده است 5/2تا  5/1میزان دوربین واتسون به دست آمده بین . است
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تایید و  H0پس فرض ) 067/0( بیشتر است درصد 5گزارش مقبول از براي متغیر  tداري آزمون سطح معنی
بین گزارش مقبول حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهام  توان نتیجه گرفتبنابراین می .شودرد می H1 فرض

  .جود نداردرابطه معناداري و
  

  نتایج فرضیه سوم 
  .ها رابطه معناداري وجود داردبین گزارش مقبول حسابرسی و بازده داریی: سوم فرضیه

 H0 :ها رابطه معناداري وجود نداردییابین گزارش مقبول حسابرسی و بازده دار.  
H1 :ها رابطه معناداري وجود داردییابین گزارش مقبول حسابرسی و بازده دار.  

ROA it = 1+ β1 OPIN1 + β2 AGE + β3Size + έit   
  

  سوم خالصه ضرایب براي فرضیه 4-11
  دوربین واتسون  داريسطح معنی fمقدار  ضریب تعیین

003/0 603/0  613/0  74/1  

  
  سومآزمون ضرایب براي فرضیه  4-12

  نتیجه داريسطح معنی tمقدار   خطاي معیار ضریب  متغیر  مستقل  متغیر وابسته

ROA  

OPIN1 027/0 056/0 482/0 629/0 

رد فرضیه 
  شودمی

AGE 062/0 - 115/0 540/0 - 589/0 

Size 427/0 - 425/0 003/1 - 316/0 

C 69/1 086/1 56/1 119/0 

  

درصد است لذا جهت  5این که میزان خطاي محاسبه شده براي آزمون لیمر کمتر از در این فرضیه به دلیل 
شود ضریب تعیین در جداول فوق مشاهده میشود پانلی  و با اثرات تصادفی استفاده میآزمون فرضیه از روش 

بینی متغیر توان گفت که متغیرهاي مستقل قابلیت تبیین و پیشباشد که میمیدرصد  3/0به دست آمده برابر 
دار وان گفت مدل معنیتبنابراین میدرصد است  5از ر تبیش fداري آزمون سطح معنیوابسته را ندارند از طرفی 

 .قرار گرفته پس استقالل خطا پذیرفته شده است 5/2تا  5/1میزان دوربین واتسون به دست آمده بین . شده است
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تایید و  H0پس فرض ) 629/0( بیشتر است درصد 5گزارش مقبول از براي متغیر  tداري آزمون سطح معنی
ها رابطه ییاین گزارش مقبول حسابرسی و بازده دارب توان نتیجه گرفتبنابراین میشود رد میH1 فرض

  .معناداري وجود ندارد
  

  نتایج فرضیه چهارم  
  .بین گزارش مقبول حسابرسی و نسبت حاشیه سود خالص رابطه معناداري وجود دارد: چهارم فرضیه

H0 :بین گزارش مقبول حسابرسی و نسبت حاشیه سود خالص رابطه معناداري وجود ندارد.  
H1 :ین گزارش مقبول حسابرسی و نسبت حاشیه سود خالص رابطه معناداري وجود داردب.  

MOF it = 1+ β1 OPIN1 + β2 AGE + β3Size + έit   
  

  چهارم خالصه ضرایب براي فرضیه 4-13
  دوربین واتسون  سطح معنی داري fمقدار  ضریب تعیین

007/0 22/1  300/0  1/2  
  

  رمچهاآزمون ضرایب براي فرضیه  4-14
  نتیجه سطح معنی داري tمقدار   خطاي معیار ضریب  متغیر  مستقل  متغیر وابسته

MOF 

OPIN1 057/0 - 0321/0 76/1 - 078/0 

رد فرضیه 
  می شود

AGE 00025/0 0013/0 172/0 863/0 

Size 0169/0 - 028/0 593/0 - 553/0 

C 340/0 173/0 96/1 05/0 

  
درصد است لذا جهت  5ن خطاي محاسبه شده براي آزمون لیمر بیشتراز که میزاایندر این فرضیه به دلیل 

شود ضریب در جداول فوق مشاهده میشود آزمون فرضیه از روش تلفیقی و با حداقل مربعات استفاده می
بینی توان گفت که متغیرهاي مستقل قابلیت تبیین و پیشباشد که میمیدرصد  7/0تعیین به دست آمده برابر 

