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 تیفیک شیاظهارنظر، افزا يریپذ تنوع قیبهبود اظهارنظر حسابرسان از طر ریتاث یبررس
   ها افشاء شرکت يبند حسابرسان شرکت بر زمان رییو تغ یحسابرس

  

 .دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداري، کرمانشاه، ایران، اهللا جمشیدپورروح
  .دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداري، کرمانشاه، ایران ،فاروق ویسی
  .دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداري، کرمانشاه، ایران، افشین پرواره

  
ناشی از نمایندگی است و حسابرسی یک فرآیند نظارتی قوي طراحی شده جهت کاهش مشکالت  - چکیده

تواند یک جایگزین مناسب براي حاکمیت شرکتی و عاملی براي کاهش اثرات وجود هیئت مدیره مستقل می
بندي درست افشاء از طریق هیئت مدیره دهد که زماناین مشکل باشد شواهد تجربی وجود دارد که نشان می

هاي حسابرسی را تحت تاثیر قرار دهد الزحمهقهاي مدیریتی شده و حتواند باعث کاهش تقلب مستقل می
هاي  ها در شرکت بندي افشاء شرکت هدف اصلی ما در این پژوهش تاثیر  بهبود اظهارنظر حسابرسان بر زمان

 - حیث هدف کاربردي و از حیث روش تحلیلی پژوهش از. باشدپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می
ژوهش ـهمچنین ابزار پ. تـاي بوده اسآوري اطالعات کتابخانهجمع روش. ودـشتجربی قلمداد میشبه

جامعه آماري پژوهش . آورد نوین و سایت کدال بوده استافزار رههاي مالی شرکتهاي بورس و نرمصورت
گیري از روش نمونه. باشدمی 1393الی  1389هاي هاي پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی سالشرکت

استفاده Eviews افزار تحلیل فرضیات از نرم همچنین براي تجزیه و. فی سیستماتیک استفاده شده استحذ
و  یاظهارنظر حسابرس يریپذ تنوع قیبهبود اظهارنظر حسابرسان از طر نیب ،دهدنتایج نشان می. شده است

 تیفیک شیافزا قیابرسان از طربهبود اظهارنظر حس نیب. وجود ندارد يافشاء رابطه مثبت و معنادار يبند زمان
بهبود اظهارنظر حسابرسان از  نیب. وجود  دارد يافشاء رابطه مثبت و معنادار يبند و زمان یاظهارنظر حسابرس

  .وجود  ندارد يافشاء رابطه مثبت و معنادار يبند حسابرسان شرکت و زمان قیطر
اظهارنظر و کیفیت  يریپذ تنوع قیطر بهبود اظهارنظر حسابرسان از، افشاء يبند زمان :کلمات کلیدي

  .یحسابرس
  

  مقدمه
 مورد انتفاعی واحد سودآوري توانایی و عملکرد ارزیابی معیار عنوان به که مالی هايصورت اقالم از یکی
 لیو، و لین( باشدمی "شده حسابرسی مالی هاي صورت مبناي بر سود گزارشگري" گیرد،می قرار توجه



  
  1396ماه مرداد  وهشت،سیشماره                                                       هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

2 

 

فشاء و گذشته نشان می بررسی تحقیقات. 1)2009 اداري بین کیفیت ا دهد که یک رابطه معن
هر چند که جهت این رابطه در همه تحقیقات ). 2011چو وهمکاران، (الزحمه حسابرسی وجود دارد حق

الزحمه حسابرسی و گذشته در یک سو نبوده است در بسیاري از مطالعات شواهدي درباره ارتباط منفی بین حق
هاي مالی نیاز به حسابرسی را اعتباربخشی به اطالعات ارائه شده در صورت). 2004ی و وو، ل(کیفیت افشاء 

الزحمه حسابرسی تابعی از میزان و حدود و ماهیت بدیهی است که حق). 2002سلطان، (کند مطرح می
 چن و(یش یابد رود میزان افشاء سبب شود تا حدود و دامنه حسابرسی افزاها است بنابراین انتظار میرسیدگی

   2).2007همکاران، 
-هاي بیشتر کاهش دهند در نتیجه حقاي خود را با بررسیحسابرسان نیز تمایل دارند تا ریسک کار حرفه

از سوي ). 2003هو و همکاران، (دهند  هاي بیشتري را مطالبه و کیفیت اظهارنظر خود را افزایش میالزحمه
ر نظر گرفتن اندازه و کیفیت حسابرسی ممکن است تجزیه و تحلیل الزحمه حسابرسی بدون د دیگر بررسی حق

به خصوص وقتی که احتمال مدیریت سود وجود داشته باشد . گذاري حسابرسی را فراهم کندناقصی از قیمت
تواند به عنوان یکی از بندي درست افشاء می دهد که زماننتایج تحقیقات نشان می). 2011چو و همکاران، (

کارهاي حاکمیت شرکتی جایگزینی براي حسابرسی خارجی باشد و ریسک حسابرسی را تعدیل نماید وساز
الزحمه حسابرسی انتظار داشت که در این صورت باید ارتباط معکوسی را بین استقالل هیئت مدیره و حق

  ). 2012کالیان و همکاران، (
ناشی از نمایندگی است و وجود  حسابرسی یک فرآیند نظارتی قوي طراحی شده جهت کاهش مشکالت

تواند یک جایگزین مناسب براي حاکمیت شرکتی و عاملی براي کاهش اثرات این هیئت مدیره مستقل می
بندي زماندهد که شواهد تجربی وجود دارد که نشان می 3.)2010مننون و ویلیامس، (مشکل باشد 

