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Abstract 
Objective: This is very important for managers and investors of the company and other 

stakeholders to investigate the consequences of publishing modified audit reports in Iran. 

There are many factors affecting the modified audit report and the purpose of this study is not 

to identify these factors. The results of this study can answer the question of whether in Iran 

the audit report and the type of auditor's opinion cause a reaction from different groups or 

not. Also, the role of accounting justification theories (agency hypothesis, information 

hypothesis and insurance hypothesis) in the economic outcome of the modified audit report 

was experimentally tested. Given the above, the main issue of the present study is to answer 

the question that what effect does the audit report and quality audit performance have on the 

value of the company? The purpose of this study is to identify the economic consequences of 

a modified audit opinion. 
 

Methods: The research data was collected using document mining and were analyzed using a 

sample of 146 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2007 to 2018 by 

Panel data and multivariate regression model. 
 

Results: The research findings showed that the number of clauses in the audit report has an 

economic consequence and, consequently, reduces the sensitivity of investment expenditures 

to cash flows and the ratio of the tobin's Q. In addition, the role of the three theories of audit 

assumptions was tested according to Wallace's view. The findings show that the modified 

audit opinion with the criterion of the number of clauses in the condition was based on the 

agency theory and the information theory has economic consequences. However, according 

to the insurance theory, there is no economic consequence. 
 

Conclusion: The research findind showed that modifeid audit reports has no economic 

consequences. The reason for rejecting this claim, which was contrary to the initial 

expectations of the researcher and the results of other researchers, could be the large volume 

of modified audit reports versus unmodified reports among the sample companies, which will 

cause problems in data analysis. Also, it seems that the market and the performance of 
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Abstract 
 

shareholders do not pay much attention to the type of audit report. On the other hand, the 

experimental test of the economic consequences of the modified audit report was performed 

according to the hypotheses justifying the audit performance. The results of testing these 

hypotheses showed that the audited report with the criterion of the number of condition 

clauses, based on the assumption of agency theory and information theory has economic 

consequences. According to the research findings, shareholders and managers in joint stock 

companies operating on the Tehran Stock Exchange are advised to pay more attention to the 

type of audit report issued and to eliminate the clauses of the audit report and improve the 

reporting situation. Because a modified audit report can have negative economic 

consequences, so it can lead to effective measures to reduce the audit report clauses. 
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 یحسابرس ۀکنند هیتوج یها هینظرل شده: آزمون یتعد پیامدهای اقتصادی گزارش حسابرسی
 

 پور شیوا حسن

 آزیتا جهانشاد

هاشم نیکومرام
 

 دهکیچ

ـ شظرشناسایی پیامدهای اقتصادی گـزارش حسابـرسی تعــدی  شـدو و ش ـش     ،هدف این پژوهشهدف:  ـ توج یهـا  هی  ۀکننـد  هی

 است. یحسابرس
 

شرکت پذیـرفته شدو در بورس اوراق بهادار تهران، طـی   641شام   یا شموشهپژوهش با استفادو از اسناد کاوی و  یها دادو روش:

 اشد. رگرسیون چند متغیرو مورد تحلی  قرار گرفته الگویترکیبی و  یها دادوبه روش  6831تا  6831دورۀ 
 

پژوهش ششان داد که تعداد بندهای شرط در گزارش حسابرسی، پیامد اقتصادی دارد و بـه ترتیـ  منـــر بــه     یها افتهی :ها افتهی

ـ . افزون بر اشود یمش دی و شسبت کیو توبین  یها انیجرشسبت به  یگذار هیسرماکاهش حساسیت مخارج  ـ   ی ه ین، ش ـش سـه فر 

شـدو، بـر اسـاس      یتعد یگزارش حسابرس هکششان داد  ها افتهی. ز آزمون شدیدگاو واالس شیطبق د یحسابرس یاجرا کنندو هیتوج

ـ ب جیشتـا  یا مهیب یر اساس تئورـاست. اما، ب یاقتصاد امدیپ یدارا یاطالعات یو تئور یندگیشما یفرض تئور  امـد یوجـود پ  اشگری

 .شبودو است یاقتصاد
 

در جهت کاهش  مؤثرمنـر به اقدامات  تواشد یمتوجه مدیران و سهامداران به پیامدهای اقتصادی گزارش حسابرسی،  :یریگ ـهیشت

 بندهای گزارش حسابرسی شود.
 

 .یحسابرس کنندو هیتوج یها هیشظراقتصادی، گزارش حسابرسی تعدی  شدو،  یامدهایپکلیدی:  های واژه
 

 .پژوهشی :مقاله نوع
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 مقدمه

 تحمیر   رغرم  یعلر  حسابرسری  فرررآیند  اجررای  اقتصادی، یها بنگاه مالکان و مدیران بین منافع تضاد وجود به توجه با

 مناسریی  کیفیرت  از حسابرسری  فرآینرد  کره  زمرانی  (2114) 1ژانر   و فانرد  ید گفتر   بره  اسرت.  ضرروری  شرکت به هزینه

 .رنرد یگ قررار  اتکرا  مورد بیشتر یریگ میتصم فرآیند در شود یم سیب و بخشیده اعتیار مالی یها صورت به باشد، برخوردار

 .رود یمر  شرمار  بره  حسابرسری  اجرای یتکیف از معیاری عنوان به حسابرس اظهارنظر نوع ،(2112) 2لی و لنوکس اعتقاد به

با اهمیت در شرکت را کشرف   یها فیتحرمقیول با احتمال بیشتری  یها گزارشتعدی  شده نسیت به  یها گزارشیعنی، 

 کیفیرت  بهیرود  ،راتمخرا   کراهش  شرام   را شرده  حسابرسری  مرالی  یهرا  صورت از حاص  منافع آنان. کند یمو گزارش 

 گرزارش  ترا  کننرد  یمر  ترالش  همرواره  مردیران  کره   روری  به .کنند یم عنوان ا العات تقارن عدم کاهش و یریگ میتصم

 غیررر  یهرا  گرزارش  زیررا،  دهنرد.  نشران  مطلرو   نحو به را شرکت وضعیت و کنند دریافت مقیول صورت به را حسابرسی

 (.1991، یجان جانو  پور حسن) کنند یم تحمی  مدیرران به را ییها نهیهرز شده( )تعردی  مقیول

 نسریت  حسابررسان مسئولیت دهندۀ نشان و بوده حسابررس کنترل و ریتأث تحت تقیممس صورت به یحسابرس نظر اظهار

 نیرز  حسرابرس  بیشرتر  استقالل دهندۀ نشان تواند یم مقیرول( )غیرر دهش دی تع حسابررسی گرزارش .است یده گرزارش بره

 ،یمحمرد  گر   و مهرد  یبنر ) اسرت  کیفیرت  با و مستق  صورت به حسابرسی فرآیند اجرای  الزم حسابرس استقالل و باشد

حاکی از وجود پیامدهای مالی و اقتصرادی ناشری    (2111) 4وان  و چنتجربی مانند  یها پژوهشنتایج برخی از  (.1991

 از نوع گزارش حسابرسی است.

ی اقتصرادی و ثرروت سهرامررداران، ثررروت     ها یریگ میتصمیک رویداد یا یک تغییر بر  ریتأثپیامد اقتصادی به معنای 

 رویرداد  یرک (. 1989، 9زفجامعره اسرت )   گذاران هیسرمای مالی و ها صورتواحرد تجراری و ثرروت استفاده کنندگان 

 یهرا  نره یهز دارای مالی ا العات گزارشگری در تغییر یک باشد. داشته همراه به نامساعد یا مساعد پیامدهای است ممکن

ئر   ارا بره  ملرزم  تهرران  بهرادار  اوراق برورس  در شرده  پذیرفتره  یهرا  شرکت .است ذینفع یها گروه برای اقتصادی و سیاسی

 در حسابرسری  یهرا  گرزارش  اغلرب  کره  شود یم مشاهده اجمالی، بررسی یک با .هستند شده حسابرسی مالی یها صورت

 ابنرد ی یمر  انتشرار  اظهرارنظر(  عردم  و مرردود  مشروط، )گزارش شده تعدی  اظهارنظر با تهران، بورس در فعال یها شرکت

 چرین  یرا  و درصد 9 حدود فقط که بریتانیا مانند کشورها از برخی با مقایسه در موضوع این(. 1998صفرزاده و محمدی، )

 .اسرت  زیراد  بسریار  (،2111 ،و همکاران 5لین) هستند شده تعدی  2119 تا 1999 دورۀ  ی ها گزارش درصد 11 حدود که

 قررار  بررسری  مورد ایران در شده تعدی  حسابرسی یها گزارش انتشار دهایرپیام که است این بر درقص ژوهش،رپ نرای در

 از یکری  نیسرت.  مزبرور  عوامر   شناسرایی  پژوهش، این هدف و است زیاد بسیار شده تعدی  گزارش بر مؤثر عوام  گیرد.

