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  1390بهار 

  112تا  95صص 

بررسي احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده 
ه در بورس شد هاي پذيرفته ت مديره شركتت هيئاز خصوصيا

  اوراق بهادار تهران 

  2، هاشم منظرزاده1زاده محمدرضا عباس
  

احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از هدف اين پژوهش بررسي : چكيده
هاي  فرضيه .هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است شركتمديره  هيئتخصوصيات 

. گزارش حسابرسان مستقل استنوع و مديره  هيئتخصوصيات  مبتني بر وجود رابطه بين پژوهش
براي ش آماري ور. است 1388تا  1384هاي  شركت طي سال 187آماري پژوهش شامل  ي نمونه

هاي پژوهش نشان  يافته. است» يز رگرسيون خطي لجيستيكآنال« ،پژوهش هاي آزمون فرضيه
و گزارش مقبول  »ت مديرههيئ تعداد اعضاي«افزايش در بين  معنادارمنفي و  ي رابطه دهد، مي

و گزارش مقبول حسابرس  »نسبت مالكانه« افزايش در بين معنادارمثبت و  ي حسابرس و رابطه
صورت منفي و  به» ه سال جاري نسبت به سال قبلت مديرتغيير در اعضاي هيئ عدم«. وجود دارد

نسبت ارزش بازار به دفتري «گذارد و بين افزايش در  بر گزارش مقبول حسابرس تأثير مي دار معنا
ي  رابطه. ي وجود دارددار معناي مثبت و  و گزارش مقبول حسابرس رابطه »حقوق صاحبان سهام

و گزارش مقبول حسابرس و  »ري نسبت به سال قبلتغيير در حسابرس سال جا«بين  معنادارمنفي و 
و گزارش مقبول حسابرس وجود  »ها نرخ بازده دارايي«افزايش در بين  معنادارمثبت و  ي رابطه
  . دارد
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  مقدمه
هاي مربوط به  كردند كه تمامي گروه در گذشته، اقتصاددانان فرض مي ساليان طوالنيبراي 

 ،سال گذشته سياما در  كنند؛ راي يك هدف مشترك فعاليت مييك شركت سهامي ب
ها با  و چگونگي مواجهه شركت ها موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه اقتصاددانان

حاكميت «، تحت عنوان اين موارد طور كلي به]. 8[اند كردهمطرح  گونه تضادها را اين
حاكميت ": ]2[يگانه و باغوميانحساس طبق تعريف . شود در حسابداري بيان مي» شركتي

هايي است كه موجب  ها و سيستم شركتي، قوانين و مقررات، ساختارها، فرآيندها، فرهنگ
. "شود نفعان ميذي، شفافيت، عدالت و رعايت حقوق گويي هاي پاسخ يابي به هدف دست

ها و حقوق سهامداران  تأكيد مباني اوليه حاكميت شركتي، بيشتر بر موضوع راهبرد شركت
به سمت توجه جدي به حقوق كليه هاي جديدتر،  قرار داشت و بعدها با طرح ديدگاه

هاي بزرگي مانند انرون و ورلدكام در  فروپاشي شركت. نفعان و اجتماع گرايش يافتذي
 برده نامكتي و توجه جدي به اصول ه همگان را به نقش برجسته حاكميت شرآمريكا توج

  .هايي جلب كرده است چنين فروپاشيمورد پيشگيري از وقوع در
 مؤثر و كارا است ومديره  هيئتت شركتي، هدف، برخورداري از يك در حاكمي

در . است) مطلوب ويژه به(ي خصوصيات هيئت مديرهمستلزم ارزياب ،يابي به اين هدف دست
ها  شركتمديره  هيئتيا متفاوت بودن خصوصيات مطرح اين است كه آ اين صورت، سؤال

هايي از  ژگيتواند در نوع گزارش حسابرسان مستقل آنها اثرگذار باشد؟ يعني اگر وي مي
 ره، نمايندگي اعضايمدي هيئت جمله تعداد اعضاي هيئت مديره، نسبت غيراجرايي اعضاي