هاي الزحمههاي مدیریتی شده و حقهش تقلبتواند باعث کا درست افشاء از طریق هیئت مدیره مستقل می
هاي مالی حسابرسی ابزاري اعتباربخشی به صورت). 2007فان و همکاران، (حسابرسی را تحت تاثیر قرار دهد 

جوامع کنونی نقش حسابرسی از طریق  در .)2007پیترویک و همکاران، ( تحقق مفهوم پاسخگویی است و
چن (اي تامین منافع عمومی است هاي حرفهالزم در فعالیت شرط کافی و گیرد، واي صورت میمکانیزم حرفه

                                                             
1- Lin and Liu 
2- Chen et al. 
3- Williams 
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از اهمیت بیشتري  منافع فردي باشد مواردي که در تضاد با منافع عمومی بخصوص در .)2011و همکاران، 
   1.)2004زنگ، (برخوردار خواهد بود 
 تیفیک شیافزا ،اظهارنظر يریپذ تنوع قیبهبود اظهارنظر حسابرسان از طر ریتاث یبررسدر این پژوهش 

بنابراین . ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت شرکتافشاء  يبند بر زمان ی و تغییرات حسابرسان شرکتحسابرس
ها در  بندي افشاء شرکت سوال اصلی ما در این پژوهش این است که آیا بین بهبود اظهارنظر حسابرسان و زمان

  اطی وجود دارد یا خیر؟ادار تهران ارتبهاي پذیرفته شده در بورس اوراق به شرکت
  

  فرضیات پژوهش 
  :فرضیه اصلی

پذیري اظهارنظر، افزایش کیفیت حسابرسی و تغییر حسابرسان  بین بهبود اظهارنظر حسابرسان از طریق تنوع
  .اي وجود داردها رابطه بندي افشاء شرکت شرکت با زمان

  :فرضیه فرعی اول
بندي افشاء رابطه مثبت و  پذیري اظهارنظر حسابرسی و زمان ز طریق تنوعبین بهبود اظهارنظر حسابرسان ا

  .معناداري وجود دارد
  :فرضیه فرعی دوم

بندي افشاء رابطه مثبت و  بین بهبود اظهارنظر حسابرسان از طریق افزایش کیفیت اظهارنظر حسابرسی و زمان
 .معناداري وجود دارد

  :فرضیه فرعی سوم
بندي افشاء رابطه مثبت و معناداري  ابرسان از طریق تغییر حسابرسان شرکت و زمانبین بهبود اظهارنظر حس

  .وجود دارد
  

  تعریف مفهومی متغیرهاي پژوهش 
  :بندي افشاء زمان

 بندي افشاء هاي زمانی از پیش تعیین شده زمان ها طی بازه به تعیین میزان و نوع افشاء اطالعات شرکت
  .2)2010 منون و ویلیامس،(شود  اطالق می

                                                             
1- Rust 
2- Menon and Williams 
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  :بهبود اظهارنظر حسابرسان
پذیري اظهارنظر حسابرسان همراه با افزایش کیفیت حسابرسی از لحاظ اندازه، بهبود اظهارنظر به تنوع

براساس اولین استاندارد گزارشگري حسابرسی، گزارش  1).2011چن و همکاران، (شود  حسابرسی اطالق می
تجاري مورد حسابرسی براساس اصول پذیرفته شده  واحد هاي مالیحسابرس باید تصریح کند که صورت

هاي مالی را با باید مطابقت صورت در نتیجه، حسابرسان مستقل ؟حسابداري تهیه شده است یا خیر
  .داشته باشند استانداردهاي حسابداري بررسی کنند تا بتوانند در گزارش خود آشکارا به آن اشاره

  : ايمخارج سرمایه
انجامند و اي، مخارجی هستند که به حفظ، تداوم یا افزایش ظرفیت تولید کاال و خدمات میمخارج سرمایه

صرف خرید، ساخت، بهسازي و تعمیرات  "اي عمدتامخارج سرمایه. براي شرکت سودآوري آتی دارند
  )2009( ویو ل نیل .شودهاي ثابت میدارایی

  : اهرم مالی
نشان از افزایش میزان بدهی به وجوه نقد اندوخته شده شرکت، داشته نسبت باالي اهرم مالی به احتمال زیاد 

نسبت باالي اهرم مالی، نشان دهنده این . ها خواهد شد  هاي مالی شرکت و با احتمال بیشتري باعث ورشکستگی
  )2002 ،سلطان( ها سطح وجوه نقد کاهش خواهد یافت است که با افزایش بدهی

  
  هش تعریف عملیاتی متغیرهاي پژو

  :گیري متغیرهامتغیرهاي مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه
 و متغیرهاي تعدیل شده پژوهش، 2)2003(هاي پژوهش برگرفته از پژوهش هو و همکاران  مدل
ه) 2015(همکاران  کالیان ندصورت زیر برآورد شدهب   :ا

  :هاي پژوهشمدل مربوط به فرضیه

ti,,9,81,7,6

,5,4,3,2,10,

εLEVDISCQQOEXP
DUALUECAFOPNCHGAUDPONDEL

titititi

titititititi





 



 
  

                                                             
1- Chen et al. 
2- Ho et al. 
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  ها  تعریف متغیرها و نحوه محاسبه آن
 : شودبندي میمتغیرهاي این پژوهش به سه گروه طبقه

 متغیر وابسته -1

 .tدر سال  i شرکت بندي افشاء زمان -

  :متغیرهاي مستقل -2
 .tدر سال  i پذیري اظهارنظر حسابرسی شرکت بهبود اظهارنظر حسابرسان از طریق تنوع -

