
  

 9316ماه خرداد  و شش،سیشماره                                                     های مدیریت و حسابداری  ماهنامه پژوهش

117 
 

 

های تاثیر جنسیت حسابرس بر گزارش ابهام نسبت به تداوم فعالیت در شرکت

 ورشکسته پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 

 رانیشبستر، ا ،یواحد شبستر، دانشگاه آزاد اسالم ،یوم انسانگروه علاستادیار ، سعید سپهروند
saeed_sepehrvand@yahoo.com 

 رانیشبستر، ا ،یواحد شبستر، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه علوم انسان، ایوب یغمائي علیشاه
Aiuob.yaghmaei@yahoo.com 

 رانیشبستر، ا ،یالمواحد شبستر، دانشگاه آزاد اس ،یگروه علوم انسان،سعید فتحي افکاری
Saeed.afkari@yahoo.com 

 

 اطالعات آن در که ایشیوه بر توجهی قابل تأثیر جنسیت که دهدمی نشان گرفته صورت تحقیقات -چکیده

 متفاوت مردان به نسبت زنان در اطالعات پردازش هایشیوه همچنین و دارد شوندمی پردازش و آوریجمع

 کهحالی در کنندمی پردازش را موجود اطالعات از بسیاری یا تمام زنان( 8010) مایرز انتخابی فرضیه. است

 نشان نیز( 0986) همکاران و حسین نتایج دیگر، سوی از. دارند را انتخابی اطالعات پردازش به تمایل مردان

 گزارش را ورشکسته هایشرکت در فعالیت تداوم عدم فرض کمتری احتمال به زن حسابرسان که داده

 در فعالیت تداوم به نسبت ابهام گزارش بر حسابرس جنسیت تاثیر بررسی به پژوهش این در. کنندمی

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت میان از راستا این در که شده پرداخته ورشکسته هایشرکت

 نمونه عنوانبه سال - شرکت 060 آلتمن، مدل از استفاده با و سیستماتیک حذف روش از استفاده با تهران

 شده استفاده لجستیک الگوی با متغیره چند رگرسیون روش از فرضیه آزمون برای. شدند انتخاب پژوهش

 که است این از حاکی پژوهش از حاصل نتایج. باشدمی 8904 تا 8909 سال از پژوهش زمانی دوره. است

 .ندارد فعالیت متداو به نسبت ابهام گزارش بر معناداری تاثیر حسابرس جنسیت

 ، آلتمنتیفعال تداوم به نسبت ابهام گزارش جنسیت حسابرس، های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

، واحد مورد فعالیت تداوم فرض . طبقاست مالی هایصورت در تهیه بنیادی اصل ، یکفعالیت تداوم فرض

دهد و می خود ادامه فعالیت به بینیپیش قابل در آینده شود کهمی فرض واحدی عنوانمعموال  به رسیدگی
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ها ، داراییرا ندارد.  بنابراین عملیات در حجم توجه قابل ، یا کاهشفعالیت ، توقفانحالل برای قصد یا الزامی

 عادی ها در جریانبدهی ها و تسویهدارایی در بازیافت واحد مورد رسیدگی توانایی ها بر مبنایو بدهی

 چنین "مالی هایصورت ارائه نحوه" 8 شماره استاندارد حسابداری 09بند  شود.می ، ثبتتجاری هایفعالیت

کند.  را ارزیابی واحد تجاری فعالیت ادامه باید توان مالی هایصورت تهیه در زمان کند: مدیریتمقرر می

واحد  عملیات یا توقف قصد انحالل مدیریت شود، مگر اینکه تهیه فعالیت تداوم باید برمبنای مالی هایصورت

 از رویدادها و شرایطی مدیریت کهامر شود. در مواردی این انجام ناچار به باشد، یا عمالً را داشته تجاری

 ابهام ایجاد کند، این واحد تجاری فعالیت تداوم توانایی به نسبت اهمیت با ابهام است ممکن یابد که آگاهی

 تهیه با مبنای باید همراه واقعیت نشود، این تهیه فعالیت تداوم مبنای بر مالی هایصورت باید افشا شود. چنانچه

