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 چکیده
های پذیرفته شده در بورس اوراق در شرکتعوامل مؤثر بر اظهارنظر حسابرس  ریتأث یبررسهدف اصلی این پژوهش 

بهادار تهران است که در شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق  541بهادار تهران است. نمونه آماری این پژوهش شامل 
های  رگرسیون چندمتغیره به روش داده مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، از مدل  5811تا  5831بازه زمانی 

 اظهارنظر حسابرسیبر  اندازه شرکتها استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد ترکیبی برای آزمون فرضیه
بر  احتمال ریسک ورشکستگیو اندازه موسسه حسابرس  بعالوه، شواهدی مبنی بر تأثیرگذاری باشد. تأثیرگذار می

 یافت نشد. اظهارنظر حسابرسی

 .ورشکستگی، اندازه شرکت، اندازه حسابرس، اظهارنظر حسابرسی کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

 بازارهای در گذاران سرمایه روی پیشمسائل  مهمترین از یکی مختلف های شرکت سهام بازده بینی پیش که آنجایی از
 اطالعاتی محتوای دارای رسانند، یاری زمینه این را در گذاران سرمایه بتوانند که بنابراین، ارقامی. شود می تلقی سرمایه

 از را مالی گزارشگری سیستم به اعتماد تقویت موجبات توانند می مالی های در صورت اطالعات قبیل این ارائه و بوده
منظور از محتوای اطالعاتی ذکر شده، . سازد فراهم گذاران سرمایه سودمند برای و مرتبط اطالعات نمودن فراهم طریق

آن دسته از اطالعاتی است که موجب تغییر در انتظارات مربوط به نتایج یک رویداد شود و در نگرش و رفتار 
تر و مروزی و در شرایطی که هرروز محیط اقتصادی پیچیدهگیرنده تأثیرگذار باشد. عالوه بر این، در اقتصاد ا تصمیم

ها را در  توانند آنگذاران و سایر ذینفعان همواره به دنبال متغیرها و عواملی هستند که میشود، سرمایهتر میمبهم
راستا،  تر، با سود حداکثر و ریسک حداقل بردارند. در اینسوی تصمیمات بهینه تصمیمات خود لحاظ کرده و گام به

گیرد، به شناسایی و بررسی آزمون محتوای محققان در تحقیقات مالی که در قالب مطالعات رابطه ارزشی صورت می
تواند محتوای اطالعاتی  اند. یکی دیگر از متغیرهایی که میاطالعاتی و قدرت توضیح دهندگی چنین متغیرهایی پرداخته

 ارزیابی نتایج اساس بر مالی های صورت درباره خود ای حرفه نظر باید رسباشد. حساب داشته باشد، اظهارنظر حسابرس می

نماید. مواردی که بیان شد، این  اظهار جامعه استفاده جهت کتبی صورت گزارشی به حسابرسی شواهد از آمده دست به
، اوراق بهادار تهرانهای پذیرفته شده در بورس  شرکتدر  نوع اظهارنظر حسابرسیآیا شود که  سؤال در ذهن ایجاد می

بررسی  عوامل مؤثر بر اظهارنظر حسابرس ریتأثبا توجه به این مطالب، در این پژوهش، ؟ دارای محتوای اطالعاتی است
 گیرد. قرار می
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 مبانی نظری مسأله پژوهش

 حسابداری اطالعات از استفاده بر میزان خاص طور به که باشد می حسابداری در مهم مباحث از یکی اطالعاتی محتوای
، 5گرفته )برای نمونه، کوتاری صورت های داللت دارد. بعضی از پژوهش سهام بازده بازار یا قیمت تغییرات توضیح در

 قدرت در محدودیت سری یک از وجود نشان و کرده نجوا را اطالعاتی محتوای این ( کاهش6156، 6؛ و الوافا6115
در  باید حسابداران نتیجه آورد، درمی خبر پیشرفت جای وجود محدودیت، اغلب ازاند. وجود  داشته شده یاد دهندگی توضیح
 (.5818دهند )کرمی و همکاران،  انجام را خود تالش اطالعاتی محتوای این افزایش راستای

کنندگان از  گذاران و استفادهاز سوی دیگر، اطالعات و متغیرهای حسابداری بدون انجام فرایند حسابرسی برای سرمایه
-آوری و ارزیابی بیحسابرسی فرایند منظم و با قاعده جهت جمع باشد.این اطالعات از قابلیت اتکا کافی برخوردار نمی

ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای فعالیت شواهد درباره ادعاهای مربوط به طرفانه
توان به (. همچنین، حسابرسی را نیز می5831گزارش نتایج به افراد ذینفع است )نیکخواه آزاد، از پیش تعیین شده و 

های  شود استفاده کنندگان صورتهای مالی دانست که باعث می عنوان ابزاری اطمینان بخش در زمینه کیفیت صورت
های  ه فرایندهایی که پیش از انتشار صورتمالی بر اساس آن اطالعات تصمیمات سودمند اتخاذ نمایند. در نتیجه، از جمل

بایست صورت گیرد، فرایند حسابرسی و ها میترین منابع اطالعاتی منتشر شده توسط شرکتمالی به عنوان یکی از مهم
گذاران واکنش منفی نسبت به گزارش حسابرسی دهد که سرمایهتحقیقات نشان میصدور گزارش حسابرسی است. 