 در ییهرا  گرزارش  چنرین  دریافرت  پرایین  یهرا  نره یهز شرده،  تعردی   رسیرحساب گزارش دریافت زیاد حجم احتمالی دالی 

 .(1998صفرزاده و محمدی، )است  کشرور

 برر  حسابرسری  اظهارنظرهرای  انرواع  و شرده  تعدی  حسابرسی یها گزارش ریتأث است الزمبه مطالب یاد شده،  با توجه

 از براالتر  کشرور  در شده تعدی  یها گزارش میزان که شرایطی در بویژه ،شود ارزیابی سهامداران ثروت و شرکت ارزش

 نتایج است. زیاد بسیار ذینفعان سایر و شرکت گذاران هیسرما و مدیران برای موضوع این اهمیت باشد. پیشرفته کشورهای



 8 /44پیاپی / 6ۀ دوازدهم/ ش دوردانش حسابداری/ مجله 

 

 از واکنشری  حسرابرس  اظهرارنظر  نوع و حسابرسی گزارش ایران در آیا که دهد پاسخ پرسش این به تواند یم پژوهش این

، ینردگ یه نمایرضر)فر  یرسرحسابر  کننرده  هیر توج یهرا  هینظررنقش  همچنین، خیر. یا دارد همراه به مختلف یها گروه سوی

 بره  توجه باآزمون شد.  ی  شده به  ور تجربیتعد یگزارش حسابرس یامد اقتصادی( در پیا مهیبه یو فرض یه ا العاتیفرض

 باکیفیرت  اجررای  و حسابرسری  گرزارش  کره  اسرت  سرؤال  ایرن  بره  پاسرخ  حاضرر  پرژوهش  اساسی  لئمس شده، بیان مطالب

 دارد؟شرکت  ارزش بر تاثیری چه حسابرسی

علمری در رشرته حسرابداری ایجراد نمایرد.       ۀارزش افرزود  ستاوردهای مفیدی به همراه داشته،این مقاله د رود یمانتظار 

منجر به گسترش متون رشته حسابداری در ایرن حروزه    تواند یمبررسی پیامدهای اقتصادی گزارش حسابرسی  که نیااول، 

مینایی برای تدوین و یا اصالح استانداردهای حسابداری و حسابرسری توسرط    تواند یم مطالعهنتایج این  که نیاشود. دوم، 

پرژوهش   کره  نیر اسازمان حسابرسی، به منظور کاهش پیامدهای نامطلو  گزارش حسابرسری در کشرور گرردد و سرروم،     

باشد ترا بتروان پیامردهای اقتصرادی      ییها پژوهشبه منظور اجرای چنین  گران پژوهشبرای سایر  یا زهیانگ تواند یمحاضر 

 گزارشگری مالی را ارزیابی نمود. یها جنیهسایر 

 ها هیفرض و نظری مبانی پژوهش، ۀپیشین
 پژوهش ۀپیشین

 حسرابرس  اسرتقالل  حسابرسری،  ریسرک  افرزایش  برا  کره  رسریدند  جره ینت این به خود پژوهش در (2111) چن و وان 

 مطالعره  مرورد  یهرا  شررکت  سروی  از شرده  تعردی   رسیرحسابر  گزارش حجم افزایش به منجر موضوع این و یافته افزایش

 اقتصرادی  پیامردهای  شده تعدی  حسابرسی گزارش که رسیدند جهینت این به یپژوهش در (2111) و همکاران لین .شود یم

 مرالی  نیترأم  یهرا  تیمحردود  برا  ،کننرد  یم دریافت شده تعدی  گزارش که ییها شرکت رردیگ بیان به .دهد یم افزایش را

 (2115) و همکراران  1نیشر  ون پرژوهش  نتایج .کنند یم اقدام وابسته اشخاص از مالی نیتأم به که جایی تا شوند یم مواجهه

 شردت  بره  یگرذار  هیسررما  میرزان  هرا  شررکت  توسط یالملل نیبی گزارشگری مالی استانداردها اجرای از بعد که داد نشان

 .داشته است( اقتصادی)تغییر استانداردها پیامد  است قرار گرفته ریتأث تحت

 در ،کننرد  یم دریافت روطرمش رسیرحساب زارشرگ که ییها شررکت دررسیدن جهرنتی این هرب (2115) و همکاران 1نچ

 تحقیقری  در نیرز  (2111)و همکاران  8گارنر .اند داشته باالتری بدهی هزین  و کرده دریافت باالتر ۀبهر با یها وام بعد، سال

 و یافتره  کراهش  هرا  شررکت  سرهام  برازار  برازده  امریکرا  بهرادار  اوراق برورس  کمیسریون  مقرررات  تغییرر  برا  کره  دادند نشان

، در پرژوهش خرود برا    (2118)و همکراران   9آلفانسرو  .انرد  رفتره یپذ ریترأث  کوچک یها شرکت از بیشتر بزرگ یها شرکت

 یسرر کیر وجره نقرد بعرد از وضرع      انیر صرورت جر  راتییر تغ ی، به بررس«وجه نقد انیصورت جر یاقتصاد امدیپ»عنوان 

 نیر بره ا  هرا  آنپرداختنرد.   2119در سرال   کرا یمرآ یبورس اوراق بهادار و انجمن حسابداران رسم ونیسیکم یاستانداردها

نسیت بره قیر  از وضرع     یشتریب یاتیوجه نقد عمل انیمنجر به گزارش جر یحسابدار یاستانداردها رییتغ هک دندیرس جهینت

  دارد. یاقتصاد امدیپ نیبنابرا ،شود یماستانداردها 

 کره  دادنرد  نشران  یپژوهشر  در (1991) نژاد رحمان و فرد مرادزادهانجام شده است.  متعددی یها پژوهش نیز ایرران در

 (1991) یجعفرر  ییرضرا  و دارابری  ژوهشرپ  رجینت دارد. بیشتری ا العاتی وایرمحت زرگرب حسابرسی مؤسسات گزارش
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 سراخت  و خرودرو  یها شرکت گروه در یمال یها گزارش تیشفاف باعث مستق  حسابرسان گزارش یبندها که داد نشان

 دادنرد  نشران  خرود  پژوهش در (1992) یاحمد یعل و مهد یبن .شود یم تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ قطعات

 ننردگان ک اسرتفاده  یریر گ میتصرم  در هرا  گررزارش  نریر ا ن،یهمچنر  و دهرد یم نشان واکنش یحسابرس گزارش به بازار که

 بنرد  از قیر   حسابرسری  یبنردها  تعرداد  چره  هرر  دادنرد  نشران  خرود  پرژوهش  در نیز (1999) بهاری و مهد یبن .است مربوط

 ارائره  یبیشرتر  ریترأخ  برا  نیرز  مرالی  یهرا  صرورت  یابرد،  افزایش عام  مدیر یتصد مدت و حسابرس گزارش در اظهارنظر

 .شود یم

 برازده  و حسرابرس  مشروط اظهارنظر ینب دار معنا رابطه وجود بیانگر (1994)و همکاران  یاحمد رمضاننتایج پژوهش 

 دهنردگان  اعتیرار  توسط اعتیار اعطای و حسابرس مشروط اظهارنظر بین دار معنا رابطه نیود و عادی سهامداران انتظار مورد

منجرر بره افرزایش ریسرک حسابرسری       یگرذار  هیسررما  یها فرصتنتیجه گرفتند که  (1995و قادری ) هایحاج .است بوده

در گزارش حسابرسری   ریتأخکه  رود یمدر نتیجه حسابرسان مستق  دامنه کار حسابرسی را افزایش داده و انتظار  شوند یم

 گرزارش  در ترأخیر  افرزایش  سرود،  ضرعیف  کیفیت که دادند نشان خود پژوهش در (1995) همکاران و مهدویرخ دهد. 

 خواهرد  گرذاران  سررمایه  وسریله  هربر  رکترش ارزش در ش(ر)کاه منفی تعدی  باعث امر این و دارد همراه به را حسابرسی

 شد.

