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  ي تامین مالی دربررسی ارتباط بین نوع اظهارنظر حسابرس با هزینه
 هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت

 

 .دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداري، کرمانشاه، ایران، سعید واصلی
  .اسالمی، واحد کرمانشاه، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداري، کرمانشاه، ایران دانشگاه آزاد، علی عباسی
  .دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداري، کرمانشاه، ایران، امید عباسی

  

-ن اطالعات صورتبخشی درباره قابلیت اتکاء و مربوط بودبدون تردید حسابرسی فرآیند اطمینان - چکیده

تضاد  اي به حسابرسی براي رفع اینوجود تضاد منافع میان سهامداران و مدیران، اهمیت ویژه. مالی است هاي
-سرمایه گران مالی،اهمیت پژوهش این است که به گونه تجربی به جامعه حسابداران رسمی، تحلیل .دهدمی

همواره تالش  ان دهد که مدیران واحدهاي تجاريکنندگان اطالعات حسابداري نشگذاران و سایر استفاده
هدف اصلی این . کنند تا عملکرد خود را از طریق دریافت گزارش حسابرسی مقبول مثبت جلوه دهندمی

هاي پذیرفته شده در بورس ارتباط بین نوع اظهارنظر حسابرس با هزینه تامین مالی در شرکت پژوهش بررسی
پژوهش از نظر نوع هدف . باشده روش پژوهش تحلیلی از نوع تجربی میک. باشداوراق بهادار تهران می

 و براي تجزیه و. باشندهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میکاربردي و جامعه آماري آن شرکت
یج نتا .باشدگیري آن حذف سیستماتیک میو روش نمونه کنیم،استفاده می SPSSافزار ها از نرمتحلیل فرضیه

  .گونه ارتباطی وجود ندارددهد که بین تاکید بر مطلب خاص و عدم اظهار نظر با هزینه تامین مالی هیچنشان می
  .تاکید بر مطلب خاص، عدم اظهارنظر، هزینه تامین مالی :هاي کلیديواژه

 
  مقدمه

 طور به یا این موضوع. یابدمی افزایش باال کیفیت با هايحسابرسی براي تقاضا نمایندگی، هايهزینه افزایش با
 گذارانسرمایه توسط کنترلی سازوکار یک صورت به بیرون از یا گیردمی صورت مدیران توسط داوطلبانه

-ي بنگاهدرباره مالی اطالعات جمله از مختلفی اطالعات به گیريتصمیم براي گذارانشود سرمایهمی تحمیل

 اما. شودمالی محسوب می اطالعات يمجموعه مهمترین عنوان به مالی هايصورت. دارند نیاز اقتصادي هاي
 بر افزون. گیردمی سرچشمه منافع از تضاد که است مزبور اطالعات اتکاي قابلیت مورد در تردید مهم يمسئله
 خدمات براي تقاضا موجب اطالعات به کاربران دسترسی مستقیم عدم قبیل از دیگري مسایل منافع، تضاد
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 طور به. است کاربران براي اطالعات کیفیت ارزیابی حسابرسی واقع هدف در. است شده لمستق حسابرسی
 هايصورت کاربران حسابرسی براي که است متعددي هاينقش دلیل به حسابرسی کیفیت براي تقاضا کلی،
 مالکان شود،می واگذار نماینده یک گیري بهتصمیم قدرت کههنگامی نظارتی، نقش در. کندمی ایفا مالی
 کاهش همچنین و اطالعاتی عدم تقارن و طلبانهرفتارهاي فرصت از جلوگیري و نماینده بر نظارت ایجاد براي

 بهبود براي ابزاري عنوان به حسابرسی اطالعاتی، نقش در. آورندروي می حسابرسی به نمایندگی هايهزینه
 به مربوط اطمینان عدم کاهش با حسابرسی. شودمی واقع ارزشمند گذارانسرمایه از نظر مالی اطالعات کیفیت