(. کولینان و 6151 ،8کنند )چن و همکاراندهند و این تعدیل را به عنوان خبر منفی تلقی میتعدیل شده نشان می
دهند. در این شرایط، با توجه به گذاران گزارش مقبول حسابرس را ترجیح می( نیز معتقدند که سرمایه6156) 4همکاران

شود ممکن است که مدیریت نیز به سته میکه گزارش حسابرسی تعدیل شده از دید بازار به عنوان خبری بد نگریاین
های مالی را به تعویق بیندازد به طوری که انتشار خبر بد به  واسطه تعدیل اظهارنظر حسابرس، افشای اطالعات صورت

کنندگان به نوع اظهارنظرهای حسابرسی گذاران و استفاده تأخیر بیافتد. بنابراین با توجه به مطالب پیشین و واکنش سرمایه
باشند. در نتیجه هدف این پژوهش بررسی توان انتظار داشت که اظهارنظرهای حسابرسی دارای محتوای اطالعاتی مییم

 تأثیر محتوای اطالعاتی نوع اظهارنظرهای حسابرس و عوامل مؤثر بر آن است. 
رسی قرار دادند. ایشان (، در پژوهشی محتوای اطالعاتی اظهارنظر حسابرس را مورد بر6154) 4و سماریناس 1تاهیناکیس

طور مستقیم به  به این نتیجه رسیدند که اظهارنظر حسابرس بر بازار سرمایه اثر معناداری دارد و نوع چنین اثری به
ها بستگی دارد. به عبارت دیگر، آنها نشان دادند که  مواردی چون اندازه حسابرس، اندازه صاحبکار و وضعیت مالی شرکت

ها همچنین نشان  باشد. آنرس دارای محتوای اطالعاتی انعکاس یافته در بازده جاری سهام میکه نوع اظهارنظر حساب
احتمال ورشکستگی تأثیر معناداری بر محتوای اطالعاتی اظهارنظر  زه موسسه حسابرسی، اندازه شرکت ودادند که اندا

 حسابرس انعکاس یافته در بازده جاری سهام دارند.
 

 پیشینه پژوهش

 های داخلیپژوهش

                                                           
1
 Kothari 

2
 Elouafa  

3
 Chen et al. 

4
 Cullinan et al. 

5
 Tahinakis 

6
 Samarinas 
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دریافتند که بین  الزحمه حسابرسی بر اظهارنظر حسابرس اثر حق ( در پژوهشی با عنوان5815مهد و همکاران ) بنی
حال، بین نوع  داری وجود دارد. بااین و صدور گزارش مقبول حسابرسی رابطه مستقیم و معنا الزحمه حسابرسی حق

 ل حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.حسابرس و مدت تصدی حسابرس با صدور گزارش مقبو

مدیریت سود پرداختند.  با حسابرسی مؤسسات اظهارنظر کیفیت )اندازه( و بین ارتباط بررسی ( به5818اشکانی ) و اسدی
 بین داری لیکن ارتباط معنی ندارد، بستگی حسابرسی کیفیت به سود مدیریت که است آن از حاکی پژوهش های یافته

 اظهارنظر دریافت ها احتمال در شرکت سود مدیریت میزان افزایش با و دارد وجود سود مدیریت و حسابرسی اظهارنظر

 یابد. می افزایش حسابرسی تعدیلی

به این نتیجه رسیدند که بین  تغییر حسابرس و نوع گزارش حسابرسی(، در پژوهشی با عنوان 5814فرد و محمدی ) وکیلی
ارش حسابرسی رابطه معناداری وجود داشته و در بحث نوع تغییر حسابرس نیز نتایج آزمون تغییر حسابرس مستقل با گز

های مورد بررسی  ها بیانگر این مطلب است که بین نوع تغییر حسابرس مستقل با گزارش حسابرسی در شرکت فرضیه
 رابطه معناداری وجود ندارد.

به این  شده تحلیل عوامل مؤثر بر اظهارنظر حسابرسی تعدیل فرا( در پژوهشی با عنوان 5814زاده و همکاران ) عباس
یک از متغیرهای مرتبط با حسابرس و حسابرسی )اندازه، تخصص صنعت،  نتیجه رسیدند که در مطالعات ایران، اثر هیچ

ار شده حسابرسی، معناد دوره تصدی مؤسسه حسابرسی و تأخیر ارائه گزارش حسابرسی( بر تصمیمات اظهارنظر تعدیل
 نیست.

الزحمه و اظهارنظر  بررسی رابطه توانایی مدیریت با حق(، در پژوهشی با عنوان 5814زاده دهکردی و حیدری ) فرج
شرکت( -مشاهده سال 5184) 5816تا  5836شرکت طی دوره زمانی  14به بررسی  حسابرسی پیرامون تداوم فعالیت

الزحمه حسابرسی و احتمال  که با افزایش میزان توانایی مدیران، حق ها نشان داد پرداختند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه
های تحقیق  یابد. به صورت کلی، یافته وجود بند ابهام در تداوم فعالیت در گزارش حسابرسی واحد تجاری کاهش می

یت دارد که شواهد نشان داد که توانایی مدیریت، عاملی تأثیرگذار بر تصمیمات حسابرسان است. این نتایج از آن رو اهم
 تجربی چندانی در خصوص رابطه بین خصوصیات مدیریت و تصمیمات حسابرسان وجود ندارد.