)مهرانی و  ، افشا شود.است شده تلقی فعالیت فاقد تداوم چرا واحد تجاری و اینکه مالی هایصورت

کنندگان از گزارشات حسابرسی (، چنانچه استفاده8911(. به عقیده امانی و دوانی )8909اوانکی، دیجمشی

یابند، یکی از عوامل نیل به این انتظارات، پرداخت  بخواهند به انتظارات واقعی خود از این گزارشات دست

 باشد. الزحمه حسابرسی متناسب با خدمات حسابرسی ارائه شده میحق

 باید حسابرس مالی، هایصورت در کافی افشای و فعالیت تداوم درباره اهمیت با ابهام وجود تصور در

 که شرایطی یا رویدادها درباره بااهمیت ابهام وجود حاوی توضیحی بند یک افزودن با اما اظهار، مقبول نظر

 به اشاره با و بینجامد فعالیت ادامه به رسیدگی مورد واحد توانایی مورد در عمده تردیدی به است ممکن

 تداوم درباره اساسی ابهام وجود موارد در. کند تعدیل را خود گزارش مالی، هایصورت توضیحی یادداشت

 مجموع در آن بالقوه آثار که فعالیت، تداوم درباره ابهام شامل بااهمیت، ابهام متعدد موارد وجود یا فعالیت

 هاصورت آن به نسبت مالی، هایصورت در آنها افشای عدم ای افشا از صرفنظر باید حسابرس باشد، اساسی

 حسابرس مالی، هایصورت در کافی افشای عدم و بااهمیت ابهام وجود صورت در. کند ارایه اظهارنظر عدم

 که دارد وجود بااهمیت ابهامی که باشد واقعیت این بیانگر روشنی به باید گزارش. کند ارایه مشروط نظر باید

 نظر به چنانچه. کند ایجاد عمده تردیدی فعالیت، ادامه به رسیدگی مورد واحد توانایی درباره است ممکن

 شده تهیه فعالیت تداوم مبنای بر مالی هایصورت اما نباشد فعالیت ادامه به قادر رسیدگی مورد واحد حسابرس،

)شورورزی و  کند ارایه دمردو یا مشروط نظر مورد، حسب اهمیت، میزان به توجه با باید حسابرس باشد،

 (.8909همکاران، 
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 مباني نظری و پیشینۀ پژوهش

 ثبت هاحساب در و مستند حسابداران وسیله به شواهد گردآوری راه از اقتصادی رویدادهای و معامالت

 در مالی هایگزارش چارچوب در و شده استخراج هاحساب از اقتصادی رویدادهای و معامالت نتیجه. شودمی

 موجب تواندمی ناقص یا نامربوط کننده،گمراه دار،جهت اطالعات. گیردمی قرار ذینفع اشخاص اراختی

 امکان موجب نیز اطالعات به هاآن تبدیل فرایند و اقتصادی موضوعات پیچیدگی. شود نادرست گیریتصمیم

 کیفیت تشخیص در را هاگزارش از کنندگاناستفاده ترتیب این به و شده اطالعات پردازش در اشتباه بروز

 و مالی هایصورت کنندگانتهیه بین منافع تضاد دیگر طرف از. کندمی مشکل دچار شده ارائه هایگزارش

 و کنندگاناستفاده مستقیم دسترسی عدم. شودمی کنندگاناستفاده نگرانی موجب هاآن از کنندگاناستفاده

 هاآن به نسبت مالی هایگزارش از کنندگاناستفاده شودمی موجب اطالعات تولیدکنندگان از هاآن فاصله

 ابهام و تردید رفع برای ایوسیله و گرفته شکل فوق نیازهای براساس حسابرسی. باشند تردید و ابهام دچار

 تهیه اصلی اهداف از یکی(. 8912 بستانیان، و طینتخوش) است هاآن کیفیت تائید وسیله به مالی هایگزارش

 برون و سازمانی درون کنندگاناستفاده از گسترده طیفی برای سودمند و مفید اطالعات ارائه مالی، هایصورت