 .tدر سال  i شرکت سابرسان از طریق افزایش کیفیت اظهارنظر حسابرسیبهبود اظهارنظر ح -

 .tدر سال  i شرکت بهبود اظهارنظر حسابرسان از طریق تغییر حسابرسان -

  متغیرهاي کنترلی -3
 .tدر سال  i تغییرات در درآمد خالص شرکت -

 .tدر سال  i اي رئیس هیات مدیره شرکت متغیر مصنوعی -

 .tسال  در i شرکت اي مخارج سرمایه -

 .tدر سال  i عملکرد شرکت -

 .tدر سال  i اي پرداخت سود سهام شرکت متغیر مصنوعی -

 .tدر سال  i اهرم مالی شرکت -

  ):푫푬푳풊,풕(بندي افشاء  زمان
  :بندي افشاء از طریق فرمول زیر محاسبه خواهد شد ، زمان1)2010(طبق پژوهش منون و ویلیامس 

1,,,  tititi LAGLAGDEL  
  :نکه در آ

tiDEL   .بندي افشاء برابر است با زمان=  ,
tiLAG برابر است با نسبت مبالغ افشاء شده به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام طی بازه زمانی مابین =  ,

  . پایان سال مالی و قبل از انتشار گزارش حسابرسی سال جاري
1, tiLAG  =ست با نسبت مبالغ افشاء شده به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام طی بازه زمانی برابر ا

  . مابین پایان سال مالی و قبل از انتشار گزارش حسابرسی سال ماقبل جاري

                                                             
1- Menon and Williams 
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  :تعاریف عملیاتی متغیرهاي مستقل
tiAUDPON(پذیري اظهار نظر حسابرسی  بهبود اظهارنظر حسابرسان از طریق تنوع ,(:  

، طی پنج دوره گذشته گزارش پایان سال حسابرس شرکت را مورد 1)2011(طبق پژوهش چو و همکاران 
الزحمه سال متوالی نوع اظهارنظر حسابرس تغییر پیدا کرده باشد میانگین حق 3بررسی قرار داده و اگر بیش از 

کنیم و در غیر  قسیم میحسابرسی را بر میزان اختالف سود کسب شده سال ابتدایی و انتهایی شرکت ت
  . گردد صورت حق الزحمه حسابرسی سال آخر بر سود کسب شده سال آخر تقسیم می این

tiOPNCHG(بهبود اظهارنظر حسابرسان از طریق افزایش کیفیت اظهارنظر حسابرسی  ,:(  
  :باشد ، از طریق فرمول زیر قابل محاسبه می)2010(طبق پژوهش چن و همکاران 

tititi AUDPONAUDPONOPNCHG ,1,,    
  :که در آن

1, tiAUDPON  =پذیري اظهارنظر حسابرسی در سال ماقبل  بهبود اظهارنظر حسابرسان از طریق تنوع
  .سال جاري

tiAUDPON   .پذیري اظهارنظر حسابرسی در سال جاري بهبود اظهارنظر حسابرسان از طریق تنوع=  ,
tiCAF(رسان از طریق تغییر حسابرسان شرکت بهبود اظهارنظر حساب ,:(  

اي است که اگر حسابرس شرکت در سال مورد  ، متغیر مصنوعی)2011(طبق پژوهش چو و همکاران 
  .خواهد بود 0صورت برابر و در غیر این 1بررسی تغییر پیدا کرده باشد برابر 

  
  :تعاریف عملیاتی متغیرهاي کنترلی

tiUE(درآمد خالص  تغییرات در ,:(  
نحوه محاسبه تغییرات در درآمد خالص به صورت زیر خواهد  2،)2007(بر طبق پژوهش چائو و وانگ 

  :بود

tiUE ,  = 
1,

1,,





ti

titi

TA
NINI  

                                                             
1- Chu et al. 
2- Chao and Wang 
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tiUE   .tدر سال  iنوسانات سود شرکت =  ,
tiNI   .tدر سال  iسود شرکت =  ,
1, tiNI  = سود شرکتi  در سالt-1 باشد می.  
1, tiTA  =هاي شرکت  ارزش دفتري داراییi  در سالt-1 باشد می.  

tiDUAL(اي رئیس هیات مدیره  متغیر مصنوعی ,:(  
صورت و در غیر این 1مدیره نیز باشد برابر  متغیر مصنوعی اي است که اگر مدیر شرکت، رئیس هیئت

  ).2003هو و همکاران، (برابر صفر خواهد شد 

tiQOEXP(اي  مخارج سرمایه ,:(  
پیروي کرده و مخارج  ،1)2009(لین و لیو اي از تحقیق   در این پژوهش براي محاسبه مخارج سرمایه

  :اي را به صورت زیر محاسبه خواهیم کرد سرمایه

푄푂퐸푋푃 , =  
∆퐴푠푠푒푡 ,

퐴푠푠푒푡 ,
 

푄푂퐸푋푃 , =  
ايمخارج سرمایه

푡 ها در سالارزش دفتري جمع کل دارایی
 

اي مخارج سرمایه  ( 1,  tiAsset ) = t ها در سال داراییارزش دفتري   - t-1 ها در سالارزش دفتري دارایی  

,1( عملکرد شرکت tiQQ:(  
پیروي کرده و نحوه محاسبه آن به صورت ) 2004(براي محاسبه متغیر عملکرد شرکت از پژوهش سنکاپتا 

  :باشد زیر می

푄 , =  
ارزش بازار سهام+ ها ارزش دفتري کل دارایی − ارزش دفتري سهام

هاارزش دفتري کل دارایی
 

tiDISC(اي پرداخت سود سهام  متغیر مصنوعی ,:(  
 1اي است که اگر شرکت در سال مورد بررسی اقدام به پرداخت سود سهام کرده باشد برابر متغیر مصنوعی