 

 های خارجیپژوهش
موقع بودن افشا را بررسی کردند. نتایج آنان نشان داد ( تأثیر تغییر در اظهارنظر حسابرس بر به6156کولینان و همکاران )

دهد بهبود در اظهارنظر حسابرس نسبت به سال قبل سبب افشای زودتر گزارش مالی ساالنه شرکت شده و عدم می
دهد بزرگی ها نشان می چنین، نتایج آنشود. همسبب افشای دیرتر گزارش مالی ساالنه می حسابرسبهبود در اظهانظر 

 قع بودن گزارشگری ساالنه دارد.موتغییرات در اظهارنظر حسابرس نیز، سبب تأثیر بیشتری بر به
( در تحقیقی ارتباط بین اظهارنظر حسابرسی و مدیریت سود به عنوان مبنایی برای اقالم 6154) 6و اسپتیس 5تسیپیوریدو

ها نشان داد که  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آتن بررسی کردند. نتایج آنتعهدی اختیاری، برای شرکت
-ای باری تصمیمهای مالی شرکت و اندازه، عامل تعیین کنندهظرهای حسابرسی رابطه ندارد و ویژگیمدیریت با اظهارن

گیری حسابرسان از تداوم فعالیت است. اظهارنظر مشروط به دالیل دیگر با نوع اظهارنظر حسابرسی در سال قبل توضیح 
 داده شده است.

                                                           
1
 Tsipouridou 

2
 Spathis 
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پرداخت. در  واقعی سود مدیریت و سود مدیریت حسابرس، ظراظهارن بین رابطه بررسی ( در پژوهشی به6151) 5اخگر
 استفاده مدیریت سود نمودن کمی جهت تعهدی اقالم از و شرکت-سال 6353از  ها فرضیه بررسی جهت تحقیق این

 و حسابرس اظهارنظر ای بین رابطه اما بود؛ سود مدیریت و حسابرس اظهارنظر بین دار معنی رابطه بیانگر کرد. نتایج
 است. نشده یافت واقعی سود مدیریت

ها حاکی از آن بود که نوع  ( در پژوهشی به بررسی اظهارنظر حسابرسی پرداختند. نتایج آن6154تاهیناکیس و سماریناس )
ها همچنین نشان دادند که  باشد. آناظهارنظر حسابرس دارای محتوای اطالعاتی انعکاس یافته در بازده جاری سهام می

موسسه حسابرسی، اندازه شرکت و  احتمال ورشکستگی تأثیر معناداری بر محتوای اطالعاتی اظهارنظر حسابرس اندازه 
 انعکاس یافته در بازده جاری سهام دارند.

اظهارنظر حسابرس در خصوص های واقعی بر  تأثیر دستکاری فعالیت»(، در پژوهشی با عنوان 6153) 6ژو و همکاران
 6114-6158های  شرکت طی سال-مشاهده سال 61111به بررسی « های با بحران مالی تتداوم فعالیت برای شرک

اظهارنظر های واقعی و احتمال دریافت  پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه مثبت معناداری بین دستکاری فعالیت
دهد که  ن موضوع نشان میهای با بحران مالی وجود دارد که ای حسابرس در خصوص تداوم فعالیت در نمونه شرکت

 گذارد. کاری گزارشگری حسابرس تأثیر می فعالیت تجاری غیرعادی مشتری )صاحبکار( بر سیاست محافظه

 

 روش انجام پژوهش
باشد. پژوهش حاضر از شاخه  این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و بر مبنای روش از نوع همبستگی می

ها و  ها از اطالعات تاریخی شرکت رویدادی است که در آن برای تأیید یا رد فرضیه پسآزمایشی و از نوع  های شبه پژوهش
 ها استفاده خواهد شد. های مالی ساالنه شرکت آوری اطالعات از صورت شود. برای جمع استفاده می های آماری روش

 

 های پژوهش فرضیه
نظری و پیشینه پژوهش مطرح شده در فصل در این قسمت در خصوص دستیابی به اهداف پژوهش و بر اساس مبانی 

 های پژوهش به شرح زیر طراحی و تدوین شده است:قبل، فرضیه
 دارد. معناداری بر اظهارنظر حسابرسی تاثیراندازه موسسه حسابرس فرضیه اول: 
 دارد. معناداری بر روی اظهارنظر حسابرسی تاثیراندازه شرکت فرضیه دوم: 
 دارد. بر اظهارنظر حسابرسی تاثیر معناداریاحتمال ریسک ورشکستگی فرضیه سوم: 

 

 متغیرهای مستقل

برابر است با یک اگر گزارش حسابرسی از نوع مقبول باشد و در غیر این : (UNQOP. نوع اظهارنظر حسابرسی )1

 .صورت صفر
 

غیرقابل مشاهده است، اندازه حسابرس طور ذاتی  با توجه به اینکه کیفیت حسابرس به. اندازه موسسه حسابرس: 2