 هایصورت به اعتباردهی نقش حسابرسی میان این در. است اقتصادی عاقالنه تصمیمات اخذ جهت سازمانی

 از کنندگانستفادها به ایحرفه صالحیت دارای و مستقل افرادی عنوان به هاحسابرس و دارد را مالی

 و بوده اهمیت با اشتباه یا و تحریف هرگونه فاقد مالی هایصورت که دهدمی را اطمینان این مالی هایصورت

 نشان حسابداری استانداردهای طبق مطلوب نحو به را مالی پذیریانعطاف و مالی عملکرد مالی، وضعیت

 (.8909 شهشهانی، و فروغی) دهدمی

-جمع اطالعات آن در که ایشیوه بر توجهی قابل تأثیر جنسیت که دهدمی نشان تهگرف صورت تحقیقات

. است متفاوت مردان به نسبت زنان در اطالعات پردازش هایشیوه همچنین و دارد شوندمی پردازش و آوری

 مردان کهحالی در کنندمی پردازش را موجود اطالعات از بسیاری یا تمام زنان( 8010) مایرز انتخابی فرضیه

 که داده نشان نیز( 0986) همکاران و حسین نتایج دیگر، سوی از. دارند را انتخابی اطالعات پردازش به تمایل

 در. کنندمی گزارش را ورشکسته هایشرکت در فعالیت تداوم عدم فرض کمتری احتمال به زن حسابرسان

 بر حسابرس جنسیت تهران، بهادار اوراق رسبو در آیا که است سوال این به پاسخ پژوهش این از هدف نتیجه

 .خیر یا است اثرگذار ورشکسته هایشرکت فعالیت تداوم عدم گزارش
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الزحمه حسابرسی را در کشور چین مورد ( رابطه بین هزینه تحقیق و توسعه و حق0986) چی و همکاران

الزحمه حسابرسی رابطه مثبتی عه و حقهای تحقیق و توسدهد، بین هزینهبررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان می

الزحمه ( به بررسی رابطه بین کاهش پرداخت پاداش مدیرعامل و حق0986) بریان و ماسون وجود دارد. 

-دهد که بین کاهش پرداخت پاداش مدیرعامل و حقحسابرسی را مورد بررسی پرداختند. نتایج آنها نشان می

 ری وجود دارد. داالزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنی

زنی بین مشتری و حسابرس را در الزحمه حسابرسی و قدرت چانه( افشای عمومی حق0982) سو و وو

-ها باعث کاهش حقافشای عمومی هزینهدهد که کشور چین مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان می

دهد. همچنین نشان دادند را افزایش میزنی مشتری و حسابرس الزحمه حسابرسی شده و در نتیجه قدرت چانه

کند و استقالل هایی مواجه میگذاری برای خدمات حسابرسی را با نگرانیها، قیمتکه افشای عمومی هزینه

 کند.حسابرسی را تضعیف می

( ارتباط بین اظهار نظر فرض تداوم فعالیت و هزینه حقوق صاحبان سهام را 8909) هاشمیان و دشت بیاض

رای بررسی این پژوهش دو فرضیه تدوین شد و مورد آزمون قرار گرفت. متغیر رسی قرار دادند. بمورد بر

تداوم فعالیت در خصوص فرض وابسته پژوهش هزینه حقوق صاحبان سهام و متغیرهای مستقل، اظهارنظر 

آماری بکار  باشد. روشتداوم فعالیت حسابرس با حسابرسان مشهور می فرض حسابرس و اثر متقابل اظهارنظر

شرکت پذیرفته شده  840باشد. نمونه آماری پژوهش شامل رفته الگوی رگرسیون حداقل مربعات معمولی می

دهد، های پژوهش نشان مینتایج آزمون فرضیه باشد.می 8909تا  8912در بورس اوراق بهادار تهران از سال 

ایه رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین، بین اظهارنظر حسابرس درباره فرض تداوم فعالیت و هزینه سرم

 .کندافزایش شهرت حسابرسان، رابطه بین اظهارنظر درخصوص فرض تداوم فعالیت و هزینه سرمایه را بیشتر می