توان گفت مدل بنابراین میدرصد است  5از ر تبیش fداري آزمون سطح معنیوابسته را ندارند از طرفی متغیر 
قرار گرفته پس استقالل خطا پذیرفته  5/2تا  5/1میزان دوربین واتسون به دست آمده بین . دار شده استمعنی
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 H0پس فرض ) 078/0( یشتر استب درصد 5گزارش مقبول از براي متغیر  tداري آزمون سطح معنی .شده است
بین گزارش مقبول حسابرسی و نسبت حاشیه سود  توان نتیجه گرفتبنابراین می .شودرد میH1 تایید و فرض

  .خالص رابطه معناداري وجود ندارد
  

  فرضیه پنجم 
  .بین گزارش مشروط حسابرسی و نسبت حاشیه سود ناخالص رابطه معناداري وجود دارد: پنجم فرضیه

H0 :بین گزارش مشروط حسابرسی و نسبت حاشیه سود ناخالص رابطه معناداري وجود ندارد.  
H1 :بین گزارش مشروط حسابرسی و نسبت حاشیه سود ناخالص رابطه معناداري وجود دارد.  

GPM it = 1+ β1 OPIN2 + β2 AGE + β3Size + έit   
  

  پنجم خالصه ضرایب براي فرضیه 4-15
  دوربین واتسون  ح معنی داريسط fمقدار  ضریب تعیین

221/0 38/3  018/0  5/1  
  

  پنجمآزمون ضرایب براي فرضیه  4-16
  نتیجه سطح معنی داري tمقدار   خطاي معیار ضریب  متغیر  مستقل  متغیر وابسته

GPM 

OPIN 178/0 084/0 1/2 036/0 

 تاییدفرضیه 
  می شود

AGE 0002/0 0033/0 083/0 933/0 

Size 175/0 - 073/0 38/2 - 0175/0 

C 2581/1 445/0 82/2 005/0 

  
درصد است لذا جهت  5که میزان خطاي محاسبه شده براي آزمون لیمر بیش از ایندر این فرضیه به دلیل 

شود ضریب تعیین در جداول فوق مشاهده میشود آزمون فرضیه از روش تلفیقی  و حداقل مربعات استفاده می
بینی متغیر توان گفت که متغیرهاي مستقل قابلیت تبیین و پیشباشد که میمیصد در 22به دست آمده برابر 

دار توان گفت مدل معنیبنابراین میدرصد است  5از کمتر  fداري آزمون سطح معنیوابسته را دارند از طرفی 
 .ذیرفته شده استقرار گرفته پس استقالل خطا پ 5/2تا  5/1میزان دوربین واتسون به دست آمده بین . شده است
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رد و  H0پس فرض ) 036/0( کمتر است درصد 5گزارش مشروط از براي متغیر  tداري آزمون سطح معنی
بین گزارش مشروط حسابرسی و نسبت حاشیه سود  توان نتیجه گرفتبنابراین می .شودتایید می H1 فرض

  .ناخالص رابطه معناداري وجود دارد
GPM it = 1.258+ .178 OPIN2 - .175Size + ɛit   

  
  نتایج فرضیه ششم 

  .بین گزارش مردود حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهم رابطه معناداري وجود دارد: ششمفرضیه 
H0 :بین گزارش مردود حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهم رابطه معناداري وجود ندارد.  
H1 : معناداري وجود داردبین گزارش مردود حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهم رابطه.  

ROE it = 1+ β1 OPIN3 + β2 AGE + β3Size + έit   
  

  ششم خالصه ضرایب براي فرضیه 4-17
  دوربین واتسون  داريسطح معنی fمقدار  ضریب تعیین

859/0 59/29  00/0  11/2  
  

  ششمآزمون ضرایب براي فرضیه  4-18
  نتیجه طح معنی داريس tمقدار   خطاي معیار ضریب  متغیر  مستقل  متغیر وابسته

ROE  

OPIN3 246/0 132/0 86/1 0633/0 

می رد فرضیه 
  شود

AGE 590/0 13/0 45/4 00/0 

Size 2/1- 332/0 61/3 - 00/0 

C 632/0 608/0 039/1 299/0 

  
درصد است لذا جهت  5که میزان خطاي محاسبه شده براي آزمون لیمر کمتر از ایندر این فرضیه به دلیل 

شود ضریب تعیین به در جداول فوق مشاهده میشود ن فرضیه از روش پانلی و با اثرات ثابت استفاده میآزمو
بینی متغیر وابسته توان گفت که متغیرهاي مستقل قابلیت تبیین و پیشباشد که میمیدرصد  85دست آمده برابر 