مؤسسات  .اند عنوان دو نماینده از کیفیت حسابرس توسط پژوهشگران معرفی شده و حسابرس متخصص صنعت به
رسد در کشور هنوز  کنند و حسابرس متخصص صنعت هم به نظر می المللی بزرگ در ایران فعالیت نمی حسابرسی بین

                                                           
1
 Akhar 

2
 Xu et al. 
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بندی مؤسسات حسابرسی معتمد بورس را در  است. لذا، سازمان بورس و اوراق بهادار رتبه جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده
اند.  شده بندی دسته و چهارم سوممد به چهار طبقه اول، دوم، برای اولین بار انتشار داد. مؤسسات حسابرسی معت 5816سال 
باالترین کیفیت حسابرسی را  قه اولبندی مؤسسات حسابرسی بیانگر آن است که مؤسسات حسابرسی معتمد طب رتبه

بندی به  در این پژوهش نیز از این رتبهشود. کاران بزرگ باید توسط این مؤسسات انجام  دارند. بنابراین، حسابرسی صاحب
عنوان شاخصی برای کیفیت حسابرسی استفاده شده است به این صورت که اگر حسابرس شرکت جزو مؤسسات 

گیرد و برای سایر مؤسسات حسابرسی معتمد بورس عدد صفر  اشد، عدد یک به آن تعلق میحسابرسی معتمد طبقه اول ب
 شود.  در نظر گرفته می

 

 ها.عبارت است از لگاریتم طبیعی دارایی. اندازه شرکت: 3

 (:5)رابطه 

Firm Size= Ln(TA) 
های مورد ( جهت تقسیم شرکت6154) تاهیناکیس و ساماریناسدر این تحقیق معیار استفاده شده به پیروی از تحقیق 

 تر از میانه کل ها بزرگ های آنهایی که لگاریتم طبیعی داراییها است بدین معنا که شرکتبررسی لگاریتم طبیعی دارایی
شود در نتیجه اگر شرکت بزرگ محسوب شود  برابر است با یک و در غیر نمونه باشد به عنوان شرکت بزرگ تلقی می

 با صفر است. این صورت برابر

 

 545های ورشکسته بر اساس ماده  در این پژوهش معیار اصلی انتخاب شرکتورشکستگی:  ریسک. احتمال 6

های پژوهش، احتمال  پذیر بودن فرضیه باشد. اما به منظور اطمینان از صحت آن و همچنین آزمون قانون تجارت می
( نیز در پژوهش خود، این مدل را 5815راد ) پورزمانی و پویان( که 5138ها با استفاده از مدل آلتمن ) ورشکستگی شرکت

 گیرد: اند، به شرح زیر مورد بررسی قرار می به کار گرفته

 (:  6)رابطه 

Z = 0.717 x1+ 0.847 x2+ 3.107 x3+ 0.42 x4+ 0.998 x5 

x1 :؛ها نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی 
x2 :ها؛ نسبت سود انباشته به کل دارایی 

x3ها؛ : نسبت درآمد قبل از بهره و مالیات به کل دارایی 
x4ها؛  : نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه به ارزش دفتری کل بدهی 
x5 :ها. نسبت فروش به کل دارایی 

باشد شرکت در معرض  68/5کوچکتر از    Zمقدارصورت زیر هست:  (، به5شده آلتمن رابطه شماره ) محدوده مدل تعدیل
 است و احتمال ورشکستگی آن وجود داردو  شرکت در ناحیه خاکستریباشد،  1/6و  68/5بین  Zی بوده و اگر ورشکستگ

شرکت خیلی  سالمت مالی قرار دارد و احتمال ورشکستگیباشد شرکت در وضعیت مطمئن و  1/6بزرگتر از    Zمقداراگر 
 (.5815راد،  )پورزمانی و پویان کم است

 

 متغیر وابسته
(، متغیر وابسته این پژوهش، بازده سهام 6154شده توسط تاهیناکیس و سماریناس ) با توجه به الگوهای پژوهشی معرفی

شود. در  گیری می ها است. با استفاده از بازده سهام، محتوای اطالعاتی با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل، اندازهشرکت

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            )جلد اول1641، پاییز 46، شماره 5دوره 
 

61 
 

شود. در اینجا، بازده  در توضیح بازده سهام سنجیده می نوع اظهارنظر حسابرسیواقع، محتوای اطالعاتی از طریق توانایی 
صورت ساالنه محاسبه شده است.  عالوه سود تقسیمی ساالنه تعریف و به صورت تغییرات در قیمت بازار سهام به سهام به

شامل  و گیردمی تعلق دیعا سهام به دوره یک طول در که است مزایایی مجموعه سهام بازده از به عبارتی، منظور
 از مزایای حاصل و تقسیمی سود نظیر مزایا سایر همچنین و موردنظر زمانی دوره انتهای و ابتدا در سهام قیمت تفاوت

 . (5833جانی،  د )خدادادی و جانباش می سرمایه افزایش
 

 مدل پژوهش
استفاده خواهد  (6154)های اول تا سوم پژوهش از مدل تاهیناکیس و ساماریناس در این پژوهش برای بررسی فرضیه

 شد.