تا کنون به مفهوم پیامد اقتصادی به صرورت خراص توجره     داخلی انجام شده یها پژوهشکه مالحظه شد،  گونه همان

 توانرد  یمرا به بوته آزمایش قرار ندادند. این پژوهش  کننده هیتوج یها هینظرو همچنین، هیچ یک به  ور خاص  اند نکرده

 یاد شده باشد. یها پژوهشنقش مفیدی در تکمی  مسیر 
 ها هیفرض و نظری مبانی

 بره  بیشرتری  اعتیرار  براالتر  حسابرسری  کیفیرت  زیرا، دارد. مستقیم ارتیاط مالی گزارشگری کیفیت با حسابرسی کیفیت

 اعتیرار  باشرد،  بیشرتر  کنرد  یمر  ارائره  مرالی  یهرا  صورت مورد در حسابرس که ا مینانی چه هر .بخشد یم مالی یها صورت

 .(2119 ،11سان و چان ) بود خواهد بیشتر نیز مالی گزارشگری

 در مرالی  یهرا  صرورت  رانرکاربر  یریر گ میتصرم  فرآینرد  در حسابرسری  اظهرارنظر  و شگررزار  برودن  مربروط  موضوع

 حالرت  دو در سرهام  برازده  یا قیمت بر یحسابرس ریتأث معموالً است. گرفته قرار بررسی مورد متعددی تجربی یها پژوهش

 و روبرو ) است گرفته قرار توجه مورد تاریخی یها داده بر میتنی یها پژوهش در حسابرس اندازۀ و حسابرسی گزارش نوع

 برر  حسابرسری  اجررای  فرآینرد  ریترأث  خصروص  در متعددی دالی  حسابرسی گزارش به مربوط ادبیات در .(2115 ،11روبو

 قابلیرت  بر تواند یم که است ا العاتی حاوی حسابرسی گزارش که نیا اول، است. شده ارائه شرکت ارزش و سهام قیمت

 گرذاران  هیسررما  بررای  ا العرات  این باشد. مؤثر شرکت در آتی نقد وجه یها انیجر با مرتیط ریسک برآورد و ینیب شیپ

 عردم  یرا  ترداوم  خصروص  در ا العراتی  حسابرسری  گزارش که نیا دوم، .(2112 ،12پنی و ایتونن) است اهمیت حائز بسیار

 داخلری  ا العرات  بره  دسترسری  امکران  بره  توجره  برا  را ا العرات  نروع  این حسابرسان .دینما یم ارائه شرکت فعالیت تداوم

 ،(2114)و همکراران   14مرارتینز  گفت  به (.2119 ،و همکاران 19گرین) کنند یم فراهم مالی یها صورت همچنین و شرکت

 بنرابراین،  .کننرد  یم درک رسیرحساب  سسؤم اندازۀ و شهرت اعتیار،  ریق از را حسابرسی خدمات کیفیت گذاران هیسرما
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 دییر تأ مرورد  و شرده  شرناخته  کره  کنرد  انتخرا   را حسابرسری  توانرد  یمر  دارد را سرهام  قیمرت  افرزایش  قصرد  شررکتی  اگر

 باشد. گذاران هیسرما

 کیفیرت  کراهش  )یعنری  حسابرسری  اشرتیاهات  افزایش با که دادند نشان (1995) یسعد یدهقان مهدوی و نیز، ایران در

 کیفیرت  ریترأث  خصوص در شده بیان دالی  به توجه با .ابدی یم کاهش حسابداری متغیرهای ا العاتی محتوای حسابرسی(،

 برر  او نظرر  اظهرار  نروع  و حسرابرس  گرزارش  کره  رود یمر  انتظرار  شررکت،  سرهام  ارزش بر حسابرس گزارش و حسابرسی

 و اول  فرررض  دو حسابرس، گزارش نقش به توجه با باشد. گذار ریتأث سهام ارزش ینیب شیپ در گذاران هیسرما یها میتصم

 گرزارش  نروع  و دهرشر  دی رتعر  رسیرحسابر  گرزارش  اقتصرادی  پیامرد  آزمون به که است شده تدوین حاضر پژوهش دوم

   .است توبین کیو شاخص فرضیه، دو این در اقتصادی پیامد سنجش معیار .پردازند یم حسابرسی

محاسیه شاخص کیوتوبین میتنی بر ارزش بازار سهام است. افزایش بندهای شرط در گزارش حسابرسری تعردی  شرده    

مرالی   یهرا  صرورت به واسطه استقالل بیشتر و رسیدگی بیشتر در فرآیند حسابرسری منجرر بره شرفافیت ا العرات       تواند یم

گردد. این موضوع سیب استقیال سهامداران و در پی آن افزایش قیمت سهام شرود. از سروی دیگرر، گرزارش مقیرول کره       

نقطه مقاب  گزارش تعدی  شده است، ممکن است برای سرهامداران بیرانگر نظرم و کیفیرت گزارشرگری براالتری توسرط        

انگر ضرعف شررکت در نظرام حسرابداری و گزارشرگری      شرکت باشد. این دسته از سهامداران گزارش تعدی  شده را نش

و رفتار آنان سیب کاهش قیمت سهام شرکت خواهد شرد. بنرابراین، نترایج تجربری در ایرن پرژوهش نشران         اندمالی دانسته

 که نگرش غالب سهامداران کدام است. دهد یم

 فرضری   و یا العرات  فرضری  ،  یگنرد ینما فرضری  ه کمطرح است  یاز به حسابرسین یبرا اصلی فرضی ، سه یلکبه  ور 

 :(1981، 15واالس) هستند یا مهیب

و ارائره   هیر ته ی( بررا رانی)مرد  نردگان یمالکران )سرهامداران( و نما   نیبر  حیصر یراردادهار: انعقاد قیندگینما  یفرض( 1

 .شود یممحسو   ندهیاعمال نظارت بر نما یبرا یابزار ضرور یشده، نوع یحسابرس یمال یها صورت

اسرت کره ا العرات     نیر شرده ا  یحسابرسر  یمرال  یهرا  صورت یبرا گذاران هیسرما یتقاضا  یا العات: دل  یفرض( 2

 .کند یمارائه  یگذار هیسرمامرتیط با  یریگ میتصم یشده برا یحسابرس یمال یها صورتدر  یسودمند

 میمسرتق   رابطر  ،کنرد  یمر  دیر را تهد رانیکه مرد  یحقوق یدعاو زانیبا م یخدمات حسابرس ی: تقاضا برامهیب  یفرض( 9

وارده بره اشرخاص ثالرث بره علرت وجرود ا العرات گمرراه کننرده در           انیدارد. حسابرس و صاحیکار در قیال هر گونه ز

 مشترک دارند. تیمسئول یمال یها صورت

 یاقتصراد  یامردها پی در هرا  آنو نقرش   یکننده حسابرس هیتوج یها هینظر، چهارمتا  دوم یها هیفرض نیبا تدو ن،یبنابرا

 بره  رضر حا پرژوهش  یها هیفرض مربوط، یها پژوهش پیشینه و نظری میانی به توجه با. آزمون شده است یگزارش حسابرس

 :است شده تدوین زیر شرح

 دارد.  معناداری ریتأثتوبین  Q: گزارش حسابرسی تعدی  شده بر شاخص 1  یفرض

 دارد.  معناداری ریتأثتوبین  Q: گزارش غیرمقیول بر شاخص 1-1فرعی   یفرض

 دارد.معناداری  ریتأثتوبین  Q: تعداد بندهای شرط در گزارش حسابرسی بر شاخص 1-2فرعی   یفرض
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 است. یاقتصاد امدیپ یدارا یندگینما فرضی شده  یق   یتعد یگزارش حسابرس: 2  یفرض

 است. یاقتصاد امدیپ یا العات دارا فرضی شده  یق   یتعد ی: گزارش حسابرس9  یفرض

 .است یاقتصاد امدیپ یدارا یا مهیب فرضی شده  یق   یتعد ی: گزارش حسابرس4  یفرض

 پژوهش یشناس روش
 پژوهش روش

 نروع  )از تحلیلری  ژوهشپر  یرک  ،رااجر  هردف  منظر از کاربرردی، پژوهش یک آن اجرای هنتیج منظر از پژوهش، این

 از اولیره  یهرا  داده گردآوری منظور به است. رویدادی( پس نوع )از  ولی پژوهش یک ،زمانی عدبُ منظر از و همیستگی(

 مرالی  یهرا  صررورت  و نروین  رهاورد ا العاتی بانک ،ها داده ردآوریرگ اصلی منیع و است شده استفاده دکاویسن روش

 بروده  مزبرور  یهرا  شررکت  حسابرسری  یهرا  گزارش همچنین، و توضیحی( یها ادداشتی )شام  مطالعه وردرم یها شرکت

 نروع  از نیرز  پرژوهش  یها داده ساختار و شده انجام استنیا ی و توصیفی  رریق دو از پژوهش این در ،ها داده تحلی  .است

 است. )پان ( ترکییی یها داده
 نمونه و جامعه

 انتخرا   ورمنظرر  بره  .اسرت  تهرران  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته یها شرکت هم حاضر، پژوهش آماری  جامع

 بره  روش، ایرن  در .شرد  اسرتفاده  (هرا  شررکت  یگرر  غربرال ) سیسرتماتیک  حرذف روش بره موسروم روش از آماری  نمونر