 در آورد ومی پایین را گذارانسرمایه ریسک صرف و موردانتظار يبازده نرخ شده، گزارش اطالعات مالی
-صورت کیفیت ضمانت کردن يبرا همچنین و بالقوه حقوقی دعاوي خطر پذیرش با حسابرسان اي،بیمه نقش

 .کنندمی بیمهث ثال اشخاص مقابل را در مدیران و داده کاهش را حقوقی اويدع از ناشی هايهزینه مالی، هاي
  ).2010ایتونن، (

  
  بیان مساله 

مالی  هايبخشی درباره قابلیت اتکاء و مربوط بودن اطالعات صورتبدون تردید حسابرسی فرآیند اطمینان
. دهدتضاد می سابرسی براي رفع ایناي به حوجود تضاد منافع میان سهامداران و مدیران، اهمیت ویژه. است

مدیران در اداره شرکت در  دهد کهحسابرسی به عنوان یک مکانیزم کارآمد، به سهامداران این اطمینان را می
بخشی به سهامداران و سایر اطمینان رو، کار حسابرسیاند یا خیر؟ از اینراستاي منافع سهامداران عمل نموده

  ) 123 ص ،2003 ولکر،( رکت طرف قرارداد هستنداشخاص ذینفعی است که با ش
اظهارنظر  هاي اخیر بعد از تشکیل جامعه حسابداران رسمی، پدیده تغییر حسابرس و در پی آن ارائهدر سال

اي مرسوم پدیده هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بهمورد درخواست صاحبکار در شرکت
الشعاع قرار داده و تحت اي و استقالل حسابرس راتواند قدرت حرفهمی تبدیل گردیده است این موضوع

هاي مالی این است که حسابرس درباره هدف از حسابرسی صورت. پیامدهاي نامطلوبی را به همراه داشته باشد
ل حسابداري، وهاي با اهمیت در انطباق با اصول متداهاي مالی از کلیه جنبهدرستی تهیه و ارائه صورت

هاي مالی را اظهارنظر حسابرس با این نوع تامین اطمینان در شکل غیرمطلق، اعتبار صورت. اظهارنظر کند
-هاي ذاتی سیستممحدودیت ها،گیري در رسیدگیاما عواملی چون قضاوت استفاده از نمونه. دهدافزایش می
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 .مطلق در حسابرسی ممکن نشودهاي داخلی موجب این است که دستیابی به اطمینان هاي حسابداري و کنترل
  ). 60ص ،1390مهد،بنی(

این . کندشروط حسابرسی بازار را با دسترسی یک شخص ثالث به شرایط اقتصادي دقیق، تامین می
شود که توافق بینی میبنابراین، اعالن شروط پیش. دسترسی در عبارت شفاف و بدون ابهام فراهم شده است

گذاران اعالن را بطور همگن تفسیر کرده و در نتیجه سرمایه. افزایش دهد گذارانعمومی را میان سرمایه
مالی به بررسی  نتامیهزینه  بدین ترتیب با استفاده از. رود که هزینه تامین مالی کاهش یابدبنابراین، انتظار می

نورزاده دولت ( شودیگذاران پرداخته متغییر در هزینه تامین مالی به عنوان ابزاري براي میزان توافق سرمایه
 کنندگان تدوین استفاده مورد تواندپژوهش می این نتایج ).1 ص ،1387 آبادي، جدیري نقاش کار،

 قرار کنندگاناستفاده سایر و بهادار بورس اوراق سازمان رسمی، حسابداران جامعه استانداردهاي حسابرسی،
ظهارنظر حسابرس با هزینه تامین مالی ارتباط دارد یا بنابراین مساله اصلی پژوهش این است که آیا نوع ا. گیرد

  نه؟
  

  هاي پژوهش فرضیه
  . بین نوع اظهارنظر حسابرس با هزینه تامین مالی ارتباط معناداري وجود دارد: فرضیه اصلی 
 .بین تاکید بر مطلب خاص  با هزینه تامین مالی ارتباط معناداري وجود دارد: فرضیه فرعی اول 