های پذیرفته ( به بررسی رابطه بین توان نقدینگی و فرض تداوم فعالیت در شرکت8909) شاکری و رستمی

های در این تحقیق از وجه نقد، وجوه نقد حاصل از فعالیتتهران پرداختند. شده در بورس اوراق بهادار 

پذیری شرکت به عنوان متغیرهای مستقل و برای محاسبه تداوم فعالیت عملیاتی، شاخص آمیهود و سرمایه

های )متغیر وابسته( از مدل ورشکستگی آلتمن استفاده شده است. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت

باشد. در ( می8912 -8900های ه شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره شش ساله )سالپذیرفت

آوری شرکت به عنوان نمونه تحقیق جمع 19های تحقیق اطالعات مربوط به نهایت با توجه به محدودیت

د. نتایج حاصل از آزمون انتحلیل شده t های تحقیق با استفاده از رگرسیون چند متغیره و آزمونگردید. فرضیه
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-ها نشان داد که؛ بین وجه نقد شرکت و تداوم فعالیت ارتباطی وجود ندارد. وجوه نقد حاصل از فعالیتفرضیه

 وجود دارد. داریهای عملیاتی با تداوم فعالیت رابطه مثبت معنی

 "الزحمه حسابرسیحق و مدیرههای هیئترابطه بین ویژگی"ای تحت عنوان نامه( در پایان8909تبار )طالب

 ارتباطی مستقل حسابرسی الزحمهحق با ایران در مدیرههیات هایویژگی آیا که پرسش این پاسخ یافتن دنبال به

 عنوان به 14 – 11 زمانی دوره طی را در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 21 خیر، یا دارد

 اعضای درصد و حسابرسی الزحمهحق بین منفی رابطه اکی از وجودآنان ح هاییافته کردند. انتخاب نمونه

 اوراق بورس شرکت در حسابرسی الزحمهحق با مدیرعامل دوگانگی بین مثبت رابطه و مدیرههیات غیرموظف

 حسابرسی الزحمهحق و مدیرعامل دوگانگی بین رابطه که گرفتند نتیجه همچنین،. است بوده تهران بهادار

 باشد.می ترقوی است، پراکنده الکیتم که هنگامی

گذاری خدمات های نمایندگی و قیمت( به بررسی رابطه بین هزینه8912خشوئی )رجبی و محمدی
 8914های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال حسابرسی مستقل بر روی شرکت

ری رگرسیون انجام شده بود، نشان داد متغیرهای، پرداختند. نتایج این پژوهش که با استفاده از روش آما
ها و درآمدهای عملیاتی، درصد سهم اولین سهامدار عمده، پایان سال مالی و نوع حسابرس متوسط جمع دارایی

های نمایندگی از جمله نسبت دار دارند، ولی سایر عوامل مرتبط با هزینهالزحمه حسابرسی ارتباط معنیبا حق
ها، نسبت سود قبل ها به مجموع داراییها، نسبت کل بدهیها به جمع داراییتنی و موجودیهای دریافحساب

ها و درصد سهام نهادهای دولتی و شبه دولتی، فاقد ارتباط آماری از کسر بهره و مالیات به جمع دارایی

 باشند.الزحمه حسابرسی میداری با حقمعنی
 هایهشده، فرضی مطرح پژوهش پیشینۀ و نظری مبانی به وجهت با و پژوهش هدف به دستیابی راستای در

  است: شده تدوین گونهاین پژوهش
 

  فرضیه اصلي:

 تاثیر دارد. ورشکسته یهاشرکت در تیفعال تداوم به نسبت ابهام گزارشجنسیت حسابرس بر 
 

 فرعي: هایفرضیه
 تاثیر دارد. شکستهور یهاشرکت در تیفعال تداوم به نسبت ابهام گزارشبازده سهام بر  -8

تاثیر  ورشکسته یهاشرکت در تیفعال تداوم به نسبت ابهام گزارشاظهارنظر حسابرس در سال قبل بر  -0
 دارد.
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 تاثیر دارد. ورشکسته یهاشرکت در تیفعال تداوم به نسبت ابهام گزارشها بر بازده دارایی -9