نهایی کنرار    نموناز  ها شرکتبرخی از  ،ها شرکت  سیمقا قابلیت افرزایش و کنترل قاب  غیر یها دهیپد راث ذفرح وررمنظ

 141) سرال  -شررکت  1111 مطالعه مورد هنمون در مشاهدات( 1) مطابق جدول شرایط، این اعمال از پس .اند شدهگذاشته 

برا توجره بره روش     اسرت.  بروده  مفقرود  متوازن پان  مشاهدات ک  از مشاهده 11 تعداد و بوده (ساله 12 دوره  ی شرکت

مرورد در نظرر گرفتره     11در هر صرنعت   ها شرکتبرخی از متغیرها مانند اقالم تعهدی اختیاری، حداق  تعداد  یریگ اندازه

 است. شدهصنعت پراکنده  11مورد مطالعه در  یها شرکتشد و ک  
 1831تا  1831ی عضو نمونه در بازه ها شرکتی گر غربال. فـرآیند 1جـدول 

 سال -شرکت         تعداد     ها تیمحدودشرح 

 5941  1991عضو در بورس تهران در پایان سال  یها شرکتتعداد ک  

  115 . اند نداشته( در بورس عضویت 91تا  81ساله ) 12که  ی دوره  ییها شرکت

  1122 .اند نیودهکه دارای سال مالی منتهی به پایان اسفند  ییها شرکت

  1119 برای محاسیه متغیرها در دسترس نیوده است.  ها آن یها دادهکه  ییها شرکت

  821  یا مهیبو  یگذار هیسرماکننده مالی،  نیتأماز نوع  یها شرکت

 4211  تعداد ک  مشاهداتی که حذف شدند. 

 1111 (1991تا  1981تعرداد مشاهدات مورد مطالعه )دوره 
 

 متغیرها یریگ اندازهالگوهای پژوهش و 

 بهرره  اقتصادی پیامد سنجش معیارهای از یکی عنوان به توبین Q شاخص از 2 و 1 الگوی دراول،   فرضی آزمونبرای 

 :شود یم آزمون اول  فرضی و شده گرفته

(1)                                                     
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(2)                                                       
 

توبین و شاخص ارزش شرکت بوده و از  رریق نسیت ارزش دفترری خرالص   Qنسیت  Tobin_Q ،2و  1 یها الگودر 

بیرانگر   MAO. (2111لرین و همکراران،   ) شرده اسرت   یریگ اندازه)ارزش سهام(  ها ییداراارزش بازار خالص  بر ها ییدارا

گزارش حسابرسی تعدی  شده است و بصورت یک متغیر مجازی به کار گرفتره شرده اسرت. ایرن متغیرر در صرورتی کره        

لرین و  ) ردیر گ یمر و در صورتی کره مقیرول باشرد عردد صرفر بره خرود         1گزارش حسابرسی شرکت غیر مقیول باشد عدد 

گزارش حسابرسی تعدی  شده است و از  ریق تعداد بندهای شرط قیر    شاخص دیگری از MAO_N. (2111، همکاران

شتر گرزارش حسابرسری   شرط بیشتر بیانگر تعدی  بی یبندها. تعداد شد یرریگ اندازهاز بند اظهارنظر در گزارش حسابرسی 

 51کره حرداق     ییهرا  شررکت نوع مالکیت، یک متغیرر مجرازی بروده و بررای      OWN(. 1991، و همکاران مهد یبناست )

و بررای سرایر    1دولتری( دارای مقردار    یهرا  شررکت وابسته به آن اسرت )  یها سازمانمتعلق به دولت و  ها آندرصد سهام 

رشد فروش شرکت است کره از  ررریق    GROWTH. (1991، یمحمد گ و  مهد یبن) دارای مقدار صفر است ها شرکت

شرکت  اندازه SIZE .(2111لین و همکاران، ) شود یم یریگ اندازهنسیت تغییرات فروش سال جاری بره فروش سال قیر  

اول   یفرضر برای پذیرفتن . (2111همکاران، لین و ) شده است یریگ اندازه ها ییدارااست و از  ریق لگاریتم  ییعی جمع 

  باشد. دار معنامنفی و یاد شده نیز  یها الگویدر   β1ضریب و  دار معنادر ک   2و  1 یها الگوی رود یمانتظار 

( 9) الگروی ، دوم هیدر فرض یندگینما فرضی بر اساس  یشده حسابرس  یگزارش تعد یاقتصاد امدیپ یبه منظور بررس

قردر   اریر از مع (2111لرین و همکراران )  بره پیرروی از    منافعتضاد  زانیم یریگ اندازه یشده است و برا ی راح ریبه شرح ز

 سود استفاده شده است. تیریبا شاخص مد یاریاخت یاقالم تعهد جمحمطلق 

(9)                                                        
                       

 

 یندگیو سهامداران و مشکالت نما رانیمد نیسود به عنوان شاخص تضاد منافع ب تیریمد انگریب EM ،(9) الگوی در

اول از دو معیرار گرزارش غیرر مقیرول و       یفرضالزم به ذکر است که در . اند شده فیتعر نیاز ا شیپ ررهایمتغ رریاست. سا

معیرار   توانرد  یمر اول نشران داد کره تعرداد بنردهای شررط        یفرضر نترایج   که نیاتعداد بندهای شرط استفاده شد. با توجه به 

اسرتفاده شرده اسرت.     هرا  الگرو دوم تا چهارم نیز از این معیار در  یها هیفرضبرای گزارش تعدی  شده باشد، در  یتر مناسب

 باشد. دار معناو  منفی آن نیزدر  9β بیضرو  دار معنادر ک   (9) الگوی رود یمانتظار  دوم  یفرض رفتنیپذ برای

 و همکراران  11دچرو جرونز توسرط    الگروی . شرده اسرت   یریر گ انردازه جونز  شدۀ  یتعد الگوی قیسود از  ر تیریمد

  ارائه شد: ریاصالح و به صورت ز (1995)

(4) TACCt   β0   β1 1/TAt-1   β2 (∆REVt - ∆RECt) + β3 PPEt + ε 
 

سرال،   یابتردا  یهرا  یری دارابر جمع ک   1عدد  میتقس انگریب 1At-/1 ،یک  اقالم تعهرد ندهینما TACC، الگو نیا در

REVt ∆نسیت به سرال قیر ،    یک  درآمد فروش سال جار راتییتغRECt∆   اسرناد  و هرا  حسرا   راتییر تغ دهنردۀ نشران 

( به صورت زاتیو تجه آالت نیماشثابت )اموال،  یها ییداراجمع  انگرریب PPEtنسیت به سال قی  و  یسال جار یافتندری
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 یاریر اخت ریر غ یاسرت. اقرالم تعهرد    الگرو  یخطرا  ریمقاد دهندۀنشان  زین ε .استناخالص )قی  از کسرر استهالک انیاشته( 

(NDAt را )نشان داد: ریبه صورت ز توان یم 
(5) NDAt   β1 1/TAt-1   β2 (∆REVt - ∆RECt) + β3 PPEt  

 یاقرالم تعهررد   ن،یبنابرررا اسرت.   DAt = TACCt - NDAt = ε( برابر برا  DAtاقالم تعهدی اختیاری ) گر،ید یسو از

 انگریر ب الگرو  نیحاصر  از تخمر   یهرا  مانرده  یباق ایخطا  ری( خواهند بود. مقادε) الگو یخطا رری( همان مقادDAt) یاریاخت

از  یا ترازنامره ک  به روش  ی، اقالم تعهدالگو نی. در اهستند یاریاخت یبوده که همان اقالم تعهد یعاد ریغ یاقالم تعهد

 ،یک  اقرالم تعهرد   انگریب TACCرابطه،  نیا در. شود یممحاسیه  TACC=(∆CA-∆Cash)-(∆CL-∆STD)  رابط قی ر

CA∆ یدر سال جار یجار یها ییدارا راتییتغ انگریب     (  نسریت بره سرال قیرCatn – Catn-1) ،∆Cash راتییر تغ انگریر ب 

نسیت به سرال قیر     یدر سال جار یجار یها یبده راتییتغ انگریب ∆CLنسیت به سال قی ،  یوجه نقد در سال جار ۀماند

 ریمقراد  از نسریت بره سرال قیر  اسرت.      یبلندمدت در سرال جرار   یها یبده ی)بخش( جار  حص راتییتغ انگریب STD∆و 

 کیر و بره تفک یمقطرع یها داده( با استفاده از 4) الگوی. برآورد شود یم( قدر مطلق گرفته 4) الگوی یها مانده یباق یینها

 هرر صنعت و هرر سرال انجام شده است.   