  ).2003هو و همکاران، (صورت برابر صفر خواهد شد و در غیر این

                                                             
1- Lin and Liu 
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tiLEV(اهرم مالی  ,:(  
  :، اهرم مالی به صورت زیر محاسبه خواهد شد)2002(سلطان طبق پژوهش 

퐿푒푣 , =  
هاارزش دفتري جمع کل بدهی
هاارزش دفتري جمع کل دارایی

  

ti,ε  = خطاي تصادفی شرکتi  در پایان سالt.  
  :باشد و مدل مفهومی به شرح زیر می

 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
  
  
  
  

  هاي داخلی پژوهش
ها را بررسی تالزحمه حسابرسی مستقل شرکري و حقـ، رابطه نظام راهب)1393(علوي طبري و همکاران 

الزحمه دولتی بر حقهاي پژوهش نشان داد که نوع حسابرس و درصد مالکیت نهادي دولتی و شبهیافته. اندکرده
ها رابطه معناداري دارد به طوري که هرچه درصد سهام در اختیار نهاد دولتی و شبه حسابرسی مستقل شرکت

 .دشوالزحمه حسابرسی بیشتر میدولتی بیشتر باشد، حق

 )متغیر وابسته(بندي افشا زمان

هارنظر حسابرسان از طریق بهبود اظ
 پذیري اظهارنظر حسابرسی تنوع

خالص، عملکرد شرکت، اهرم مالی، پرداخت سود سهام،  درآمد در تغییرات: متغیرهاي کنترلی
  اي، رئیس هیئت مدیره مخارج سرمایه

بهبود اظهارنظر حسابرسان از طریق 
 افزایش کیفیت اظهارنظر حسابرسی

ن از طریق بهبود اظهار نظر حسابرسا
 تغییر حسابرسان
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هاي بورس بندي شرکت، در تحقیقی که انجام دادند عوامل موثر بر رتبه)1392(مهد، محسنی شریف، بنی
اوراق بهادار تهران را با توجه به کیفیت افشاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار 

اما با نوع . شرکت و نوع صنعت ارتباط مثبتی دارد نتایج تحقیق حاکی از این بود که رتبه افشاء با اندازه. دادند
ها، اهرم مالی، اي میان بازده داراییهمچنین رابطه. گزارش حسابرسان و درصد مالکیت سهام رابطه منفی دارد
 .نوع حسابرس و نوع واحد تجاري با رتبه افشاء مشاهده نشد

 پذیرفته هايشرکت سهام نقدشوندگی بر اطالعات افشاي تأثیر بررسی به ،)1391( محمديفالح و فخاري
 مبناي بر که لیستی چک طریق از افشا میزان پژوهش، این در .پرداختند تهران بهادار اوراق بورس در شده

 هايیافته. است شده گیرياندازه گردیده، تنظیم حسابرسی سازمان الزامی استانداردهاي و اختیاري افشاي
 سهام نقدشوندگی شاخص و اطالعات افشاي بین معناداري و معکوس طارتبا که است آن از حاکی پژوهش

 آزاد نقد هايجریان بین رابطه بررسی به تحقیقی در کنگ،هنگ در ،)2014( سوي تی و فردیناند .دارد وجود
-سرمایه هايفرصت داراي که هاییشرکت براي متغیرها، بین ارتباط آنها. پرداختند حسابرسی الزحمهحق و

 جریان تأثیر تحت حسابرسی الزحمهحق که گرفتند نتیجه آنها. دادند قرار بررسی مورد را هستند پائین گذاري
 پائین رشد با هايشرکت در حسابرسی الزحمهحق و FCF بین ارتباط و گیردمی قرار بدهی میزان و آزاد نقد
 FCF متغیر دو بین مثبت رابطه و است ترضعیف پائین، بدهی با مشابه هايشرکت از دارند باالیی بدهی که

 کاهش تصاعدي طور به ارتباط بدهی، میزان افزایش با و دارد بستگی بدهی میزان به حسابرسی الزحمهوحق
-حق دریافت انتظار حسابرسان است، پائین رشد هايفرصت و باال آزاد نقد هايجریان که زمانی زیرا. یابدمی

 .شودمی کاسته مثبت، ارتباط این از بدهی میزان ایشافز با اما دارند، باالتري الزحمه

 طریق از سود واکنش ضریب و حسابرس صنعت تخصص بین رابطۀ بررسی ، به)2013( همکاران و بالسام
 سایر و اندشده رسیدگی صنعت متخصص حسابرسان توسط که صاحبکارانی سود واکنش ضرایب مقایسه

 ضریب از صنعت متخصص حسابرسان صاحبکاران که داد نشان نیز تحقیق این نتایج. پردازندمی صاحبکاران
 .برخوردارند باالتري سود واکنش

گذاري خدمات حسابرسی و نوع حسابرسی را در کشور بنگالدش بررسی کرده ، قیمت)2012(کریم 
گذاري خدمات براساس نتایج تحقیق اندازه شرکت، ریسک حسابرسی و نوع حسابرسی بر قیمت. است

 .باشدسی مؤثر میحسابر
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  گیري جامعه آماري و روش نمونه
ها در بورس اوراق بهادار تهران گردآوري شده  هاي واقعی مورد نیاز این تحقیق از اطالعات واقعی شرکت داده

در این پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک نسبت به تعیین حجم نمونه براساس معیارهاي زیر . است
در طی دوره  -2 .اسفند ماه باشد 29ها منتهی به ه لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آنب -1 :اقدام شده