  .بین عدم اظهارنظر با هزینه تامین مالی ارتباط معناداري وجود دارد: دوم فرضیه فرعی  
  

  تعریف مفهومی متغیرها 
در مواردي که حسابرس به این نتیجه برسد که صورت مالی واحد مورد رسیدگی وضعیت : اظهارنظر مقبول

ق استانداردهاي حسابداري به هاي با اهمیت طبدر وضعیت مالی را از تمام جنبه مالی نتایج عملیات و تغییرات
گردد که صورت مالی عاري از دهد اظهارنظر مقبول یا تعدیل نشده موقعی صادر مینحو مطلوب نشان می
  )1389، 2استانداردهاي حسابرسی شماره ( تحریف با اهمیت باشد

ا به هاي مالی و محدودیت در رسیدگی در مجموع و یدر مواردي که تحریف صورت :اظهارنظر مشروط
تنهایی داراي اثر با اهمیت ولی غیراساسی بر صورت مالی باشد گزارش حسابرس به صورت مشروط خواهد 
بود؛ گزارش مشروط یک نوع اظهارنظر مقبول است اما به استثناي مواردي که در بندهاي مبانی تعدیل 
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استانداردهاي حسابرسی شماره (اشد اظهارنظر بنا به دالیل فوق ذکر گردیده و در بند اظهارنظر نیز استثنا شده ب
2 ،1389 (  

واحد   که  ، کارمزد و سایر مخارجی شده  از سود تضمین  است  عبارت  مالی  تأمین  مخارج :هزینه تامین مالی
مخارج تامین مالی قابل احتساب در بهاي تمام شده دارایی، آن . شود می  متحمل  مالی  منابع  تأمین  براي  تجاري

  ).1381نراقی، . (شدمخارجی است که در صورت عدم تحصیل آن دارایی، باید از آن اجتناب میدسته از 
  

  تعریف عملیاتی متغیرها 
  متغیر مستقل 

 مقدار یک،. شودبا مقادیر یک و صفر نشان داده می این متغیر، یک متغیر مجازي است که: نوع اظهانظر* 
  .گزارش حسابرسی غیرمقبول در نظر گرفته شده است براي گزارش حسابرسی مقبول و مقدار صفر براي

  

  متغیر وابسته
  هزینه تامین مالی =خرید سفته + حق ابطال تمبر  + هاي کارشناسیهزینه +هزینه بهره    : هزینه تامین مالی * 

  

  جامعه آماري و روش نمونه گیري 
-می 1393الی  1390هاي هران طی سالهاي  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تجامعه آماري تحقیق شرکت

نها آکه روش انتخاب و معیار . گیري آنها از روش حذف سیستماتیک استفاده شده استکه جهت نمونه. باشند
  :ترتیب است ننیز بدی

  )مورد مطالعه هايشرکتچگونگی انتخاب (حذف سیستماتیک  1جدول 
 تعداد شرح

 485 1393اعضاي جامعه آماري در پایان سال 
 )85( نباشد سال هر ماه اسفند پایان به منتهی آنها مالی سال -1

 )72( .اند نداشته فعال حضور بورس در 1393الی  1390زمانی  بازه طول در که هایی شرکت -2
 )67( .نباشد دسترس در آنها مالی هاي صورت اطالعات -3

 )66( .شوندمی محسوب دهزیان هايشرکت جزء که هاییشرکت -4

 )95( .نباشند مالی گري واسطه و گذاري سرمایه هاي شرکت جزو – 5 

 )385( هاي حذف شده از جامعه آماري جمع شرکت
 100 ي آماري هاي عضو نمونهجمع شرکت
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  آمار توصیفی 
ها و مشاهدات را اي از دادهمنظور اینکه ذهن آدمی بتواند محتواي کلی اطالعات ثبت شده در مجموعههب

ها را شوند که توصیف کننده  خواص آنها بوده و توزیع اندازههایی براي آنها تعریف میکند، شاخص درك
شوند که به آنها آمار ي مرکزي و پراکندگی تقسیم میها به دو دستهاین شاخص. از بعد کمی نشان دهند