 تاثیر دارد. ورشکسته یهاشرکت در تیفعال تداوم به نسبت ابهام گزارشاندازه شرکت بر  -4
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 روش پژوهش
های ها از طریق بانکای و میدانی، کلیۀ اطالعات موردنیاز شرکتپس از اجرای مرحلۀ تحقیق کتابخانه

آورد نوین و سامانۀ معامالتی بورس اوراق بهادار افزارهای کدال و رهاطالعاتی بورس اوراق بهادار تهران، نرم
های مالی افزار و صورتهای نرمها، تطابق بین دادهرسی صحت دادهآوری شده است. )به منظور برتهران جمع

افزار آماده و سپس با استفاده از نرم Excelافزار آوری شده با استفاده از نرمهای جمعانجام گرفت.( داده
STATA  نهایی انجام گرفته است. 84نسخه 

 

 مدل ریاضي و متغیرهای پژوهش
 ها استفاده شده است.برای آزمون فرضیه 8 یدر پژوهش حاضر از مدل شماره

 (8مدل رگرسیونی شماره )
GCOPINION it = β0 + β1 Female it + β2 PQual it-1 + β3 MB i t + β4 Size it + β5 RET it  
                             + β6 ROA it + β7 Audit Size it + β8 LEV it + ɛ it 

 

 (GCOPINIONبا نماد  تیفعال تداوم به نسبت ابهام گزارشمتغیر وابسته )

صورت این که گزارش حسابرس دارای بند ابهام نسبت تداوم فعالیت باشد، برابر با یک و در غیردر صورتی
 برابر با صفر خواهد بود.

 

 Femaleمتغیر مستقل: جنسیت حسابرس با نماد 

صورت برابر با صفر خواهد این غیر ک و درکه شریک حسابرس زن باشد برابر با یمتغیر مستقل: در صورتی
 بود.

 

 متغیرهای کنترلي پژوهش

SIZE ؛ ها حساب شده است= اندازه شرکت است که از طریق لگاریتم طبیعی داراییLEV  اهرم مالی =
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 سال گزارش کهیصورت در= PQual i,t-1؛ ها حساب شده استها به داراییاست که از طریق نسبت بدهی
های رشد که = فرصتMB i,t؛ بود خواهد صفر با برابر صورتنیا ریغ در و کی با برابر شد،با مقبول قبل

 سود نسبت یعنی هاست،ییدارا بازده انگریب =ROAi,t ؛است سهم هر یدفتر ارزش به بازار ارزش انگریب
 انجام یحسابرس سازمان توسط یحسابرس کهیصورت در =AuditSizei,t؛ هاییدارا کل به خالص( انیز)
 .= بازده سهام RET؛ بود خواهد صفر با برابر صورتنیا ریغ در و کی با برابر رد،یگ
 

 جامعه و نمونۀ آماری
در بازۀ  که است تهران بهادار اوراق بورس در پذیرفته شده های داروییشرکت این پژوهش کلیۀ مکانی قلمرو

برداری در این پژوهش مبتنی بر روش وش نمونهاست. ر ها مورد بررسی قرار گرفتهآن 8904تا  8909زمانی 
های جامعۀ آماری های مطرح شده در تحقیق( است. بدین ترتیب شرکتغربالی )حذف براساس محدودیت

-اند. نمونۀ انتخابی شامل شرکتکه شرایط زیر را دارا بودند به عنوان نمونۀ آماری انتخاب و مابقی حذف شده

 اق بهادار تهران در صنعت دارو  است که شرایط زیر را دارند:های پذیرفته شده در بورس اور
 ها منتهی به پایان اسفند ماه باشند.هایی که سال مالی آنشرکت .8

 هایی که دارای توقف معامالتی بیش از شش ماه نباشند.شرکت .0

 هایی که معامالت آنها در بورس اوراق بهادار دارای تداوم باشد و حذف نشده باشند.شرکت .9

 باشد. 8909ها در بورس اوراق بهادار تهران قبل از سال مالی ریخ پذیرش شرکتتا .4

 تغییر سال مالی نداشته باشند. 8904تا  8909های بین سال .9

اطالعات مالی موردنیاز برای انجام این پژوهش را در دورۀ زمانی مورد بررسی به طور کامل ارائه  .6
 کرده باشند.