( 1) الگروی ، سوم  یفرضا العات در  فرضی بر اساس  یشده حسابرس  یگزارش تعد یاقتصاد امدیپ یمنظور بررس به

 یحسابرسر  نرد یفرآ قیاز  ر یمال یها صورتبودن ا العات  دیمف انگریا العات ب فرضی شده است.  ی راح ریبه شرح ز

 یا العررات یاز شرراخص محترروا یریررگ میتصررمدر  ا العرراتبررودن  دیررمف زانیررم یریررگ انرردازه یانجررام شررده اسررت و برررا

 استفاده شده است. یمال یها صورت
(1)                                                        

                       

بررودن ا العررات در  دیرربرره عنرروان شرراخص مف یمررال یهررا صررورت یا العررات یمحترروا انگریررب ،VR ،(1) الگرروی در

، در الگرو دلی  استفاده از معیار تعداد بندهای شرط در این . اند شده فیتعر نیاز ا شیپ ررهایمتغ رریاست. سا یریگ میتصم

 در 9β بیضرر  و دار معنرا در کر    (1) الگروی  رود یمانتظار  سوم  یفرض رفتنیپذ برایقی  بیان شد.   یفرض الگویتوضیح 

 باشد. دار معنامثیت و  آن

 استفاده شد:  ریبه شرح ز (1995) 11اولسن و فلتهام الگویاز  یمال یها صورت یا العات یمحتوا یریگ اندازه یبرا
(1)                        

 یارزش دفترر  انگریر ب BVهر سرهم در تعرداد سرهام(،     متیک  ارزش بازار سهام شرکت )ق انگریب MV، الگو نیا در

سرهام در   مرت یسرهام در هرر سرال از ق    مرت یاستخراج ق یسود خالص است. برا دهندۀ نشان زین NIحقوق صاحیان سهام و 

صراحیان سرهام، اسرتفاده     یدر مجمع عمروم  یمال یها صورت بیتصو خیتار نیسال بعد، به عنوان آخرر ررماهیت 91 خیتار

 انسیر وار یبره منظرور همگرن شردن و کراهش ناهمسران       (1) الگروی  ریهر سه متغ (.1991و همکاران،  مهد یبناست ) شده

 ی ر  یزمان یسر یها داده( در سطح هر شرکت و با ساختار 1) الگویشدند.  میبر تعرداد سهام شرکت تقس الگو یخطاها

( بره عنروان   2R) الگوحاص  از برآورد  شدۀ  یتعد نییتع بیضر ،غلتان برآورد شده ونیساله به روش رگرس 5 دورۀ کی

 خواهد بود.  شتریب یا العات یحاص  شده باالتر باشد، محتوا نییتع بیاستفاده شد. هر چه ضر یا العات یشاخص محتوا
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( بره  8) الگروی ، چهرارم  هیدر فرض یا مهیب فرضی بر اساس  یشده حسابرس  یدرگزارش تع یاقتصاد امدیپ یمنظور بررس به

 یدعراو  ،یحسابرسر  نرد یفرا یموضوع اسرت کره شررکت برا اجررا      نیا انگریب یا مهیب فرضی شده است.  ی راح ریشرح ز

 تمیاز مقردار لگرار   یا مره یب فرضری  شراخص   زانیر م یریگ اندازه ی. براکند یماشخاص ثالث را به حسابرس منتق   یاحتمال

 شرود  یمر استفاده  نمونه( یها شرکتتوضیحی  یها ادداشتی)مستخرج از  یحقوق یاز دعاو یناش یاحتمال یها یبدهمیلغ 

 .(2115چن و همکاران، )
(8)                                                      

                       

میلرغ   تمیلگرار  قیر اسرت، کره از  ر   یا مره یب هیبه عنوان شاخص فرض یحقوق یشاخص دعاو انگریب L(، 8) الگوی در

دلی  استفاده از معیار تعداد بندهای شررط  . اند شده فیتعرر نیاز ا شیپ ررهایمتغ رری. ساشود یممحاسیه  یاحتمال یها یبده

در کر   ( 8) الگروی  رود یمر انتظرار   چهرارم   یفرررض  رفتنیپرذ  برررای فرضیه قی  بیان شد.  الگوی، در توضیح الگودر این 

  باشد. دار معناو  یمنف آن در 9β بیضررو  دار معنا

 پژوهش یها افتهی
 متغیرها توصیفی تحلیل

 متغیرهرای  بره  مربروط  یهرا  داده اسرت.  شرده  ارائره  2 جردول  در مشراهدات  ک  برای پژوهش متغیرهای توصیفی آمار

 پررت  مقرادیر  از درصرد  یرک  ،هرا الگو بررآورد  مشرکالت  کراهش  منظرور  به و شده یساز همگن تحلی ، از پیش پژوهش

 .شدند تعدی  متغیرها توزیع در موجود
 ی توصیفیها آماره. 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرورد مطالعره    یهرا  دادهدر بین کر    توبین Qکه میانگین یا متوسط شاخص  شود یمدر خصوص متغیر وابسته مالحظه 

بروده اسرت.    41/1تررین مقردار آن    و کرم  84/8ترین مقدار ایرن متغیرر    بوده است. بیش 92/1، ها داده یساز همگنپس از 

درصد بوده  89این متغیر حول میانگین  یها دادهپراکندگی  دهد یمکه نشان بوده است  89/1انحراف معیار متغیر یاد شده 

 حداق   حداکثر  انحراف معیار  میانه  میانگین  مشاهدات  متغیرهای کمّی

Tobin-Q  1111  92/1  21/1  89/1  84/8  41/1 

MAO-N  1111  4  5  8/1  12  1 

Growth  1111  22/1  21/1  18/1  94/1  28/1- 

SIZE  1111  21/19  11/19  41/1  49/18  15/9 

VR  1111  28/1  29/1  11/1  81/1  11/1 

EM  1111  12/1  11/1  11/1  94/1  11/1 

L  1111  19/4  14/4  11/1  14/1  94/1 

INVST  1111  19/1  11/1  11/1  51/1  18/1 

CFO  1111  21/1  25/1  14/1  82/1  91/1- 

 متغیرهای کیفی
فراوانی  

 1کد 

فراوانی  

 1کد 

 
 1درصد فراوانی کد 

` 
 1درصد فراوانی کد 

MAO  1914  912  82%  18% 

OWN  1122  154  11%  99% 
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است. سایر متغیرها نیز به همین صرورت قابر  تفسریر     ها دادهبیانگر پراکندگی کمتر توزیع  تر کوچکاست. انحراف معیار 

توصیفی محاسیه شده برای متغیرهای کیفی و مجازی شام  فراوانی و درصد فراوانی است. بره عنروان    یها شاخصهستند. 

 یهرا  شررکت درصرد   82که  دهد یم( نشان MAO) گزارش حسابرسی تعدی  شدهمحاسیه شده برای متغیر  شاخصمثال، 

 .هستندمورد مطالعه دارای گزارش حسابرسی غیر مقیول 
 اول ضیۀفر. برازش الگوهای 8جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش یها الگوی برازش
 اول  ۀیفرضآزمون نتایج 

، اثرر  هرا الگوشرده اسرت. در هرر یرک از      ارائره  9اول در جردول    یفرضبه منظور آزمون  2و  1 یها الگونتایج برازش 

∑)تغییرات سال و صنعت از  ریق متغیرهای مجازی کنترل شده است           
 
∑و              

 
. نتایج آمراره  (   

F  است. برای کاهش مشکالت مربوط به ناهمسانی واریرانس   %1در سطح خطای  ها آنبودن  دار معنابیانگر  ها الگودر همه

، 19پترسرن ) اند شدهبرآورد  18مقادیر خطای استاندارد مقاومبرآورد و خودهمیستگی مقادیر خطا، الگوهای مزبور به روش 

. همخطی میان متغیرهای توضیحی نیز از  ریق عام  تورم واریانس بررسی شد کره مقرادیر حاصر  شرده کمترر از      (2119

  (2) الگوی  (1) الگوی  اثر مورد انتظار متغیررها

MAO 
-  11/1- 

(12/1-) 

   

MAO-N 
-    *29/1- 

(11/9-) 

 

Audit_CH /+-      

OWN 
-  *19/1- 

(44/2-) 

 *41/1- 

(45/2-) 

 

GROWTH 
+  **41/1 

(54/1) 

 **11/1 

(18/4) 

 

SIZE 
+  **11/1 

(94/4) 

 **91/1 

(99/4) 

 

 ثابتضریب 
/+-  **29/1 

(82/4) 

 **99/1- 

(14/4) 

 