سایر مشاهدات در اطراف آن  باشند کهها میاي از دادههاي مرکزي نمایندهشاخص .گرددتوصیفی اطالق می
هاي پراکندگی نیز شدت شاخص. باشندها میي خصوصیات مشترك دادهکنندهاند و به عبارتی بیانتوزیع شده

دهند که براي مقایسه آنها بکار هاي مرکزي را نشان میها و مشاهدات حول شاخصنوسان و پراکندگی داده
  .ارائه شده است 2براي متغیرهاي تحقیق در جدول  در این تحقیق آمار توصیفی. شوندبرده می

 2جدول . متغیرهاي پژوهش ارائه شده است) میانگین، انحراف معیار(هاي آمار توصیفی ابتدا شاخص
- 1390ارنظر را از سال ههاي هزینه تامین مالی، تاکید بر مطلب خاص، عدم اظمیانگین و انحراف معیار شاخص

  .دهدنشان می 1393
  آمار توصیفی متغیرهاي مدل 2جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین مشاهدات متغیر نوع متغیر

 442/523 452/1205 7145/2 4115/1 400 هزینه تامین مالی وابسته

 741/452 325/2514 7856/2 2412/1 400 تاکید بر مطلب خاص مستقل
 452/611 118/1523 1236/1 4851/0 400 عدم اظهارنظر مستقل

  
  )نرمال بودن( اسمیرنوف - آزمون کولموگروف

-با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرض نرمال بودن متغیرهاي تعریف شده در تحقیق بررسی می

  :شودفرض صفر و فرض مقابل به صورت زیر تعریف میدر آزمون کلموگروف اسمیرنوف . شود
  .متغیر موردنظر توزیع نرمال ندارد: 0Hفرض 

  .متغیر موردنظر توزیع نرمال دارد: 1Hرضف
درصد نتیجه  95پذیرفته شده و با اطمینان 1Hبیشتر باشد فرض 05/0داري آزمون از  اگر سطح معنی

  .باشدشود که توزیع متغیر مورد بررسی نرمال میگرفته می
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ی، تاکید بر داري براي متغیرهاي هزینه تامین مالکنیم سطح معنیمشاهده می 3 همانطور که در جدول
گیریم این سه متغیر درصد نتیجه می 95بنابراین با اطمینان . باشدبیشتر می 05/0مطلب خاص و عدم اظهارنظر از 

  .و از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده خواهیم کرد. توزیع نرمال دارند
 

  آزمون کلموگروف اسمیرنوف براي بررسی نرمال بودن متغیرهاي تحقیق نتایج 3جدول 
 داريسطح معنی Zمقدار آماره تعداد متغیر

 000/0 966/3 400 هزینه تامین مالی
 000/0 745/3 400 مطلب خاص تاکید بر

 000/0 392/3 400 عدم اظهارنظر

  
  تحلیل استنباطی فرضیه ها 

  فرضیه اصلی  *
  . داردبین نوع اظهارنظر حسابرس با هزینه تامین مالی ارتباط معناداري وجود : فرضیه اصلی

  فرضیه فرعی اول  *
 .ندارد وجود معناداري ارتباط مالی تامین هزینه با خاص مطلب بر تاکید بین :0Hفرض

  .دارد وجود معناداري ارتباط مالی تامین هزینه با خاص مطلب بر تاکید بین: 1Hفرض
  رگرسیون فرضیه فرعی اول نتیجه آزمون همبستگی اسپیرمن و 4 جدول

 متغیر
 لیهزینه تامین ما

 r( P-value(ضریب همبستگی
 644/0 048/0 تاکید بر مطلب خاص

  
نتایج آزمون همبستگی بین . براي بررسی فرضیه فرعی اول پژوهش از آزمون همبستگی گرفته شده است
با توجه به اطالعات جدول . متغیرهاي تاکید بر مطلب خاص و هزینه تامین مالی در جدول ذیل ارائه شده است

  . گونه همبستگی وجود نداردغیر تاکید بر مطلب خاص و هزینه تامین مالی  هیچ، بین مت4
  فرضیه فرعی دوم *