دار شده توان گفت مدل معنیراین میبنابدرصد است  5از کمتر  fداري آزمون سطح معنیرا دارند از طرفی 
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 .قرار گرفته پس استقالل خطا پذیرفته شده است 5/2تا  5/1میزان دوربین واتسون به دست آمده بین . است
تایید و  H0پس فرض ) 063/0( بیشتر است درصد 5گزارش مردود از براي متغیر  tداري آزمون سطح معنی

بین گزارش مردود حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهام  یجه گرفتتوان نتبنابراین می .شودرد میH1 فرض
  .رابطه معناداري وجود ندارد

  
  نتایج فرضیه هفتم 

  .ها رابطه معناداري وجود داردبین گزارش عدم اظهارنظر حسابرسی و بازده دارایی: هفتمفرضیه 
H0 :ري وجود نداردها رابطه معنادابین گزارش عدم اظهارنظر حسابرسی و بازده دارایی.  
H1 :ها رابطه معناداري وجود داردبین گزارش عدم اظهارنظر حسابرسی و بازده دارایی.  

ROA it = 1+ β1 OPIN4 + β2 AGE + β3Size + έit   
  

  هفتم خالصه ضرایب براي فرضیه 4-19
  دوربین واتسون  داريسطح معنی fمقدار  ضریب تعیین

003/0 596/0  617/0  75/1  
  

  هفتممون ضرایب براي فرضیه آز 4-20
  نتیجه سطح معنی داري tمقدار   خطاي معیار ضریب  متغیر  مستقل  متغیر وابسته

ROA  

OPIN4 166/0 - 346/0 480/0 - 631/0 

رد فرضیه 
  می شود

AGE 068/0 - 116/0 583/0 - 559/0 

Size 431/0 - 428/0 007/1 - 314/0 

C 741/1 09/1 59/1 110/0 

  
درصد است لذا جهت  5که میزان خطاي محاسبه شده براي آزمون لیمر کمتر از اینه به دلیل در این فرضی

شود ضریب تعیین در جداول فوق مشاهده میشود آزمون فرضیه از روش پانلی  و با اثرات تصادفی استفاده می
بینی متغیر یین و پیشتوان گفت که متغیرهاي مستقل قابلیت تبباشد که میمیدرصد  3/0به دست آمده برابر 

دار توان گفت مدل معنیبنابراین میدرصد است  5از بیشتر f  داري آزمونسطح معنیوابسته را ندارند از طرفی 
قرار گرفته پس استقالل خطا پذیرفته شده  5/2تا  5/1میزان دوربین واتسون به دست آمده بین . نشده است
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پس فرض ) 631/0( بیشتر است درصد 5زارش عدم اظهارنظر از گبراي متغیر  tداري آزمون سطح معنی .است
H0 تایید و فرض H1بین گزارش عدم اظهارنظر حسابرسی و بازده  توان نتیجه گرفتبنابراین می .شودرد می

  .ها رابطه معناداري وجود ندارددارایی
  

  هاارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه
ه در فصل چهارم و نتایج حاصل از برازش رگرسیون خطی چندگانه که با توجه به تجزیه و تحلیل ارائه شد

ها پرداخته و نتایج حاصل درخصوص هر فرضیه انجام شده است، ابتدا به تفکیک، به بررسی هر یک از فرضیه
  .پردازیمهاي این پژوهش میگیري کلی درخصوص یافتهگردد و در نهایت به نتیجهاز آن تفسیر می

  

  ژوهشفرضیه اصلی پ
  .هاي ارزیابی عملکرد رابطه معناداري وجود داردبین گزارش مقبول حسابرسی و شاخص: فرضیه اصلی اول

  
  فرضیه فرعی اول پژوهش

  .بین گزارش مقبول حسابرسی و نسبت حاشیه سود ناخالص رابطه معناداري وجود دارد: فرضیه فرعی اول
رد و  H0پس فرض ) 042/0( کمتر است درصد 5  گزارش مقبول ازبراي متغیر  tداري آزمون سطح معنی

بین گزارش مقبول حسابرسی و نسبت حاشیه سود  توان نتیجه گرفتبنابراین میشود تایید میH1 فرض
  . ناخالص رابطه معناداري وجود دارد

  
  فرضیه فرعی دوم پژوهش

  .اري وجود داردبین گزارش مقبول حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناد :فرضیه دوم
تایید  H0پس فرض ) 067/0( بیشتر است درصد 5گزارش مقبول از براي متغیر  tداري آزمون سطح معنی