R2 99/1  94/1   تعدی  شده  

  F   **21/4  **45/1 هآمار

  89/1  14/1   دوربین واتسن

  بلی  بلی   صنعت و سالمتغیر کنترل 

  VIF   19/1  89/1حداکثر 

 شده است. ارائهمربوط به هر متغیر در پرانتز پایین ضریب هر متغیر  tمیزان آماره 

 % است.1% و ** بیانگر اهمیت در سطح خطای 5* بیانگر اهمیت در سطح خطای 

 است. الگوبیانگر بیشترین میزان عام  تورم واریانس متغیرهای هر  VIFحداکثر 
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رگرسریون بره    الگروی اول برا دو    یفرضر خطری شردید نیسرتند.    بوده است. بنابراین، الگوهای مورد بررسی دچار هم 5رقم 

 .  است گرفتهار   شده، مورد آزمون قردو معیار سنجش گزارش حسابرسی تعدی  واسط

(. -11/1)  نیوده است  دار معنا% 5ضریب متغیر مستق  در سطح خطای  دهد یمنشان  1 الگوی برآوردنتایج حاص  از 

بروده   دار معنرا درصرد   5بندهای شرط گرزارش منفری و در سرطح خطرای      یعنی تعداد 2 الگویاما ضریب متغیر مستق  در 

. در نتیجره، هرر گونره گرزارش حسابرسری      شرود  ینمر رد  1-2  یفرضرد شده و  1-1فرعی   یفرض(. بنابراین، -29/1است )

تعدی  شده پیامد اقتصادی نداشته، و برای داشتن پیامد اقتصادی تعداد بندهای شرط اهمیت دارد. یعنی، با افرزایش تعرداد   

است(، نسیت کیو تروبین و  ی بیشتر از سوی حسابرس ها فیتحربندهای شرط در گزارش حسابرسی )که حاکی از کشف 

 ارزش شرکت کاهش یافته است.
 دوم تا چهارم یها هیفرضآزمون نتایج 

شرده   ارائره  4در جردول   چهرارم دوم، سروم و   یهرا  هیفرضر به ترتیب به منظور آزمرون   8و  1، 9 یها الگونتایج برازش 

 ریرق متغیرهرای مجرازی کنتررل شرده       ، اثر تغییرات سرال و صرنعت از  ها الگویاست. الزم به ذکر است که برای برآورد 

∑است )          
 
∑و              

 
(. برای این منظور متغیرهای سال و صنعت به صورت متغیرهای مجازی و به    

بره  ( به عنوان متغیرهرای توضریحی   ها صنعت)یکی کمتر از تعداد  N-1( و ها سال)یکی کمتر از تعداد  T-1ترتیب به تعداد 

 اضافه شده است.  هاالگو

، از یرک متغیرر   الگرو قاب  مشاهده است. در این  4فرضیه دوم در ستون اول از جدول  آزمونو  1 الگوینتایج برآورد 

ضر  مدیریت سود در گزارش حسابرسی تعدی  شده( بره منظرور بررسری اثرر میرزان اقرالم تعهردی        تعاملی )یعنی حاص 

اختیاری به عنوان شاخصی از مشکالت نمایندگی بر پیامد اقتصادی گزارش حسابرسی تعردی  شرده اسرتفاده شرده اسرت.      

بروده اسرت. از سروی     دار معنا% 5( منفی و در سطح خطای EM * MAO_Nکه ضریب متغیر تعاملی ) دهد یمنتایج نشان 

بروده   دار معنرا % 5% و 1( نیرز بره ترتیرب در سرطح خطرای      EM) گر  یتعد( و MAO_Nدیگر، ضرایب متغیرهای مستق  )

 است.

 ریمتغ کی، از الگو نیقاب  مشاهده است. در ا 4در ستون دوم از جدول  سوم  یفرضآزمون  در 1 الگویبرآورد  جینتا

برودن   دیر مف زانیر اثرر م  یشده( به منظرور بررسر    یتعد یدر گزارش حسابرس یا العات یحاصلضر  محتوا یعنی) یتعامل

شرده    یتعرد  یگرزارش حسابرسر   یاقتصراد  امرد یبرر پ  یالعرات ا  فرضری  از  یبه عنوان شاخصر  یمال یها صورتا العات 

 دار معنرا % 5 یمثیرت و در سرطح خطرا   ( VR * MAO_N) یتعامل ریمتغ بیکه ضر دهد یمنشان  جیاستفاده شده است. نتا

بروده   دار معنرا % 5 یدر سطح خطا زین (EM) گر  یتعدو  (MAO_Nمستق  ) یرهایمتغ بیضرا گر،ید یبوده است. از سو

شرده    یتعرد  یدارنرد، گرزارش حسابرسر    یباالتر یا العات یمحتوا یمال یها صورتکه  ییها شرکتدر  ن،یابرااست. بن

 یگرزارش حسابرسر   گر،ید انی. به بشود یمدر ارزش شرکت  شیداشته و منجر به افزا نیتوب ویبا نسیت ک یتر یقوارتیاط 

 شیآن افرزا  یاقتصراد  امرد یپ ،یمرال  یهرا  صرورت  یعرات ا ال یمحتروا  شیبوده و با افرزا  یاقتصاد امدیپ یشده دارا  یتعد

شرده برا در نظرر گررفتن       یتعرد  یادعا نمود که گزارش حسابرسر  توان یمرد نشده است و  سوم  یفرض جه،ی. در نتابدی یم

 است. یاقتصاد امدیپ یدارا یا العات  یفرض
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 ی دوم تا چهارمها هیفرض. برازش الگوهای 4جدول 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ریر متغ کیر ، از الگروی  نیر . در انشان داده شرده اسرت   4در جدول  چهارم  یفرضزمون برای آ 8 الگویبرآورد  جینتا

 زانیر اثرر م  یشرده( بره منظرور بررسر      یتعرد  یدر گرزارش حسابرسر   یحقروق  یحاصلضر  شراخص دعراو   یعنی) یتعامل

 یگرزارش حسابرسر   یاقتصراد  امرد یبرر پ  یا مره یاز فرضری  ب  یبه عنوان شاخصر  یحقوق یاز دعاو یناش یاحتمال یها یبده

دار بروده   معنرا  ریر امرا غ  ی( منفر L * MAO_N) یتعامل ریمتغ بیکه ضر دهد ینشان م جیشده استفاده شده است. نتا  یتعد

 یهرا  در صرورت  یاحتمرال  یهرا  یبرده  یافشا ن،یدار نیوده است. بنابرا معنا زی( نL) گر  یتعد ریمتغ بیضر ن،یاست. همچن

 گونره  چی، هر الگروی بره   یتعرامل  رینداشته است و با ورود متغ یریشده تاث  یتعد یگزارش حسابرس یاقتصاد امدیبر پ یمال

زارش ررد نشرده اسرت و گر    صرفر   یفرض گر،ید انی. به بشود یو ارزش شرکت مشاهده نم یگزارش حسابرس نیب یارتیا 

 .ستین یامد اقتصادیپ یدارا یا مهیب  یفرضشده با در نظر گرفتن   یتعد یحسابرس
 
 
 

  8 الگوی  1 الگوی  9 الگوی  اثر مورد انتظار متغیررها

MAO-N - 
 **19/1- 

(12/4-) 

 *21/1- 

(41/4-) 

 *18/1- 

(15/4-) 

 

EM - 
 *24/1- 

(91/9-) 

   
 

 

EM * MAO_N - 
 *28/1- 

(18/2-) 

   
 

 

VR + 
   *19/1 

(11/9) 

 
 

 

VR * MAO_N -+/ 
 

 
 *99/1 

(19/2) 

 
 

 

L - 
 

 
 

 
 11/1- 

(15/1-) 

 

L * MAO_N - 
 

 
 

 
 18/1- 

(19/1-) 

 

OWN - 
 *11/1- 

(11/2-) 

 *21/1- 

(99/2-) 

 19/1 

(19/1) 

 

GROWTH + 
 **81/1 

(19/8) 

 **21/1 

(18/4) 

 **49/1 

(54/1) 

 

SIZE + 
 **89/1 

(94/4) 

 12/1 

(19/1) 

 *14/1 

(81/2) 

 

 -+/ ضریب ثابت
 **12/1 

(21/4) 

 **48/1- 

(82/9) 

 *21/1 

(11/2) 

 

R2 29/1  91/1  44/1   تعدی  شده  

 F   **98/4  **51/1آماره 
 **81/9 

 

  21/2  94/1  89/1   دوربین واتسن

  بلی  بلی  بلی   متغیر سال و صنعتکنترل 

  VIF   45/2  99/1  82/9حداکثر 

 شده است. ارائهمربوط به هر متغیر در پرانتز پایین ضریب هر متغیر  tآماره 

 %  1خطای اهمیت در سطح % و  ** 5* اهمیت در سطح خطای 

 برای بررسی همخطی بین متغیرها است.   الگوبیانگر بیشترین میزان عام  تورم واریانس متغیرهای هر  VIFحداکثر 
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 اول )آزمون حساسیت( هیفرض. نتایج آزمون 5جدول 