 .ندارد وجود معناداري ارتباط مالی تامین هزینه با عدم اظهارنظر بین :0Hفرض

  .دارد وجود معناداري ارتباط مالی تامین هزینه با عدم اظهارنظر بین: 1Hفرض
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  اسپیرمن و رگرسیون فرضیه فرعی دوم نتیجه آزمون همبستگی 5 جدول

 متغیر
 هزینه تامین مالی

 r( P-value(ضریب همبستگی
 543/0 052/0 عدم اظهارنظر

نتایج آزمون همبستگی بین . براي بررسی فرضیه فرعی دوم پژوهش از آزمون همبستگی گرفته شده است
بین  5با توجه به اطالعات جدول . شده است متغیرهاي عدم اظهارنظر و هزینه تامین مالی در جدول ذیل ارائه

  . گونه همبستگی وجود نداردمتغیر عدم اظهارنظر و هزینه تامین مالی هیچ
 

 پژوهش خالصه
مالی  هايبخشی درباره قابلیت اتکاء و مربوط بودن اطالعات صورتبدون تردید حسابرسی فرآیند اطمینان

. دهدتضاد می اي به حسابرسی براي رفع اینران، اهمیت ویژهوجود تضاد منافع میان سهامداران و مدی. است
مدیران در اداره شرکت در  دهد کهحسابرسی به عنوان یک مکانیزم کارآمد، به سهامداران این اطمینان را می

بخشی به سهامداران و سایر اطمینان رو، کار حسابرسیاند یا خیر؟ از اینراستاي منافع سهامداران عمل نموده
اهمیت پژوهش این است که به گونه تجربی به . شخاص ذینفعی است که با شرکت طرف قرارداد هستندا

کنندگان اطالعات حسابداري نشان گذاران و سایر استفادهسرمایه گران مالی،جامعه حسابداران رسمی، تحلیل
دریافت گزارش  کنند تا عملکرد خود را از طریقهمواره تالش می دهد که مدیران واحدهاي تجاري

هاي گذشته در تواند موجب بسط مبانی نظري پژوهشنتایج این تحقیق می. حسابرسی مقبول مثبت جلوه دهند
کنندگان استانداردهاي حسابرسی، جامعه حسابداران همچنین مورد استفاده تدوین حوزه حسابرسی شود و

از آنجا که گزارش حسابرسان در فرآیند  .دکنندگان گردبورس اوراق بهادار و سایر استفاده رسمی، سازمان
از . شودیکی از اطالعات سودمند در نظر گرفته می هاي مالی به عنوانکنندگان صورتگیري استفادهتصمیم

عوامل تاثیرگذار بر صدور گزارش حسابرسی مقبول و مشروط  رو هدف این پژوهش، آن است که نخستاین
 .هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بررسی گرددهزینه تامین مالی در شرکت بررسی و شناسایی و ارتباط آنها با

  :رو، پژوهش جاري در پی پاسخ به سؤاالت زیر بوداز این
  اي وجود دارد؟آیا بین نوع اظهارنظر حسابرس با هزینه تامین مالی رابطه: سوال اصلی

 اي وجود دارد؟مالی رابطهآیا بین تاکید بر مطلب خاص با هزینه تامین : سوال فرعی اول 

  اي وجود دارد؟آیا بین عدم اظهارنظر با هزینه تامین مالی رابطه: سوال فرعی دوم 
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  :هایی به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفتند به منظور بررسی سؤاالت پژوهش، فرضیه
  . ردبین نوع اظهارنظر حسابرس با هزینه تامین مالی ارتباط معناداري وجود دا: فرضیه اصلی

 .بین تاکید بر مطلب خاص با هزینه تامین مالی ارتباط معناداري وجود دارد: فرضیه فرعی اول 

  .بین عدم اظهارنظر با هزینه تامین مالی ارتباط معناداري وجود دارد: فرضیه فرعی دوم 
، بدون چه که هست یا به عبارتی به توصیف شرایط موجود که پژوهش حاضر به توصیف آنبا توجه به این