 

 های پژوهشیافته
 های استنباطی ارائه شده است.های توصیفی و سپس یافتهابتدا یافتهدر این قسمت 

 
 های توصیفيیافته

(، آمار 8) گردد. جدولهای تحت مطالعه محاسبه میهای توصیفی دادهها، آمارهابتدا جهت تحلیل داده
ر به صورت مجزا دهد که بیانگر مقدار پارامترهای توصیفی برای هر متغیتوصیفی متغیرهای پژوهش را نشان می

 .باشدمی
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 ، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش8جدول 
 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین تعداد نام متغیر

 8 9 .406 .904 060 ابهام در تداوم فعالیت

 8 9 .499 .000 060 جنسیت حسابرس

 2494 -.946 84996 .946 060 بازده سهام

 8 9 .999 .400 060 اظهارنظر حسابرس

 .609 -.042 .892 .891 060 بازده دارایی

 81440 89490 84966 89409 060 اندازه شرکت

 4409 .280 .211 8424 060 های رشدفرصت

 .006 .980 .809 .966 060 اهرم مالی

 8 9 .490 .998 060 اندازه حسابرس
 

ادل و مرکز ثقل توزیع دهنده نقطه تعترین شاخص مرکزی، میانگین است که نشاناصلی (؛8) در جدول
 اهرم مالیهاست. برای مثال مقدار میانگین برای متغیر است و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت داده

همچنین میانگین متغیر  .اندها حول این نقطه تمرکز یافتهدهد بیشتر دادهباشد که نشان می( می/.96برابر با )

های مورد مطالعه درصد از شرکت 90بیانگر این مطلب است، درصد است که  90جنسیت حسابرس برابر با 
دارای شریکان حسابرس با جنسیت مونث هستند که این مورد طی جداول توزیع فراوانی نیز به نمایش گذاشته 

دهد. برای مینیمم و ماکزیمم، به ترتیب کمترین و بیشترین عدد متغیر در جامعه آماری را نشان میشده است. 
به طورکلی  باشد.می. 609و  -.042به ترتیب برابر با  هابازده دارایی ر مینیمم و ماکزیمم متغیرمثال مقدا

ها نسبت به پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آن

اندازه  این پارامتر برای متغیر ترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار است. مقدارمیانگین است. از مهم
دهد این دو متغیر به ترتیب دارای باشد که نشان می. می809برای متغیر اهرم مالی برابر با  84966شرکت برابر با 

 .بیشترین و کمترین انحراف معیار هستند
 تداوم فعالیت ، توزیع فراوانی متغیر ابهام در0جدول شماره 

 درصد فراوانی فراوانی شرح

9 822 62496 

8 19 90444 

 899 060 جمع
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 ، توزیع فراوانی متغیر جنسیت حسابرس9جدول شماره 

 

 ، توزیع فراوانی متغیر اندازه موسسه حسابرسی4جدول شماره 

 

 ، توزیع فراوانی متغیر اظهار نظر حسابرس9جدول شماره 

 

 آزمون کفایت متغیرهای کنترلي
های اطالعاتی آکائیک و شوآرز قبل از برازش مدل ریاضی پژوهش کفایت متغیرهای کنترلی توسط آماره

به  ها در مدلی کمتر باشد، آن مدل از کفایت باالتری برخوردار است.شده است. هرکدام از این آماره بررسی
همین منظور مدل ریاضی پژوهش ابتدا بدون متغیرهای کنترلی برازش و معیارهای اطالعاتی برای آن حساب 

باشد و بیانگر کنترلی کمتر می شود معیارهای اطالعاتی در مدل با متغیرهایشده است. همانطور که مشاهده می
 باشد.این است که نیازی به حذف متغیرهای کنترلی از مدل نمی

 