 (2)الگوی  (1) الگوی اثر مورد انتظار متغیررها

    متغیرهای مستق  و تعاملی

CFO + 

**11/1 

(19/4) 

**19/1 

(81/5) 

MAO - 
18/1- 

(19/1-) 
 

MAO * CFO - 
21/1- 

(29/1-) 
 

MAO-N -  
**29/1- 

(19/1-) 

MAO_N * CFO -  
*22/1- 

(11/9-) 

    متغیرهای کنترلی

OWN + 
19/1 

(15/1) 

11/1 

(14/1) 

GROWTH + 
**14/2 

(11/5) 

**59/1 

(82/4) 

SIZE + 
*41/1 

(52/9) 

*92/1 

(21/9) 
 ضریب ثابت

/+- 
**29/1 

(51/4) 

**18/1 

(19/5) 

R
 41/1 98/1  تعدی  شده 2

 F  **21/4 **18/5 آماره

 1111 1111  تعداد مشاهده

 98/1 11/1  دوربین واتسن

 بلی بلی  کنترل سال و صنعت

 VIF  18/1 81/1حداکثر 

 پشتیبان آزمون

شرده اسرت. آزمرون حساسریت بره       انجرام نیرز   21آزمون حساسریت  ها هیفرضبیشتر از صحت نتایج آزمون  ا مینانبرای 

. برای این کار، در این پژوهش با توجره  استیا معیارهای جایگزین  ها روشمعنای آزمون مجدد فرضیه با استفاده از سایر 

اول عالوه بر کیو توبین از معیار دیگری نیز برای   یفرضبازار، برای آزمون  یها شاخصمیتنی بر  یها شاخصبه مشکالت 

حساسریت مخرارج   بروده و   (2111لرین و همکراران )  سنجش پیامد اقتصادی استفاده شد. این معیرار برر گرفتره از پرژوهش     
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 11و  9 یها الگواز  1-2و  1-1  یفرضبه این منظور، برای آزمون دو  نام دارد. 21نقدی یها انیجرنسیت به  یگذار هیسرما

 استفاده شد.
(9)                                                    

                       
 

(01)                                                        
                       

صرورت   یگرذار  هیسررما  یهرا  تیر فعالبوده که از بخرش   یگذار هیسرمابیانگر مخارج  INVST، 11و  9 یها الگودر 

 CFOابتردای سرال همگرن شرده اسرت.       یها ییداراجریان وجه نقرد به صورت خالص استخرراج شده و با تقسیم بر جمع 

عملیاتی صورت جریان وجه نقرد استخرراج شده و با تقسیم بر  یها تیفعالجریان نقد عملیاتی بوده و از بخش  دهنده نشان

 سایر متغیرها پیش از این تعریف شدند. ابتدای سال همگن شده است. یها ییداراجمع 

 Fشده است. نتایج آماره  ارائه 5( در جدول 1-2و  1-1اول )  یفرضبه منظور آزمون  11و  9ی هاالگونتایج برازش 

ی متغیر گزارش ریگ اندازهاست. از آنجا که برای  %1% یا 5در سطح خطای  ها آنبودن  دار معنابیانگر  هاالگودر همه 

ی این ریگ اندازهبرای  الگواول دو   یفرض، در شود یماستفاده  (MAO_Nو  MAOتعدی  شده حسابرسی از دو معیار )

  ی دارد و بر رابطگر  یتعردنقش  11و  9ی ها الگودو متغیر به کار گرفته شد. متغیر گزارش حسابرسی تعدی  شده در 

، ضریب شود یممشاهده  5که در جدول  گونه همان. گذارد یم ریتأثی گذار هیسررما مخارجمیان جریان نقرد عملیاتی و 

(. بنابراین، شواهد بیانگر -21/1نیوده است ) دار معنادرصد  5در سطح خطای  (MAO*CFO)اول  الگویمتغیر تعاملی در 

، منفی و در MAO_N*CFO، یعنی 11 الگویبوده است. اما، ضریب متغیر تعاملی در  MAOاول با معیار   یفرضرد 

. شود ینمندهای شرط( رد )فرضیه اول با معیار تعداد ب 1-2بوده است. به بیان دیگر، فرضیه فرعی  دار معنا% 5سطح خطای 

ی نقد عملیاتی کاهش ها انیجری به گذار هیسرمایعنی، با افزایش بندهای شرط در گزارش حسابرسی، حساسیت مخارج 

. بنابراین، گزارش حسابرسی تعدی  شده دارای پیامد اقتصادی است و نتایج این فرضیه با نتایج آزمون فرضیه با ابدی یم

 توبین همسو است. Qمعیار 

 یریگ جهینت و بحث

 بهادار اوراق بورس یها شرکت در شده تعدی  حسابرسی گزارش اقتصادی پیامدهای تجربی آزمون مقاله، این هدف

 تعردی   حسابرسی گزارش انتشار از ناشی اقتصادی پیامد وجود از حاکی پژوهش یها افتهی کلی،  ور به است. بوده تهران

 پیامرد  حسابرسری،  گرزارش  در شرط بندهای تعداد که داد نشان فرعی دوم  یفرضآزمون  از حاص  نتایج است. بوده شده

مشابه  (2111لین و همکاران )ایج پژوهش نتایج این فرضیه با نت .شود یم توبین کیو نسیت کاهش به منجر و دارد اقتصادی

در سرال مرالی    شرده   یتعدحسابرسی  یها گزارشکه  ندنیز در نتایجی مشابه نشان داد (2115)چن و همکاران بوده است. 

 تعدی  گزارش معیارهای از یکی عنوان )به مقیول غیر گزارش اثر آزمون نتایج. شوند یمبدهی  هزین بعد منجر به افزایش 

 انتظرار  خرالف  رربر  کره  ادعا این رد دلی  ندارد. اقتصادی پیامد مقیول غیر گزارش که داد نشان اولفرعی   یفرض در شده(

 در غیرمقیول یها گزارش زیاد حجموجود  تواند یم است، بوده (2111) همکارانو  لین یها افتهیو نتایج  ررپژوهشگ اولیه
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رد. همچنرین،  رد کر رخواهمشکالتی را ایجاد  ها دادهدر تحلی   که باشد نمونه یها شرکتدر بین  مقیول یها گزارش مقاب 

 .دهد ینمکه بازار و عملکرد سهامداران به نوع گزارش حسابرسی چندان توجهی نشان  رسد یمر ربه نظ

شرده برا توجره بره       یتعرد  یگرزارش حسابرسر   یاقتصراد  یامردها یپ یبه آزمون تجرب زین چهارمتا  دوم یها هیفرضدر 

 یمزبرور نشران داد کره گرزارش حسابرسر      یها هیفرضآزمون  جیپرداخته شد. نتا یحسابرس یکننده اجرا هیتوج یها هیفرض

اسرت.   یاقتصاد امدیپ یدارا یا العات یو تئور یندگیمان یشرط، بر اساس فرض تئور یتعداد بندها اریشده با مع  یتعد

گرزارش   یاقتصراد  امرد یپ  نر یزمکنون در نیروده اسرت. ترا    یاقتصراد  امرد یوجرود پ  انگریب جینتا یا مهیب یاما، بر اساس تئور

 جینترا  سره یامکران مقا  ن،یصرورت نگرفتره اسرت. بنرابرا     یپژوهشر  یکننرده حسابرسر   هیتوج یها فرضبر اساس  یحسابرس

 د ندارد.وجو ها پژوهش ریبا سا چهارمتا  دوم یها هیفرض

 در برورس تهرران  فعرال  سرهامی   یهرا  شررکت ت مردیره در  أپژوهش، به سهامداران و اعضرای هیر   یها افتهیبا توجه به 

به نوع گزارش حسابرسری صرادر شرده توجره کررده و در جهرت رفرع بنردهای گرزارش           بیش از پیش که شود یمپیشنهاد 

پیامردهای اقتصرادی منفری بره      توانرد  یمر حسابرسی و بهیود وضعیت گرزارش اهتمام ورزند. زیرا، گرزارش تعردی  شررده  

نیرز همرراه بروده اسرت. برا توجره بره اسرتفاده از متغیرهرای دو           ییها تیمحدوداجرای پژوهش حاضر با  همراه داشته باشد.