در بين  عد دولتي يا خصوصي بودن آن، وجود مدرك تحصيلي دكترياز بمديره  هيئت
 هيئت يدر بين اعضا ، وجود مدرك تحصيلي مالي يا حسابداريمديره هيئت ياعضا
تواند در نوع گزارش  ميسال و تغيير حسابرس مديره  هيئت ي، تغيير در اعضامديره

منظور  توان به ها مي سؤالبه جواب اين  يابي دستحسابرسان مستقل تأثيرگذار باشد؟ با 
به انتخاب  اعمل آورد و سهامداران ر تري را به مناسب هاي د شركت، اقدامبهبود عملكر

  . دتر هدايت كر مطلوبمديره  هيئت
مستقل با  احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسانبررسي  پژوهش، هدف اصلي اين

. ر بورس اوراق تهران استشده د هاي پذيرفته شركت ت مديرهئاستفاده از خصوصيات هي
- گذاران و ساير تصميم گونه تجربي به مديران، سرمايه اهميت اين پژوهش اين است كه به
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بر نوع  هاي بورس شركتمديره  هيئتمتفاوت بودن خصوصيات  گيرندگان نشان دهد
افزون بر اين، وجود كدام يك از خصوصيات  حسابرسان مستقل آنان تأثير دارد؛ گزارش
  . تيره، در نوع گزارش حسابرسان مستقل مؤثرتر اسمد هيئت

  
  ي پژوهش پيشينه

شود كه سمت  حاكميت شركتي، شامل ترتيبات حقوقي، فرهنگي و نهادي مي ،كلي طور به
ه حضور نحعناصري كه در اين ص. كند عيين ميها را ت و سوي حركت و عملكرد شركت

ن، و تركيب آمديره  هيئت ، اعضايالكيت آنهسهامداران و ساختار ما :عبارتند از دارند
ها  شود و ساير ذينفع مديريت شركت كه توسط مديرعامل يا مدير ارشد اجرايي هدايت مي

چه در اين ميان بيشتر جلب توجه  آن]. 5[اثرگذاري بر حركت شركت را دارند كه امكان
 برتواند  اي در سازمان است كه مي اي مستقل و با دانش حرفه مديره هيئتكند حضور  مي

طور  شده در اين زمينه به انجامهاي  پژوهش. گزارش حسابرسان مستقل اثرگذار باشد
  : ده استخالصه در زير ارائه ش

  
  هاي خارجي  پژوهش

حسابرسان مستقل و نوع گزارش مديره  هيئتارتباط بين خصوصيات ] 14[جرج فارينها
گذاري و  هاي سرمايه جز شركت به(شده در بورس اوراق بهادار پرتغال هاي پذيرفته شركت
هاي  اي طي سال صورت مقايسه شركت به 46ا استفاده از اطالعات را ب) هاي فوتبال باشگاه
مديره، تنها  هيئتكه از بين خصوصيات مختلف وي نشان داد . ، بررسي كرد2004تا  2002

گاريتم طبيعي ها، نسبت مالكانه، ل مديره، نرخ بازده دارايي هيئت نسبت غيراجرايي اعضاي
با اظهارنظر  معنادارمثبت و  ي ها در پايان سال و سود عملياتي در سال جاري رابطه دارايي

همچنين افزايش در نسبت ارزش بازار به دفتري حقوق صاحبان سهام  .ول حسابرس داردمقب
 انجام) تا غيره( اللملي حسابرسي سسه بزرگ بينشركت توسط چهار مؤكه حسابرسي  و اين
  . با نوع گزارش مقبول حسابرسان مستقل دارد معنادارمنفي و  ي رابطه ،باشند شده

شده در  هاي پذيرفته ملكرد شركتو عمديره  هيئتارتباط خصوصيات ] 13[هانوكوباتهوال
تا  2004هاي  شركت طي سال 207بورس اوراق بهادار نيوزيلند را با استفاده از اطالعات 