رنگ  هاي ارزشی در این پژوهش کم دخل و تصرف، الزام و توصیه پرداخت و با توجه به آن که قضاوت
که از به عالوه با توجه به این. گیرد هاي توصیفی حسابداري قرار می بودند، این پژوهش در زمره پژوهش
بندي  تجربی طبقهقات شبهآن استفاده شده است در گروه تحقی  هاي اطالعات تاریخی در آزمون فرضیه

جا که هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه نوع اظهارنظر حسابرس با هزینه تامین  چنین از آن هم. گردد می
. رود شود نوعی تحقیق تحلیلی به شمار می است و نظر به ماهیت و روشی که در این مطالعه استفاده می مالی

  . باشد اي می کتابخانه - ها و ادبیات، میدانیگردآوري داده تحقیق حاضر از منظر نوع مطالعه و نحوه
این شرایط و (هاي پژوهش بایستی داراي یکسري از شرایط  هاي انتخابی براي آزمون فرضیه شرکت
ها، تعداد  بودند که بعد از در نظر گرفتن آن می) اند ها به صورت کامل در فصل سوم ارائه گردیده محدودیت

اسامی (از بورس اوراق بهادار تهران انتخاب ) یک دوره چهار سال( 1393الی  1390هاي  شرکت طی سال 100
هاي  با توجه به نوع داده. اند و مورد بررسی قرار گرفته) هاي انتخابی در پیوست ارایه شده است شرکت

که  SPSSفزار اهاي ترکیبی براي تجزیه و تحلیل مدل پژوهش و همچنین نرم هاي مبتنی بر داده پژوهش، مدل
ابتدا با استفاده از . باشد مورد استفاده قرار گرفته است ها از نوع ترکیبی می افزار قوي براي تحلیل دادهیک نرم

و براي ارتباط بین متغیرها  باید از آزمون . ها مشخص گردیداسمیرنوف نرمال بودن داده - آزمون کلموگروف
  . اسپیرمن استفاده گردد

  
  نتایج پژوهش 

  نتایج فرضیه فرعی اول  *
نتایج آزمون همبستگی بین . براي بررسی فرضیه فرعی اول پژوهش از آزمون همبستگی گرفته شده است
با توجه به اطالعات جدول . متغیرهاي تاکید بر مطلب خاص و هزینه تامین مالی در جدول ذیل ارائه شده است

  . گونه همبستگی وجود نداردهیچ  بین متغیر تاکید بر مطلب خاص و هزینه تامین مالی 4
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  نتایج فرضیه فرعی دوم * 
نتایج آزمون همبستگی بین . براي بررسی فرضیه فرعی دوم پژوهش از آزمون همبستگی گرفته شده است

بین  5با توجه به اطالعات جدول . متغیرهاي عدم اظهارنظر و هزینه تامین مالی در جدول ذیل ارائه شده است
  . گونه همبستگی وجود نداردرنظر و هزینه تامین مالی هیچمتغیر عدم اظها

  هاي انجام گرفتهمقایسه نتایج پژوهش حاصله با پژوهش
 هاي پیشیننتایج پژوهش نتایج حاصله هافرضیه

 فرضیه فرعی اول

در این فرضیه بین تاکید بر مطلب 
خاص و هزینه تامین مالی  ارتباط 

 .معناداري وجود ندارد

) 2000( وهش بلک ویل ووینتزژبا پدر مقایسه 
آنها دریافتند که گزارش مشروط تاثیري بر 

 و همچنین چن. هزینه تامین مالی ندارد
دریافتند که بین اظهارنظر ) 2010(همکاران 

مشروط با هزینه تامین مالی رابطه معناداري 
 .وجود ندارد

 فرضیه فرعی دوم
 عدم اظهارنظر و بین فرضیه دراین
ارتباط معناداري  مالی نتامی هزینه

 .وجود ندارد

دریافتند که عدم ) 2011( همکاران و لین
اظهارنظر و گزارش مشروط حسابرس ارتباطی 

همچنین فافاتاس . با هزینه تامین مالی ندارد
در پژوهشی دریافت که عدم اظهارنظر  2010