جزء  -4 .اطالعات مالی آن قابل دسترس باشد -3 .تغییر سال مالی نداشته باشد) 1393-1388(مورد بررسی 
گري مالی  هاي واسطه گذاري یا شرکت هاي سرمایه و شرکت) ها، موسسات مالی مانند بانک(هاي مالی  شرکت

  .اطالعات مورد نیاز در بخش تعریف متغیرها در دسترس باشد -5 .نباشد
  گیري سیستماتیکنمونه 1جدول 

  تعداد  شرح
  485  ها کل شرکت

  )66(  اندنشده پذیرفته بورس در 29/12/1389 تاریخ از بعد که هاییشرکت
 مالی، گذاريسرمایه هايشرکت مالی، موسسات ،هابانک شامل بورس در شده پذیرفته هايشرکت از برخی
  .شوند می حذف نمونه از دارند، متفاوتی گزارشگري ساختار که هلدینگ هايشرکت و مالی گرهايواسطه

)75(  

  )52(  نبود کافی تحقیق متغیرهاي برخی آوردن بدست براي هاآن اطالعات که هاییشرکت
  )48(  .نباشد اسفند 29 هاآن مالی سال پایان

  )65(  .اندداشته معامالتی روز 100 حداقل  بررسی مورد يدوره در هاشرکت -4
  )43(  .باشند داشته ماه سه از بیش معامالتی وقفه  بررسی مورد يدوره در هاشرکت -5
  )56(  .باشند داشته مالی سال تغییر زمانی بازه این درطی هاشرکت -6

  )405(  جمع
  80  نمونه آماري

  
  ها تحلیل داده تجزیه وروش 

بندي الزم براساس متغیرهاي  پس از اصالحات و طبقه) Excel(افزار آوري شده با استفاده از نرم هاي جمع داده
هاي نهایی انجام شده است و در نهایت به تایید یا  شده و تجزیه و تحلیل  Eviewsافزارمورد بررسی وارد نرم

  .افزارهاي مربوطه پرداخته شده است ایج حاصله از نرمرد فرضیات تحقیق با استفاده از نت
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  ها  متغیرها و نحوه محاسبه آنمدل مربوط 
  آمارتوصیفی 

  هاي توصیفی متغیرهاي تحقیقآماره 2جدول 

  
  و براو آزمون جارك

 ارائه 2ها از آزمون جارك و براو بهره گرفته شده است که نتایج آن در جدول داده جهت بررسی نرمال بودن
 .شده است

  آزمون جارك و براو جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 3جدول 

 متغیر میانگین  حداقل  حداکثر انحراف معیار

  پذیري تنوع طریق از حسابرسان اظهارنظر بهبود 2365/3  2595/2  1254/5  48585/11
  کیفیت طریق از حسابرسان اظهارنظر بهبود 7854/6  2351/5  6514/8  754/10
  تغییرحسابرس طریق از حسابرسان اظهارنظر بهبود  8968/5  1452/3  4869/6  145/17

  بندي افشازمان  4851/5  5785/4  7620/7  8562/21
  شرکت خالص درآمد  9336/7  02368/5  9687/10  1355/25
  شرکت مدیره هیات رئیس  7545/4  6310/3  7584/6  7854/19
  شرکت اي سرمایه مخارج  2515/3  0052/3  1563/5  4758/21

  شرکت عملکرد  2565/9  2036/8  0152/11  2054/9
  شرکت سهام سود پرداخت  2451/4  6325/3  0236/6  7455/8
  شرکت مالی اهرم  5357/5  1236/4  1425/6  0145/12

 متغیر آماره جارك و براو سطح معنی داري

    پذیري تنوع طریق از حسابرسان اظهارنظر بهبود 748/2  58/0
    کیفیت طریق از حسابرسان اظهارنظر ودبهب 145/1  49/0
    تغییرحسابرس طریق از حسابرسان اظهارنظر بهبود  236/3  78/0
  بندي افشازمان  021/1  72/0
  شرکت خالص درآمد  374/2  69/0
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دهد و با توجه به آماره جارك و براو هر یک از متغیرهاي نشان می 3همانطور که اطالعات جدول 

 . چون متغیرهاي پژوهش  نرمال هستند. پژوهش داراي توزیع نرمال هستند و این فرض رعایت  شده است

  
  لیمرآزمون 

  . نشان داده شده است 4رگرسیونی تحقیق حاضر در جدول   براي مدل Fنتایج مربوط به آزمون 

ti,,9,81,7,6

,5,4,3,2,10,

εLEVDISCQQOEXP
DUALUECAFOPNCHGAUDPONDEL

titititi

titititititi





 



 
  لیمرآزمون  4جدول 

  مدل رگرسیونی
  تحقیق

  نتیجه آزمون  احتمال  Fآماره 
  تلفیقیمدل   یکرد فرض  289/0  145/13

 0H فرض دهدمی اننش لیمرآزمون  با توجه به سطح معناداري نتایجرگرسیونی تحقیق در مورد مدل 
  تلفیقی هايداده روش از باید و ندارد وجود گروهی یا فردي آثار بیان دیگر، به .شودمی تایید) تلفیقی مدل(

 حداقل آزمون از تلفیقی مدل نوع تعیین براي ادامه در که شود استفاده تحقیق رگرسیونی مدل آورد بر براي
  .شودمی استفاده مربعات

  
  هاي پژوهشیهآمار استنباطی فرض

پذیري اظهارنظر، افزایش کیفیت حسابرسی و تغییر حسابرسان  بهبود اظهارنظر حسابرسان از طریق تنوع :فرضیه اصلی
  .ها تاثیر معناداري دارد بندي افشاء شرکت شرکت بر زمان

  