 (:8)رابطه 
                                                                   

                                                        
                   

 

 الگوی پژوهشتعریف متغیرهای : (1) جدول

 متغیر مورد بررسی نماد

R بازده سهام 

EARN  هر سهم به قیمت سهام سودنسبت 

ΔEARN  به قیمت سهام هر سهمنسبت تغییرات سود 

UNQOP اظهارنظر مقبول 

AUITOR اندازه موسسه حسابرسی 

SIZE اندازه شرکت 

FD احتمال ورشکستگی 

UNQA موسسه حسابرسی اثر متقابل اظهارنظر مقبول و اندازه 

UNXPA اثر متقابل اظهارنظر مقبول با بند توضیحی و اندازه موسسه حسابرسی 

UNQSZ اثر متقابل اظهارنظر مقبول و اندازه شرکت 

QOPSZ اثر متقابل اظهارنظر مقبول با بند توضیحی و اندازه شرکت 

UNQFD اثر متقابل اظهارنظر مقبول و احتمال ورشکستگی شرکت 

UNXPFD و احتمال ورشکستگی شرکت با بند توضیحی اثر متقابل اظهارنظر مقبول 

 

 قلمرو پژوهش
در بحث قلمرو پژوهش سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش مطرح است. موضوع این پژوهش که در بخش 

مکانی پژوهش شود. موضوع بعدی، قلمرو  روش پژوهش نیز مطرح شد به عنوان قلمرو موضوعی پژوهش مطرح می
های این پژوهش سازمان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان قلمرو مکانی پژوهش در نظر آوری دادهاست. جهت جمع

های بورسی بوده های شرکتآوری اطالعات در این پژوهش از طریق داده که روش جمع گرفته شده است. از آنجایی
با توجه  شود.سال مالی می 51و قلمرو زمانی این پژوهش محدود به  شودرا شامل می 5811تا  5831است، دوره زمانی 

حائز شرایط فوق بوده و این تعداد شرکت به  5811تا  5831شرکت در دوره زمانی  541های انجام شده، تعداد به بررسی
 عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. 
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 آمار توصیفی
را برای  شده یآور جمعمشخصات کلی از اطالعات  توانند یمکه  شود یمز معیارها گفته ی اا مجموعهی توصیفی به ها آماره

نتایج را به حاالت کلی تعمیم داد بلکه فقط برای  توان ینمی توصیفی ها آمارهپژوهشگر ارائه دهند. باید توجه داشت که از 
 . شود یمارائه یک دید کلی از پژوهش، از این معیارها استفاده 

 : آمار توصیفی متغیرهای مدل(2)جدول 

 بیشترین کمترین کشیدگی چولگی انحراف معیار میانه میانگین متغیرها

R8111/1 3611/1- 1461/8 8631/5- 1164/1 1511/1 1654/1 سهام بازده 

EARN قیمت  نسبت سود هر سهم به
 سهام

5661/1 5831/1 5113/1 -3111/5 6431/1 -3111/1 3511/1 

ΔEARN  هر  تغییرات سودنسبت
 سهم به قیمت سهام

-1646/1 1111/1 6118/1 -4561/1 1381/4 -8511/6 4311/6 

UNQOP 1111/5 1111/1 4441/5- 1311/1- 4314/1 1111/5 4815/1 اظهارنظر مقبول 

UNQEXP با بند  اظهارنظر مقبول
 توضیحی

5138/1 1111/1 8513/1 1641/6 8331/4 1111/1 1111/5 

AUITOR 1111/5 1111/1 3541/5- 4841/1- 4333/1 1111/5 4141/1 حسابرسی اندازه موسسه 

SIZE 8311/51 1111/51 1451/1 3611/1 1334/5 3331/58 1383/54 اندازه شرکت 

FD 1111/3 8811/6- 5141/6 4411/1 1111/5 3411/5 3111/5 احتمال ورشکستگی 

UNQA اظهارنظر مقبول و  اثر متقابل
 موسسه حسابرسیاندازه 

8146/1 1111/1 4318/1 4611/1 -3661/5 1111/1 1111/5 

UNXPA اظهارنظر مقبول  اثر متقابل
با بند توضیحی و اندازه موسسه 

 حسابرسی

1316/1 1111/1 6483/1 6641/8 4531/3 1111/1 1111/5 

UNQSZ اظهارنظر مقبول  اثر متقابل
 و اندازه شرکت

3455/3 3431/56 3411/4 -4311/1 -4631/5 1111/1 8311/51 

QOPSZ اظهارنظر مقبول  اثر متقابل
 با بند توضیحی و اندازه شرکت

4338/5 1111/1 8145/4 1131/6 1531/4 1111/1 3411/53 

UNQFD اظهارنظر مقبول  اثر متقابل
 و احتمال ورشکستگی شرکت

6368/5 6331/5 6144/5 4331/1 1551/1 -5111/5 4811/4 

UNXPFD اظهارنظر  اثر متقابل
مقبول با بند توضیحی و احتمال 

 ورشکستگی شرکت

5454/1 1111/1 1638/1 8311/8 4811/55 -5111/5 1811/8 

های توصیفی شامل میانگین، میانه، کمینه، بیشینه، انحراف معیار، شود آماره(، مشاهده می6طور که در جدول )همان
اند. میانگین، متوسط های آمار توصیفیترین شاخصترین و در عین حال پر مصرفباشد که معروفچولگی و کشیدگی می