هاي اين پژوهش نشان  يافته. ، بررسي كرددسترس بودشان در كه اطالعات مالي 2007
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ها و نسبت مالكانه  تنها نرخ بازده دارايي ،مديره هيئتاز بين خصوصيات مختلف  دهد، مي
مديره  هيئت يبا عملكرد شركت داشته و همچنين تعداد اعضا معنادارمثبت و  ي رابطه
مام احترامي كه براي افراد با مدرك با ت. با عملكرد شركت نيز دارد معنادارمنفي و  ي رابطه

ي بين اين متغير و معناداردر اين پژوهش ارتباط  تحصيلي دكتري تخصصي قائل هستيم،
  . نشد رد شركت يافتعملك

بايد حداقل داراي سه عضو مديره  هيئت توصيه كرده است،] 12[گزارش كدبوري
هاي  گيري بر تصميم تا اعضاي مزبور، توان تأثيرگذاري باشد) غيراجرايي(غيرموظف

اين، قيد شده است كه اكثريت مديران غيرموظف بر عالوه. را داشته باشدمديره  هيئت
به غير از (اي گونه رابطه ز مديريت شركت باشند و نبايد هيچبايد مستقل ا) غيراجرايي(

داشته باشند كه استقالل آنان را با مخاطره ) دريافت حقوق و مزايا و حق سهامدار بودن
دو عضو از  كم دست يادشده تصريح شده است،حقيقت، در گزارش در. رو كند هوبر

  . مديره، بايد مستقل باشند هيئت) غيراجرايي(حداقل سه عضو غيرموظف
هاي آمريكايي را  ارتباط حضور مديران غيرموظف و عملكرد شركت] 10[آگراوال و نوبر

يرموظف تأثير منفي بر عملكرد حضور مديران غ يافت،وي در. د، آزمون كر1996در سال 
  . مالي شركت دارد

هايي كه اظهارنظر غيرمقبول دريافت  شركت به اين نتيجه رسيد، هايي پژوهشدر ] 11[بارتو
  . هاي با اظهارنظر مقبول از نسبت بدهي باالتري برخوردارند نسبت به شركت ،كنند مي

هاي  شركتمديره  هيئت يارا با تعداد اعض  ارتباط عملكرد و ارزش شركت] 16[يرماك
عملكرد و  وي دريافت،. كرد شده در بورس اوراق بهادار نيويورك را بررسي پذيرفته

  . نسبت معكوس داردمديره  هيئت يارزش شركت، با تعداد اعضا
  

  هاي داخلي پژوهش
ران پژوهش مشابهي تاكنون در اي ،شده در كشورهاي ديگر هاي انجام با وجود پژوهش

 اند؛ شده بررسي تنهايي هاي حاكميت شركتي و ساير موارد به اگرچه سازه ست؛انجام نشده ا
و حساس ] 4[ قائمي ،]7[مشايخ و اسماعيلي (ها  مثل حاكميت شركتي و عملكرد شركت

، حاكميت ])6[ تبارفخاري و يوسفعلي (، حاكميت شركتي و تقسيم سود ])3[و ] 2[يگانه
ي و هزينه ، حاكميت شركت)]1[ پور شانياحمدپور و كا(شركتي و كيفيت حسابرسي 
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همين دليل و همچنين نو بودن موضوع و ضرورت  به]) 9[ و كرمي نوروش(نمايندگي 
بورس اوراق بهادار در  را نامه پيشنهادي آن اي حاكميت شركتي در كشور كه آييناجر

با را در رابطه اين پژوهش در تالش است تا اين موضوع . ده استارائه كر 1385سال 
  . بررسي كند شده در بازار سرمايه نوظهور ايران هاي پذيرفته شركت

  
  شناسي پژوهش روش

ت توان با استفاده از خصوصيات هيئ آيا مي: درصدد بررسي اين سؤال است پژوهش حاضر
شده در  هاي پذيرفته ها احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسي شركت مديره شركت