  شرکت مدیره هیات رئیس  587/2  81/0
  شرکت اي سرمایه مخارج  215/3  57/0
  شرکت عملکرد  325/2  63/0
  شرکت سهام سود ختپردا  145/1  95/0
  شرکت مالی اهرم  517/1  45/0
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  : فرضیه فرعی اول
  ∶ [H  مثبت رابطه افشاء بندي زمان و حسابرسی اظهارنظر پذیري تنوع طریق از حسابرسان اظهارنظر بهبود بین[
  .ندارد وجود معناداري و

[H  و مثبت رابطه افشاء بندي زمان و حسابرسی نظر اظهار پذیري تنوع طریق از حسابرسان اظهارنظر بهبود بین :[
  .دارد وجود معناداري

DEL it = α + β1 tiAUDPON , + tiUE , β2 + tiDUAL , β3 + tiQOEXP , β4

+ 1, tiQQ β5 + tiDISC , β6 + tiLEV , β7 + β1ε  
  آزمون رگرسیون مدل اول 5 جدول

  

 از حسابرسان اظهارنظر بهبود کنید سطح معناداري متغیراهده میگونه که مشهمان 5با توجه به جدول 
 طریق از حسابرسان اظهارنظر بهبود گیریم که بیندرصد بیشتر است بنابراین نتیجه می 5از  پذیري تنوع طریق
ز ضریبت تببین مدل نی. ندارد وجود معناداري و مثبت رابطه افشاء بندي زمان و حسابرسی اظهارنظر پذیري تنوع

. درصد توسط متغیر مستقل توضیح داده شده است 28دهد مدل فرضیه باشد که نشان میمی 28/0برابر با 
ی بین همبستگاست که این حاکی از عدم وجود خود هقرار گرفت 5/2تا  5/1همچنین آماره دوربین واتسون بین 

  . باشددار نبودن مدل مینیز حاکی از معنی Fآماره . باشدمتغییرها می

  زمانبندي افشا: متغییر وابسته
  سطح معناداري  Tآماره  ضریب استاندارد شده  ضریب  ر مستقلمتغی

  471/0  785/4  7485/0  859/1  پذیري تنوع طریق از حسابرسان اظهارنظر بهبود
  325/0  - 0236/2  1254/0  - 2365/1  شرکت خالص درآمد
  025/0  1236/3  2052/0  4021/0  شرکت مدیره هیات رئیس

  336/0  1732/2  0470/0  7415/0  شرکت اي سرمایه مخارج
  205/0  - 6920/2  0130/0  - 3627/0  شرکت عملکرد
  019/0  3126/4  7412/0  4857/1  شرکت سهام سود پرداخت

  130/0  2236/3  3061/0  205/2  شرکت مالی اهرم
  Fآماره  دوربین واتسون  ضریبب تعدیل شده  ضریبت تعیین

28/0  27/0  52/1  215/32  174/0  
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  : فرضیه فرعی دوم
  ∶ [H  افشاء بندي زمان و حسابرسی اظهارنظر افزایش کیفیت طریق از حسابرسان اظهارنظر بهبود بین[
  .ندارد وجود معناداري و مثبت رابطه

[H  رابطه افشاء بندي زمان و حسابرسی اظهارنظر افزایش کیفیت طریق از حسابرسان اظهارنظر بهبود بین :[
  .دارد وجود معناداري و ثبتم

DEL it = α + β1 tiOPNCHG , + tiUE , β2 + tiDUAL , β3 + tiQOEXP , β4

+ 1, tiQQ β5 + tiDISC , β6 + tiLEV , β7 + β1ε  
  آزمون رگرسیون مدل دوم6جدول

  

 از حسابرسان اظهارنظر کنید سطح معناداري متغیر بهبودگونه که مشاهده میهمان 6با توجه به جدول 
 از حسابرسان اظهارنظر بهبود گیریم که بیندرصد کمتر است بنابراین نتیجه می 5افزایش کیفیت از  طریق

ضریبت تببین . دارد  وجود معناداري و مثبت رابطه افشاء بندي زمان و حسابرسی اظهارنظر فیتطریق افزایش کی
درصد  توسط متغیر مستقل توضیح داده شده  65دهد مدل فرضیه  باشد که نشان میمی 65/0مدل نیز برابر با 

از عدم وجود است که این حاکی  هقرار گرفت 5/2تا  5/1همچنین آماره دوربین واتسون بین . است
  . باشددار بودن مدل مینیز حاکی از معنی Fآماره . باشدی بین متغییرها میگخودهمبست

  

  زمانبندي افشا : متغییر وابسته
  سطح معناداري  Tآماره  ضریب استاندارد شده  ضریب  متغیر مستقل

  008/0  142/3  2065/0  715/0    کیفیت طریق از حسابرسان نظر اظهار بهبود
  012/0  4788/3  7452/0  856/0  شرکت خالص درآمد

  015/0  3678/2  1044/0  5241/1  شرکت مدیره هیات سرئی
  114/0  - 8596/4  1036/0  - 3261/0  شرکت اي سرمایه مخارج

  263/0  - 0056/2  4470/0  - 2308/0  شرکت عملکرد
  156/0  1720/3  3625/0  7742/1  شرکت سهام سود پرداخت

  060/0  1152/4  4857/0  1254/0  شرکت مالی اهرم
  Fآماره  دوربین واتسون  دهضریبب تعدیل ش  ضریبت تعیین

65/0  61/0  88/1  085/25  000/0  
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  : فرضیه فرعی سوم
  ∶ [H  و مثبت رابطه افشاء بندي زمان تغییر حسابرسان شرکت و طریق از حسابرسان اظهارنظر بهبود بین[