ها نسبت به توزیع نرمال است. وضعیت آن دهنده نشانها و دهد. چولگی و کشیدگی شاخص تقارن دادهها را نشان میداده
با مقدار SIZE اندازه شرکت  رها،توان دریافت که در بین متغی(، می6با توجه به مطالب مذکور و با نگاهی به جدول )

 -1646/1با مقدار LEV  هر سهم به قیمت سهام نسبت تغییرات سود ΔEARNدارای باالترین میانگین و  1383/54
 3411/4با مقدار  اظهارنظر مقبول و اندازه شرکت اثر متقابلUNQSZ  باشد. همچنیندارای کمترین میانگین می
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اظهارنظر  اثر متقابلاین موضوع است که  دهنده نشانتری بیشتری برخوردار است، که ازانحراف معیار ودامنه گسترده
از انحراف معیار و  1164/1با مقدار  سهام بازدهR اکثر شرکت ها از میانگین، فاصله زیادی دارد و  مقبول و اندازه شرکت

 تری کمتری برخوردار است.دامنه گسترده
 

 لیمر  Fآزمون 
ی ترکیبی به دو صورت ها دادهو  باشند یمشرکت(  -در این پژوهش ترکیبی )سال مورداستفادهی ها دادهبا توجه به اینکه 

لیمر  Fی تابلویی و تلفیقی در برآورد مدل، از آزمون ها دادهانتخاب بین روش  منظور به، لذا باشد یمتابلویی و تلفیقی 
 است.  شده استفاده

 لیمر F: آزمون (3)جدول 
 آزمون Fلیمر مدل

 نتیجه احتمال مقدار آماره

 روش تابلویی 1111/1 4463/6 اول

 ی تابلوییها دادهروش  جهیدرنت، باشد یم 11/1کمتر از   مدلاحتمال آماره  شود یم( مشاهده 8همانطور که در جدول )
 است.  شده رفتهیپذ

 

 آزمون هاسمن 
مدل اثرات تصادفی یا اثرات ثابت از آزمون هاسمن استفاده  طور که در فصل قبل توضیح داده شد برای انتخاب بین همان

 شود. می
 

 : نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب بین مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی(6) جدول

 نتیجه آزمون احتمال 2ی آماره مدل

 شود )روش اثرات ثابت مناسب است(ردمی H0 1131/1 1833/63 اول

 ، بیانگر آن است که در مدل بایستی از روش اثرات ثابت استفاده کرد.(4)نتایج جدول 

 

 آزمون همسانی واریانس
(  ی اساسی یک مدل رگرسیونی مناسب، فرض همگونی )همسانیها فرضهمانگونه که در فصل سوم گفته شد یکی از 

ی تابلویی ها دادهی پژوهش با استفاده از ها مدله واریانس است. برای بررسی این فرض در این پژوهش با توجه به اینک
ایویوز استفاده شده است. فرض  افزار نرمگادفری در  -پاگان -از آزمون بروش اند شدهبه روش اثرات ثابت تخمین زده 

 . شود یمباشد فرض صفر پذیرفته  11/1که اگر احتمال آماره بیشتر از  باشد یمصفر در این آزمون همسانی واریانس 
 : بررسی همسانی واریانس مدل(5)جدول 

 مدل آماره آزمون احتمال نتیجه

 اول 4314/64 1111/1 همسانی واریانسنا 

 11/1( احتمال آماره بدست آمده برای آزمون عدم ناهمسانی واریانس برای مدل  از سطح خطای 1با توجه به جدول )
ی واریانس وجود دارد. ناهمسان دهد یمکه نشان  شود یمکمتر است. بنابراین، فرض صفر )وجود همسانی واریانس( رد 

 است. شده استفاده( برای تخمین مدل GLS) افتهی میتعمبرای رفع ناهمسانی واریانس از روش حداقل مربعات 
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 ی پژوهشها هیفرضآزمون 
ی پژوهش در سطح ها هیفرض، ها دادهبا توجه به ماهیت  .ردیگ یمی پژوهش مورد آزمون قرار ها هیفرضدر این بخش 

ی پژوهش، فروض کالسیک مدل ها هیفرضقبل از برازش دادن مدل رگرسیون و آزمون  .ی ترکیبی آزمون شدها داده
 . قرار گرفتی پژوهش مورد آزمون ها هیفرضی مدل، ها فرض شیپآزمون شدند و با توجه به برقرار بودن 

 پژوهش یها هیفرضجهت آزمون  ها داده لیوتحل هیتجز: نتایج (4)جدول 
 معناداری آماره T خطای استاندارد ضرایب متغیرها