بین گزارش مقبول حسابرسی و بازده حقوق صاحبان  توان نتیجه گرفتبنابراین می .شودرد میH1 و فرض
  .سهام رابطه معناداري وجود ندارد

  
  فرضیه فرعی سوم پژوهش

  .ها رابطه معناداري وجود داردبین گزارش مقبول حسابرسی و بازده کل دارایی :ومفرضیه س
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تایید  H0پس فرض ) 629/0( بیشتر است درصد 5گزارش مقبول از براي متغیر  tداري آزمون سطح معنی
ه ها رابطییابین گزارش مقبول حسابرسی و بازده دار توان نتیجه گرفتبنابراین میشود رد میH1 و فرض

  .معناداري وجود ندارد
  

  فرضیه فرعی چهارم پژوهش
  .بین گزارش مقبول حسابرسی و نسبت حاشیه سود خالص رابطه معناداري وجود دارد: فرضیه چهارم

تایید  H0پس فرض ) 078/0( بیشتر است درصد 5گزارش مقبول از براي متغیر  tداري آزمون سطح معنی
بین گزارش مقبول حسابرسی و نسبت حاشیه سود خالص  نتیجه گرفتتوان بنابراین میشود رد میH1 و فرض

  .رابطه معناداري وجود ندارد
  

  فرضیه اصلی دوم پژوهش
  .هاي ارزیابی عملکرد رابطه معناداري وجود داردبین گزارش غیرمقبول حسابرسی و شاخص: فرضیه اصلی دو

  

  فرضیه فرعی اول پژوهش
  .برسی و نسبت حاشیه سود ناخالص رابطه معناداري وجود داردبین گزارش مشروط حسا: فرضیه فرعی یک

رد و  H0پس فرض ) 036/0( کمتر است درصد 5گزارش مشروط از براي متغیر  tداري آزمون سطح معنی
بین گزارش مشروط حسابرسی و نسبت حاشیه سود  توان نتیجه گرفتبنابراین میشود تایید میH1 فرض

  .دارد ناخالص رابطه معناداري وجود
  

  فرضیه فرعی دوم پژوهش
  .بین گزارش مردود حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداري وجود دارد: فرضیه فرعی دو
تایید  H0پس فرض ) 063/0( بیشتر است درصد 5گزارش مردود از براي متغیر  tداري آزمون سطح معنی

ن گزارش مردود حسابرسی و بازده حقوق صاحبان بی توان نتیجه گرفتبنابراین میشود رد میH1 و فرض
  .سهام رابطه معناداري وجود ندارد

  
  فرضیه فرعی سوم پژوهش

  .ها رابطه معناداري وجود داردبین گزارش عدم اظهارنظر حسابرسی و بازده کل دارایی: فرضیه فرعی سه
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پس فرض ) 631/0( است بیشتر درصد 5گزارش عدم اظهارنظر از براي متغیر  tداري آزمون سطح معنی
H0 تایید و فرض H1بین گزارش عدم اظهارنظر حسابرسی و بازده  توان نتیجه گرفتبنابراین میشود رد می

  .ها رابطه معناداري وجود ندارددارایی
 
  گیري نتیجه

  هاگیري فرضیهخالصه نتیجه. 1- 5نگاره 
 نتایج شرح  هافرضیه

 -  .هاي ارزیابی عملکرد رابطه معناداري وجود داردبرسی و شاخصبین گزارش مقبول حسا  فرضیه اصلی اول

 تایید  .بین گزارش مقبول حسابرسی و نسبت حاشیه سود ناخالص رابطه معناداري وجود دارد  1فرضیه فرعی 

 رد  .بین گزارش مقبول حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداري وجود دارد  2فرضیه فرعی 

  رد  ها رابطه معناداري وجود داردبین گزارش مقبول حسابرسی و بازده کل دارایی  3عی فرضیه فر

  رد  .بین گزارش مقبول حسابرسی و نسبت حاشیه سود خالص رابطه معناداري وجود دارد   4فرضیه فرعی 

  -   .ود داردهاي ارزیابی عملکرد رابطه معناداري وجبین گزارش غیرمقبول حسابرسی و شاخص   فرضیه اصلی دوم

  تایید  .بین گزارش مشروط حسابرسی و نسبت حاشیه سود ناخالص رابطه معناداري وجود دارد   1فرضیه فرعی 

  رد  .بین گزارش مردود حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداري وجود دارد   2فرضیه فرعی 

  رد  .ها رابطه معناداري وجود داردداراییبین گزارش عدم اظهارنظر حسابرسی و بازده کل    3فرضیه فرعی 
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