 .هیچ ارتباطی با هزینه تامین مالی ندارد

  
  پیشنهادهاي کاربردي 

  )گزارش حسابرس و تامین مالی(هاي  پژوهش نهاد براي فرضیهپیش* 
  :پیشنهاد براي فرضیه اول) الف

مالی  اطالعات کنندگاناستفاده و هاشرکت توجهیبی و مشروط گزارش گستردگی به توجه با همچنین -
 قوانین ایجاد با شودمی پیشنهاد بهادار اوراق بورس و حسابرسی سازمان به گزارش، این به نسبت هاشرکت
 مالی اطالعات کنندگاناستفاده و هاشرکت که شوند سبب مشروط، گزارش کنندگاندریافت براي تريسخت
 و شوند یبغتر مقبول و پاك گزارش سوي به هاشرکت موجب شود تا شده، ترحساس گزارش این به نسبت

  .شود برخوردار بیشتري شفافیت  از ربازا و کاهش ذینفعان و هاشرکت بین اطالعاتی تقارن عدم نهایت در
  : پیشنهاد براي فرضیه دوم) ب
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 به کمتر وابستگی با هايشرکت همچنین و کمتر عمر با کوچک هايشرکت اینکه بر مبنی همچنین -
مالی  منابع کنندهتأمین نهادهاي و هاسازمان دولت، به هستند، مشکل دچار خارجی مالی منابع تأمین در دولت،
 گونهاین مالی تأمین درخصوص اقتصادي، رشد و سرمایه بازار رونق افزایش درخصوص شودمی پیشنهاد

شود در تقویت انجام حسابرسی همچنین به حسابرسان پیشنهاد می. نمایند را مبذول الزم اقدامات هاشرکت
  .خود سازوکارهاي الزم را انجام دهند

شود به تقویت ارتباط بین هزینه تامین مالی و ا پیشنهاد میهبا توجه به نتایج پژوهش به سهامداران شرکت -
  .اظهارنظر حسابرس توجه بیشتري کنند

 
  هاي آتی پیشنهاد براي پژوهش

هاي پذیرفته شده در بورس هاي مالی در شرکتبررسی رابطه بین گزارش مشروط حسابرس بر شاخص) الف
  اوراق بهادار تهران 

  .سابرس بر نسبت سود خالص رابطه وجود داردبین گزارش مشروط ح: فرضیه اول
  .عملیاتی رابطه وجود دارد سود نسبت بر حسابرس مشروط بین گزارش: فرضیه دوم
  .بازده رابطه وجود دارد بر حسابرس مشروط بین گزارش: فرضیه سوم

  .ارزش افزوده اقتصادي رابطه وجوددارد بر حسابرس مشروط بین گزارش: فرضیه چهارم
  

 اوراق بورس در شده پذیرفته هايشرکت پذیري مالی دربین هزینه تامین مالی بر انعطاف رابطهبررسی ) ب
  تهران بهادار

  .بین هزینه تامین مالی  بر سود انباشته رابطه وجود دارد: فرضیه اول
  .جریان نقد عملیاتی رابطه وجود دارد بر مالی تامین بین هزینه: فرضیه دوم
  .هاي پولی رابطه وجود دارددارایی بر مالی امینت بین هزینه: فرضیه سوم

  .وجود دارد بر سود سهام پرداختی رابطه مالی تامین بین هزینه: فرضیه چهارم
  

  هاي پژوهشمحدودیت
-عدم اظهارنظر با شرکت هاي با اظهارنظرتوان به عدم برابري تعداد شرکتهاي این تحقیق میاز محدودیت -

عدم کنترل برخی از عوامل موثر بر نتایج تحقیق، از جمله متغیرهاي چون  هاي با اظهارنظر مشروط و
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که خارج از اختیار محقق بوده است، اشاره کرد که ممکن ....  شرایط سیاسی، وضعیت اقتصاد جهانی و
  . الشعاع قرار دهنداست نتایج تحقیق را تحت

  . نادیده گرفته شده استمحدودیت دیگر این است که اثرات تورم و تغییرات زمانی پول  -
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