 C 511111/1 185345/1 111136/1 1111/1 عرض از مبدأ

EARN  1114/1 135611/8- 155648/1 141664/1- قیمت سهام نسبت سود هر سهم به 

 ΔEARN1111/1 16411/51 113685/1 134551/1 هر سهم به قیمت سهام نسبت تغییرات سود 

 UNQOP1143/1 611645/6 165165/1 141633/1 اظهارنظر مقبول 

 UNQEXP1113/1 834331/6 146514/1 511355/1 بند توضیحی با اظهارنظر مقبول 

 AUITOR8334/1 346463/1- 114114/1 118411/1- حسابرسی اندازه موسسه 

 SIZE1111/1 351311/1 116615/1 156311/1 اندازه شرکت 

 FD1111/1 136558/1 115134/1 155343/1 احتمال ورشکستگی 

 UNQAاندازه موسسه مقبول و  اظهارنظر اثر متقابل
 حسابرسی

-111318/1 114168/1 -545551/1 3361/1 

 UNQSZ1138/1 611844/6 115115/1 118851/1 مقبول و اندازه شرکت اظهارنظر اثر متقابل 

 UNXPAمقبول با بند توضیحی و  اظهارنظر اثر متقابل
 اندازه موسسه حسابرسی

114644/1 111431/1 441133/1 1111/1 

 QOPSZ مقبول با بند توضیحی و  اظهارنظر متقابلاثر
 اندازه شرکت

114414/1 116131/1 531166/6 1138/1 

UNQFD  اظهارنظر مقبول و احتمال  اثر متقابل
 شرکت ورشکستگی

115364/1 116631/1 313441/1 4618/1 

 UNXPFDمقبول با بند توضیحی و  اظهارنظر اثر متقابل
 احتمال ورشکستگی شرکت

118141/1 114161/1 116811/1 1183/1 

AR ( 1 ) -644615/1 164341/1 -43456/51 1111/1 

 معناداری آماره F آماره F شده لیضریب تعیین تعد ضریب تعیین

آماره  
 -دوربین 
 واتسن

8581/1 6531/1 6333/8 1111/1 6151/6 

 

 نتیجه گیری
متغیر تعاملی  tاحتمال آماره مورد بررسی قرار گرفت.  حسابرسیاندازه موسسه حسابرس بر اظهارنظر در فرضیه اول تأثیر 
اندازه موسسه و همچنین متغیر تعاملی اظهارنظر مقبول با بند توضیحی و  اندازه موسسه حسابرساظهارنظر مقبول و 
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 برسیمعناداری بر اظهارنظر حسا تاثیراندازه موسسه حسابرس در آزمون فرضیه اول حاکی از این است که  حسابرس
 شود. درصد رد می 11شود و در نتیجه فرضیه اول پژوهش در سطح اطمینان  بنابراین فرض صفر رد نمیندارد. 

ی مستقیم دارد.  مؤسسات از بازار حسابرسی رابطه  کیفیت مؤسسات حسابرسی با اندازه مؤسسه حسابرسی و سهم این
توانند بخشی از صرفه اقتصادی خود را به مشتری منتقل  می تر های بزرگتر به دلیل تجربه بیشتر و ساختار مناسب مؤسسه

های ذینفع است. حسابرس  کنند. وظیفه اصلی حسابرس نظارت بر افشای اطالعات حسابداری منتشرشده برای گروه
گیری،  طرفی و قابلیت اندازه اعتماد بودن، بی براساس چهار ویژگی اطالعات حسابداری شامل مربوط بودن، قابل

بخشد و به  تر صحت اطالعات ارائه شده را بهبود می دهد. حسابرس باکیفیت های مالی را مورد ارزیابی قرار می صورت
 رفتارهای کاهش با حسابرسی، تری از ارزش شرکت بدست آورند. کیفیت دهد برآورد دقیق گذاران اجازه می سرمایه
 که سهام گردد صاحبان حقوق هزینه موجب کاهش تواند می سود، افزایش کیفیت آن نتیجه در و مدیران، طلبانه فرصت
 موجب حسابرسی باشد. طبیعتاً کیفیت سهام می صاحبان حقوق هزینه بر حسابرسی کیفیت اثر غیرمستقیم بیانگر

 تحت را شرکت هزینه بهره و را کاهش آنان اطالعاتی ریسک و شده گذاران سرمایه و اعتباردهندگان به بخشی اطمینان
طور کلی، حسابرس مستقل است که ابزاری نظارتی برای بهبود اطالعات درباره وضعیت و عملکرد  دهد. به می قرار تأثیر

مالی شرکت و افزایش تقارن اطالعات است. هر چه تناقض نمایندگی بین مدیران و صاحبان سرمایه بزرگتر باشد، 
تر خواهد بود. بکارگیری حسابرسان با کیفیت  باال افزون های نمایندگی بیشتر و نیاز به حسابرس مستقل با کیفیت هزینه

ها اصالح نموده و موجب بهبود آنها شود. با این حال، با تمام  حاکمیت شرکتی را در شرکت و کارهای تواند ساز باالتر می
اظهارنظر مطالبی که بیان شد، نتایج پژوهش نشان داد که بازار سرمایه بدون توجه به اندازه مؤسسه حسابرسی، 

به اندازه مؤسسه حسابرسی است که بدون توجه  نوع اظهارنظر حسابرسیکنند. بنابراین، تنها  را تفسیر می حسابرسی
های ذینفع  گذاران، اعتباردهندگان، تحلیلگران مالی بازار سرمایه و سایر گروه تواند منجر به تغییر در تصمیمات سرمایه می