 یهرا  گرزارش اغلرب   که نیاوجهی به منظور عملیاتی کردن گزارش تعدی  شده و نوع گزارش حسابررسی، و با عنایت به 

تفکیک مناسیی میان دو وجه متغیرهای مزبور صرورت   متغیر گزارش غیر مقیولصادر شده از نوع مشروط بوده است، در 

 یهرا  افتره ی. با توجه به این موضوع، ممکن اسرت  همین موضوع باشد تواند یم 1-1  یفرضو دلی  احتمالی رد  نگرفته است

له از معیار تعرداد بنردهای گرزارش حسابرسری نیرز      ئبرای رفع این مسبا مشکالت اقتصادسنجی همراه باشد که  1-1  یفرض

حاکمیرت شررکتی و    یهرا  مولفره  ریترأث کره   شرود  یمر برای تکمیر  و توسرعه نترایج پرژوهش حاضرر پیشرنهاد       استفاده شد. 

ت مدیره بر پیامدهای اقتصادی گزارش حسابرسی در بورس تهران توسط سایر پژوهشگران مورد بررسری  أهی یها یژگیو

 قرار گیرد.
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 ، تهران.سوم. انتشارات ترمه، چاپ یدر حسابدار یشناس روشو  یتجرب یها پژوهش(. 1991. )، شیواپور حسن ؛یمهد ،یعرب ؛بهمن ،مهد یبن

 .91-111، (9)4 ،مجله دانش حسابداری .در گزارش حسابرسی ریتأخبر  یگذار هیسرما یها فرصت ریتأث(. بررسی 1995). نیالد صالح ،قادری ، زهره؛هایحاج

، مطالعات تجربی حسابداری مالی .مربوط یها الگویسود بر اساس مقایسه  ینیب شیپی کارامد برای الگویگزینش  .(1991) .، رضایجان جان ، شیوا؛پور حسن

11(9) ،151-191. 

 .1-18، (1)5، حسابداری مدیریت .مالی یها گزارشگزارش حسابرس مستق  بر شفافیت  یبندها ریتأث(. 1991) .عا فه، یجعفر ییرضا ؛ایرؤدارابی، 

 یها صورت موقع به ارائه عام  با مدیر یتصد مدت و حسابرسی یبندها تعداد بین (. رابطه1994) .بهنامکرمشاهی،  جمالی، کامران؛ رمضان احمدی، محمد؛

 .11-11، (4)4، و حسابرسی مدیریت دانش حسابداری .مالی

مطالعات  .در گزارش حسابرسی ریتأخکمیته حسابرسی بر رابطه بین پیچیدگی حسابرسی و  یها یژگیو(. اثر 1998) محمدی، عرفان. صفرزاده، محمدحسین؛
 .45-11، 11( 2)، تجربی حسابرسی مالی

پذیرفته شده در بورس اوراق  یها شرکت(. بررسی اثر نوع حسابرس بر مربوط بودن ارزش سود حسابداری در 1991) .قادر، نژاد رحمن ، مهدی؛فرد مرادزاده

 . 12-1، 11( 4)، حسابداری مدیریت .بهادار تهران

 و سود کیفیت بین رابطه در تییین حسابرسی گزارش ارائه در غیرعادی تأخیر یگر یانجیم (. نقش1995) .علی اصغردهقانی سعدی،  سین؛مهدوی، غالمح

 .111-191، (4)1، مجله دانش حسابداری .شرکت ارزش

References 
Alfonso, A., Hollie, D., Yu, Sh. (2018). Determinants and economic consequences of cash flow restatements. 

Journal of Accounting and Public Policy, 37(1), 80-98. 

Banimahd, B., Aliahmadi, S. (2013). Analyzing the usefulness of audit reports in the capital market. 

Management Accounting and Auditing Knowledge, 2 (1), 13-30 [In Persian]. 

Banimahd, B., Arabi, M.  Hassanpour, Sh. (2018). Empirical Researches and Methodology in Accounting. 5
th
 

edition, Termeh inc., Tehran, Iran [In Persian]. 

Banimahd, B., Bahari, A. (2014). Relationship between the number of audit points and the management director 

tuener with the timely presentation of financial statements, Management Accounting and Auditing 

Knowledge, 3 (12), 53-64 [In Persian]. 

Banimahd, B., Golmohamadi, A. (2017). Investigating the relationship between ethical and warning about fraud 

through optional reporting model in Iran's audit profession. Iranian journal of Behavioral & Valued 

Accounting, 6(1), 61-86 [In Persian]. 

Chang, J. Sun, H. (2009). Crossed-listed foreign firms' earnings informativeness, earnings management and 

disclosures of corporate governance information under SOX. The International Journal of Accounting, 

44(2), 1-32.  

Chen, P., He, S., Ma, Z., Stice, D. (2015). The information role of audit opinions in debt contracting. Journal of 

Accounting and Economics, 35(4), 321-372. 

Darabi, R., Rezai Jafari, A. (2012). Impact of independent auditor's report on transparency of financial reports. 

Quarterly Journal of Management Accounting, 5(19), 1-18 [In Persian]. 

Dechow, P., Sloan, R., Sweeney, A. (1995). Detecting earnings management. The Accounting Review, 70(2), 

193-225. 

Defond, M., Zhang, J. (2014). A review of archival auditing research. Journal of Accounting and Economics, 58 

(4), 275-326.   

Garner, S., Hutchison, P., Conover, T. (2016). Economic consequences of SEC regulation pertaining to financial 

expert definition. Advances in Accounting, 32(4), 68-92. 

Green, W., Czernkowski, R., Wang, Y. (2009). Special treatment regulation: Potential unintended 

consequences. Asian Review of Accounting, 17(2), 28-49.  

Hajiha, Z., Ghaderi, S. (2016). Investigating the impact of investment opportunities on the delay in audit report. 

Journal of Accounting Knowledge, 4(3), 91-107 [In Persian]. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002070630800112X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002070630800112X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00207063


 61 /44پیاپی / 6ۀ دوازدهم/ ش دوردانش حسابداری/ مجله 

 

Hassanpour, Sh., Janjani, R. (2012). Selecting an efficient model for earnings prediction based on comparing the 

relevant models. Empirical Studies of Financial Accounting, 3(10), 137-157 [In Persian]. 

Ittonen, K., Peni, A. (2012). Market reactions to qualified audit reports: Research approaches. Accounting 

Research Journal, 25(1), 8-24. 

Lennox, C., Li, B., (2012). The consequences of protecting audit partners’ personal assets from the threat of 

liability. Journal of Accounting and Economics, 54(1), 154-173. 

Lin, Zh., Yihong, J., Xu, Y. (2011). Do modified audit opinions have economic consequences? Empirical 

evidence based on financial constraints. China Journal of Accounting Research, 31(2), 135–154. 

Mahdavi, Gh., Dehghani., Sadi, A.A. (2016). The role of mediating unusual delays in presenting an audit report 

in explaining the relationship between the earning quality and value of company. Journal of Accounting 

Knowledge, 7(26), 107-130 [In Persian]. 

Martinez, E., Espinosa, J.G., Salgado, H. (2004). Local research ethics committees of the Mexican institute of 

social security: results of a national survey. Public Health, 18(1), 329-336. 

Moradzadefard, M., Rahmanejad. G. (2011). Surveying the effect of auditor type on the value relevance of 

earnings in the accepted company in Tehran Stock Exchange. Journal of Quarterly Journal of Management 

Accounting, 4(10), 1-12 [In Persian]. 

Ohlson, J., Feltham, G. (1995). Valuation and clean surplus accounting for operating and financial activities. 

Journal of Contemporary Accounting Research, 11(2), 689-731. 

Petersen, M.A. (2009). Estimating standard errors in finance panel data sets: Comparing approaches. The 

Review of Financial Studies, 22(1), 435-480 

Ramezan Ahmadi, M., Jamali, K., Karamshahi, B. (2016). The relationship between the number of audit clauses 

and the tenure of the CEO with the timely presentation of financial statements. Journal of Management 

Accounting and Auditing Knowledge, 4(4), 67-77 [In Persian]. 

Robu, M., Robu, I. (2015). The influence of the audit report on the relevance of accounting information reported 

by listed Romanian companies. Procedia Economics and Finance, 20(4), 562-570. 

Safarzade, M. H., Mohmmadi, E. (2014). Characteristics of the audit committee on the relationship between 

audit complexity and delay in audit reporting. Empirical Studies of Financial Accounting, 2(16), 45-67 [In 

Persian]. 

Ven Hsin, H., Yung, B., Pourjalali, H. (2015). Does international accounting standard no.27 improve investment 

efficiency? Journal of Accounting, Auditing and finance, 34(4), 1-25. 

Wallace, W. (1987). The economic role of the audit in free and regulated market: A review. Research in 

Accounting Regulation, 4(1), 39-55. 

Wang, Y., Chen, S. (2001). An empirical research of disaffiliation program’s impact on auditor independence. 

Audit Research, 14(3), 2–29. 

Zeff, S.A. (1989). Recent trends in accounting education and research in the USA: Some implications for UK 

academics. The British Accounting Review, 21(1), 159-176. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350603002610#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350603002610#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350603002610#!