 ، معیارهای اطالعاتی برای مدل پژوهش بدون متغیرهای کنترلی6جدول 
 آکائیک شودآرز

999 996 
 

 درصد فراوانی فراوانی شرح

9 869 29419 

8 66 00409 

 899 060 جمع

 درصد فراوانی فراوانی شرح

9 819 60419 

8 20 99489 

 899 060 جمع

 درصد فراوانی فراوانی شرح

9 899 99426 

8 800 40404 

 899 060 جمع
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 ، معیارهای اطالعاتی برای مدل پژوهش با متغیرهای کنترلی2جدول 
 آکائیک شودآرز

999 001 
 

 ، تخمین نهایی مدل ریاضی پژوهش0جدول 
 نتیجه سطح معناداری zآماره  خطای استاندراد ضرایب متغیرها

 غیرمعنادار .002 -8408 .990 -.498 جنسیت حسابرس
 غیرمعنادار .846 8449 .828 .040 بازده سهام

 غیرمعنادار .289 .92 .998 .889 اظهارنظر حسابرس
 غیرمعنادار .982 .69 8440 .009 بازده دارایی

 معنادار 94999 -9499 .801 -.400 اندازه شرکت
 معنادار .999 4410 .068 8402 های رشدفرصت

 غیرمعنادار .920 -8429 8498 -8421 اهرم مالی
 غیرمعنادار .929 8420 .900 .922 اندازه حسابرس
  .989 0449 8426 4401 عرض از مبدا

 درصد 84 مک فادن
 LR 46409آماره 

 LR 94999سطح معناداری

 
 

 گیرینتیجه
درصد است از  9با توجه به برازش مدل ریاضی پژوهش، متغیر جنسیت حسابرس دارای سطح معناداری بیش از 

گیرد. ندارد و فرضیه اصلی مورد پذیرش قرار نمی تیفعال تداوم به نسبت ابهام گزارشرو تاثیر معناداری بر این
درصد است از این 9ها نیز دارای سطح معناداری بیش از اظهارنظر حسابرس و بازده دارایی متغیر بازده سهام،

های فرعی اول الی سوم نیز مورد ندارند و فرضیه تیفعال تداوم به نسبت ابهام گزارشرو تاثیر معناداری بر 
درصد است از این 9از  گیرد. متغیر اندازه شرکت دارای ضریب منفی و سطح معناداری کمترپذیرش قرار نمی

داشته و فرضیه فرعی چهارم مورد پذیرش  تیفعال تداوم به نسبت ابهام گزارشرو تاثیر معکوس و معناداری بر 
دارد از  تیفعال تداوم به نسبت ابهام گزارشهای رشد نیز تاثیر مستقیم و معنادرای بر گیرد. متغیر فرصتقرار می

موسسه حسابرسی دارای  اندازه و یمالگیرد. متغیرهای اهرم رش قرار میرو فرضیه فرعی پنجم مورد پذیاین
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های فرعی ششم رو تاثیر معناداری بر متغیر وابسته نداشته و فرضیهاین درصد هستند از 9سطح معناداری بیش از 
 گیرد.و هفتم نیز مورد پذیرش قرار نمی

گزارش ابهام نسبت به تداوم فعالیت در  بطور کلی، این پژوهش برای بررسی تاثیر جنسیت حسابرس بر

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نتایج حاصل، های ورشکسته در شرکتشرکت

 تاثیر معناداری ندارد. تیفعال تداوم به نسبت ابهام گزارش بر حسابرس تیجنسبیانگر آن است که 

 شود:با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می

  محققان و پژوهشگران رشته حسابداری و مدیریت مالی، دالئل عدم تاثیر جنسیت حسابرس بر گزارش

 ابهام در تداوم فعالیت را مورد بررسی قرار دهند.

 های رشد بر گزارش ابهام در تداوم فعالیت تاثیر که متغیرهای اندازه شرکت، فرصتاز آنجائی

شود این دو عامل را گران بازار سرمایه پیشنهاد میگذاران و تحلیلیهرو به سرمامعناداری داشتند از این

 های خود از گزارش ابهام درتداوم فعالیت، در نظر بگیرند.بینیدر پیش
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