د و اینکه چه مؤسسه حسابرسی مسئولیت اظهارنظر را داشته است برای از اطالعات مالی حسابرسی شده شو
باشد.  های حسابرسی مهم نیست. این نتایج حاکی از رجحان محتوا بر شکل بازار سرمایه ایران می کنندگان گزارش استفاده

نتایج حاصل از این فرضیه . داشته باشد معناداری بر اظهارنظر حسابرسی تواند تاثیر نمیاندازه موسسه حسابرس بنابراین، 
 خوانی ندارد.  ( هم6154تاهیناکیس و سماریناس )  های پژوهش با یافته

متغیر  tمورد بررسی قرار گرفت. ضریب مثبت و  احتمال آماره  بر اظهارنظر حسابرسی شرکتاندازه در فرضیه دوم تأثیر 
در  اندازه شرکتاظهارنظر مقبول با بند توضیحی و و همچنین متغیر تعاملی  اندازه شرکتتعاملی اظهارنظر مقبول و 

دارد. بنابراین فرض صفر رد  معناداری بر اظهارنظر حسابرسی تاثیراندازه شرکت آزمون فرضیه دوم حاکی از این است که 
 های های مهم تئوری شود. یکی از فرضیه تأیید می درصد 11شود و در نتیجه فرضیه دوم پژوهش در سطح اطمینان  نمی

تر باشد، بیشتر در معرض دید است.  اثباتی حسابداری، فرضیه اندازه است. به این معنا که هر چه اندازه یک شرکت بزرگ
های کوچک مورد توجه رسانه ملی و تحلیلگران و ... قرار دارند،  های بزرگ بیش از شرکت که شرکت با توجه به این

گیرد و در نتیجه محتوای اطالعاتی بیشتری دارند. به  گذاران قرار می هاطالعات بیشتری از طریق منابع در اختیار سرمای
تر ارائه  های کوچک تری نسبت به شرکت تر، اطالعات متنوع شود که شرکت های بزرگ عبارتی، چنین استدالل می

ر در معرض توجه های تحلیلگران مالی، بیشت وسیله فعالیت کنند و به واسطه گزارشگری مستمر در مطبوعات مالی و به می
های حسابرسی با توجه به اندازه شرکت، تفسیرهای متفاوتی نسبت به  کنندگان گزارش عموم قرار دارند. بنابراین، استفاده

اندازه در نتیجه، را افزایش داد.  اظهارنظر حسابرسیتوان  اظهارنظر حسابرسی دارند. پس با افزایش اندازه شرکت می
  هشهای پژو نتایج حاصل از این فرضیه با یافتهداشته باشد.  معناداری بر روی اظهارنظر حسابرسی تاثیر تواند می شرکت

 خوانی دارد.  هم (6154تاهیناکیس و سماریناس )
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متغیر  tاحتمال آماره مورد بررسی قرار گرفت.  بر اظهارنظر حسابرسی یورشکستگ سکیاحتمال ردر فرضیه سوم تأثیر 
احتمال و همچنین متغیر تعاملی اظهارنظر مقبول با بند توضیحی و احتمال ریسک ورشکستگی ول و تعاملی اظهارنظر مقب
معناداری بر اظهارنظر  تاثیراحتمال ریسک ورشکستگی در آزمون فرضیه سوم حاکی از این است که ریسک ورشکستگی 

 شود. درصد رد می 11در سطح اطمینان شود و در نتیجه فرضیه سوم پژوهش  بنابراین فرض صفر رد نمیندارد.  حسابرسی
 کالن، سطح نماید. در کالن وارد خرد و در سطح را هنگفتی های زیان تواند می واحدهای اقتصادی ورشکستگی

شود. در  می آن نظایر و منابع کشور اتالف افزایش بیکاری، ناخالص داخلی، تولید کاهش سبب ها ورشکستگی شرکت
کارکنان،  بالقوه، اعتباردهندگان، مدیران، گذاران سرمایه اقتصادی، نظیر سهامداران، های بنگاهو  نفعان ذی نیز خرد سطح
شود. با  وارد ها این گروه به تواند می قابل توجهی و خسارت شوند می زیان مشتریان متحمل و اولیه مواد کنندگان عرضه

 بر اظهارنظر حسابرسی تاثیر معناداریاحتمال ریسک ورشکستگی این حال، نتایج این پژوهش حاکی از این است که 
اظهارنظر حسابرسی بستگی داشته باشد که به دلیل اینکه شرکت اظهارنظر مقبولی  تواند به نوع ندارد. این موضوع می

ز اطالعات مالی های ذینفع ا گذاران، اعتباردهندگان، تحلیلگران مالی بازار سرمایه و سایر گروه دهد، سرمایه ارائه می
های حسابرسی بدون  کنند و ذینفعان گزارش شرکت توجهی نمی احتمال ریسک ورشکستگیحسابرسی شده، دیگر به 

نتایج حاصل از این دارند.  اظهارنظر حسابرسیها، تفسیرهای یکسانی از  شرکت احتمال ریسک ورشکستگیتوجه به 
 خوانی ندارد.  ( هم6154)تاهیناکیس و سماریناس   های پژوهش فرضیه با یافته
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