  .ندارد وجود معناداري
[H  و مثبت رابطه افشاء بندي زمان و تغییر حسابرسان شرکتطریق  از حسابرسان اظهارنظر بهبود بین :[

  .دارد وجود معناداري
DEL it = α + β1 tiCAF , + tiUE , β2 + tiDUAL , β3 + tiQOEXP , β4 + 1, tiQQ β5

+ tiDISC , β6 + tiLEV , β7 + β1ε  
  آزمون رگرسیون مدل سوم 7 جدول

  

 از حسابرسان اظهارنظر کنید سطح معناداري متغیر بهبودگونه که مشاهده میهمان 7با توجه به جدول 
 از حسابرسان اظهارنظر بهبود گیریم که بینشتر است بنابراین نتیجه میدرصد بی 5تغییر حسابرسان از  طریق

ضریب تببین مدل نیز برابر با . ندارد  وجود معناداري و مثبت رابطه افشاء بندي زمان و طریق حسابرسان شرکت
همچنین . درصد توسط متغیر مستقل توضیح داده شده است 31دهد مدل فرضیه باشد که نشان میمی 31/0

ی بین متغییرها گقرار گرفت است که این حاکی از عدم وجود خودهمبست 5/2تا  5/1آماره دوربین واتسون بین 
  . باشددار بودن مدل مینیز حاکی از معنی Fآماره . باشدمی
  

  زمانبندي افشا : متغییر وابسته
  سطح معناداري  Tآماره  ضریب استاندارد شده  ضریب  متغیر مستقل

  187/0  089/2  0152/0  234/1    سابرستغییر ح طریق از حسابرسان اظهارنظر بهبود
  022/0  7415/3  478/0  5295/0  شرکت خالص درآمد
  124/0  - 0299/4  596/0  - 2547/1  شرکت مدیره هیات رئیس

  241/0  2105/3  748/0  3625/1  شرکت اي سرمایه مخارج
  074/0  - 2187/2  3201/0  - 0485/0  شرکت عملکرد
  029/0  2065/3  2254/0  722/2  شرکت سهام سود پرداخت

  128/0  8895/3  4851/0  3052/2  شرکت مالی اهرم
  Fآماره  دوربین واتسون  ضریبب تعدیل شده  ضریب تعیین

31/0  28/0  008/2  147/17  325/0  
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  نتایج فرضیات پژوهش 
  نتایج فرضیه فرعی اول) الف

 طریق از حسابرسان اظهارنظر بهبود اري متغیرشود سطح معنادگونه که مشاهده میهمان 3با توجه به جدول 
 اظهارنظر پذیري تنوع طریق از حسابرسان اظهارنظر بهبود درصد بیشتر است بنابراین بین 5از  پذیري تنوع

باشد می 28/0ضریبت تببین مدل نیز برابر با . ندارد وجود معناداري و مثبت رابطه افشاء بندي زمان و حسابرسی
همچنین آماره دوربین . درصد  توسط متغیر مستقل توضیح داده شده است 28دل فرضیه  دهد مکه نشان می
آماره . باشدی بین متغییرها میگاست که این حاکی از عدم وجود خودهمبست هقرار گرفت 5/2تا  5/1واتسون بین 

F پذیري بهبود پیدا تنوع چقدر اظهارنظر حسابرسان از طریق یعنی هر. باشددار نبودن مدل مینیز حاکی از معنی
ها بیشتر توجه خود را معطوف به و نیازي نیست که شرکت. ها نداردبندي افشا شرکتکند ارتباطی با زمان

پذیري چقدر بهبود اظهارنظر حسابرس از طریق تنوع یعنی هر. پذیري کنندبهبود اظهارنظر از طریق تنوع
  . بندي افشا پیش نخواهد آمدري در زمانیافزایش یا کاهش پیدا کند هیچ تغی

  نتایج فرضیه فرعی دوم) ب
 طریق از حسابرسان اظهارنظر شود سطح معناداري متغیر بهبودگونه که مشاهده میهمان 4با توجه به جدول 

 اظهارنظر طریق افزایش کیفیت از حسابرسان اظهارنظر بهبود درصد کمتر است بنابراین بین 5افزایش کیفیت از 
باشد می 65/0ضریب تببین مدل نیز برابر با . دارد  وجود معناداري و مثبت رابطه افشاء بندي زمان و حسابرسی

همچنین آماره دوربین . درصد توسط متغیر مستقل توضیح داده شده است 65دهد مدل فرضیه که نشان می
. باشدمتغییرها میی بین همبستگقرار گرفت است که این حاکی از عدم وجود خود 5/2تا  5/1واتسون بین 

چقدر اظهارنظر حسابرسان از طریق  کیفیت بهبود  یعنی هر . باشددار بودن مدل مینیز حاکی از معنی Fآماره 
ها بیشتر باید توجه خود را معطوف به بهبود و شرکت. ها نیز بهبود پیدا داردبندي افشا شرکتپیدا کند زمان

چقدر بهبود اظهارنظر حسابرس از طریق کیفیت  افزایش یا  یعنی هر. اظهارنظر از طریق کیفیت حسابرسی کنند
  . یا کاهش پیدا می کند شبندي افشا نیز افزایکاهش پیدا کند زمان

  نتایج فرضیه فرعی سوم) ج
 از حسابرسان اظهارنظر شود کنید سطح معناداري متغیر بهبودگونه که مشاهده میهمان 5با توجه به جدول 

طریق حسابرسان  از حسابرسان اظهارنظر بهبود درصد بیشتر است بنابراین بین 5برسان از تغییر حسا طریق
باشد که می 31/0ضریب تببین مدل نیز برابر با . ندارد وجود معناداري و مثبت رابطه افشاء بندي زمان و شرکت
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ماره دوربین واتسون همچنین آ. درصد توسط متغیر مستقل توضیح داده شده است 31دهد مدل فرضیه نشان می
نیز  Fآماره . باشدی بین متغییرها میهمبستگقرار گرفت است که این حاکی از عدم وجود خود 5/2تا  5/1بین 

  . باشددار بودن مدل میحاکی از معنی
-چقدر اظهارنظر حسابرسان از طریق تغیر در حسابرسان شرکت بهبود پیدا کند ارتباطی با زمان یعنی هر

ها بیشتر توجه خود را معطوف به بهبود اظهارنظر از طریق و نیازي نیست که شرکت. ها نداردرکتبندي افشا ش
ر حسابرس افزایش یا کاهش پیدا یچقدر بهبود اظهارنظر حسابرس از طریق تغی یعنی هر. ر حسابرس کنندیتغی

  . بندي افشا پیش نخواهد آمدیري در زمانیکند هیچ تغ
  

  تایج پژوهشن  هاي قبلینتایج پژوهش

 تحقیقات نیز و) 2003( فیشر و بگلی با پژوهش  تحقیق
  همخوانی دارد) 2001( الیوت) 2000( ویترد

 حسابرسان اظهارنظر بهبود تایید نشد بین: فرضیه اول
 بندي زمان و حسابرسی اظهارنظر پذیري تنوع طریق از

  ندارد وجود معناداري و مثبت رابطه افشاء
 فیشر و بگلی) 13382( رحسینیپو و مرادي با پژوهش

مطابقت ندارد آنها به این نتیجه رسیدند که کیفیت ) 2003(
  بندي افشا ندارداي با زمانحسابرسی رابطه

 حسابرسان اظهارنظر بهبود تایید شد بین: فرضیه دوم
 و حسابرسی اظهارنظر طریق افزایش کیفیت از

 ددار وجود معناداري و مثبت رابطه افشاء بندي زمان

نها آهمخوانی دارد ) 2010( همکاران و با پژوهش کولینان
- این نتیجه رسیدند که تغییر حسابرسان تغییري در زمان هب

 .کندبندي افشا ایجاد نمی

 حسابرسان اظهارنظر بهبود تایید نشد بین: فرضیه سوم
 رابطه افشاء بندي زمان و شرکت حسابرسان طریق از

 ندارد وجود معناداري و مثبت

  
  پیشنهادهاي کاربردي

  :پیشنهاد براي فرضیه اول و سوم
هاي بورس اوراق بهادار با توجه عدم شرکت ،شودبا توجه به نتایج فرضیه اول و دوم و سوم پیشنهاد می -

بندي افشا به این متغیرهاي پذیري و تغییر حسابرس با زمانارتباط بهبود نوع اظهارنظر حسابرس از طریق تنوع
 ،شودها پیشنهاد میحسابرسی به شرکت کیفیت و براي بهبود عملکرد حسابرسان و افزایش. شود کمتر توجه

  .تر در اختیار حسابرسان قرار دهندتر و کاملاطالعات خود را سریع
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  : پیشنهاد براي فرضیه دوم
ها کتکیفیت حسابرسی به مدیران شر طریق از حسابرس اظهارنظر نوع با توجه به ارتباط مثبت بهبود

گذاران پیشنهاد همچنین به سرمایه. از حسابرسانی استفاده کنند که کیفیت کار باالتري دارند. شودپیشنهاد می
سی و کیفیت کار حسابرسی توجه بیشتري داشته رگذاري به گزارش حسابگیري براي سرمایهشود در تصمیممی

  .باشند
  

  هاي آتیپیشنهاد براي پژوهش
هاي پذیرفته الزحمه حسابرسی با کیفیت سود در شرکتکیفیت حسابرسی و حق بررسی ارتباط بین -1

  شده در بورس اوراق بهادار تهران 
 بورس در شده پذیرفته هايشرکت هاي سودآوري دربندي افشا اطالعات با شاخصبررسی تاثیر زمان -2

  تهران بهادار اوراق
  

  هاي پژوهشمحدودیت
بدیهی است . شود ها آزمون می هاي تحقیق با استفاده از آن ی است که فرضیهاساس و پایه هر تحقیق اطالعات

تري در اختیار محقق قرار گیرد، نتایح حاصل از تحقیق نیز قابل اتکاتر است و  تر و کامل هرقدر اطالعات دقیق
  .تحقیق انجام شده اعتبار بیشتري خواهد داشت

ها بین اطالعات آماري گزارش شده از سوي سایت  هاي تحقیق، وجود برخی اختالف یکی از محدودیت -
هاي اطالعاتی است که در این مورد به اطالعات ارائه شده  شرکت بورس و اطالعات مندرج در بانک

  .از سوي سایت بورس و شرکت بورس اتکا خواهد شد
ر تهران طی هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادا آوري شده در این تحقیق شامل شرکت اطالعات جمع -

جایی که با افزایش اطالعات و تعداد مشاهدات نتایج آزمون  باشد، از آن می 1393الی  1388هاي  سال
گردد، ممکن است با افزایش دوره زمانی نتایج  و به طبع آن نتیجه تحقیق از اعتبار باالتري برخوردار می

  . متفاوتی حاصل گردد
قت فراوان صورت خواهد گرفت لیکن به دلیل ضعف منابع آوري اطالعات سعی و د که در جمع با آن -

ها از نمونه آزمون کنار گذاشته  اطالعاتی بخصوص در مورد متغیرهاي پژوهش، چند مورد از شرکت
  .خواهند شد
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