طرح . ي استبنابراين، اين پژوهش كاربرد د؟بيني كر يشراق بهادار تهران را پبورس او
از طريق اطالعات (رويدادي  تجربي و با استفاده از رويكرد پس پژوهش آن از نوع نيمه

  . است) گذشته

  هاي پژوهش فرضيه
  : ه شرح زير استبهشت فرضيه ، اين پژوهش داراي با توجه به مباني نظري پژوهش

دوگانگي وظيفه مديرعامل و نسبت غيراجرايي (مديره الل هيئتبين استق معناداري  رابطه. 1
  . و گزارش مقبول حسابرسان مستقل وجود دارد) مديره تي هيئاعضا

ها، نسبت مالكانه، نسبت  نرخ بازده دارايي(هاي رشد شركت دار بين فرصت ي معنا رابطه. 2
ها در پايان  اراييمجموع دارزش بازار به دفتري حقوق صاحبان سهام و لگاريتم طبيعي 

  . و گزارش مقبول حسابرسان مستقل وجود دارد) سال
مدرك تحصيلي دكتري تخصصي و مدرك (دار بين دانش هيئت مديره ي معنا رابطه. 3

  . و گزارش مقبول حسابرسان مستقل وجود دارد) تحصيلي مديريت مالي يا حسابداري
از بعد دولتي يا خصوصي بودن و  مديره هيئت يبين نمايندگي اعضا معناداري  رابطه. 4

  . گزارش مقبول حسابرسان مستقل وجود دارد
) ساير مؤسسات حسابرسي(و خصوصي) سازمان حسابرسي(بين دولتي معناداري  رابطه. 5

  . بودن حسابرس و گزارش مقبول حسابرسان مستقل وجود دارد
و گزارش ) ي در سال جاريسود يا زيان عمليات(مديره هيئتبين عملكرد  معناداري  رابطه. 6

  . مقبول حسابرسان مستقل وجود دارد
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مديره و گزارش مقبول حسابرسان مستقل  هيئت) تعداد اعضا(ي بين اندازه معناداري  رابطه. 7
  . وجود دارد

و تغيير حسابرس سال جاري نسبت به مديره  هيئت يبين تغيير در اعضا معناداري  رابطه. 8
  . سابرسان مستقل وجود داردسال قبل و گزارش مقبول ح

  
  ها ي آماري و انتخاب شركت جامعه
شده در بورس اوراق بهادار تهران  هاي پذيرفته ، كليه شركتآماري اين پژوهش ي جامعه

 1388 تا 1384زماني  ي طي دوره) شركت بود 337تعداد آنها  ،29/12/88كه تا تاريخ (
  : با توجه به شرايط زير انتخاب شدند اه شركت  از اين جامعه. است) ساله پنج ي دوره(
  . در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته باشند ،1388تا  1382از سال . 1
  . دننماد معامالتي آنها از تابلوي بورس خارج نشده باش ،1388تا  1382هاي  طي سال. 2
   .هاي موردنظر تغيير داده باشند طي دوره ها نبايستي سال مالي خود را كتشر. 3
دسترس هاي مالي در هاي همراه صورت خصوص يادداشت اطالعات مالي موردنياز، به. 4

  . باشد
  . دنوقفه معامالتي نداشته باش پژوهشمورد  ي طي دوره ها شركت. 5
  . دنگذاري، هلدينگ، بانك، واسطه گري و ليزينگ نباش هاي سرمايه شركت جزو. 6

شركت انتخاب شدند كه اطالعات اين  187تعداد  ،شده هاي اعمال با توجه به محدوديت
ت بورس اوراق بهادار تهران و ها از سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ساي شركت

  . آوري شده است دنا سهم، صحرا و تدبيرپرداز جمعافزارهاي  نرم

  ها روش گردآوري داده
شده اي استفاده  ها و اطالعات، ابتدا از روش كتابخانه آوري داده در اين پژوهش براي جمع

تخصصي فارسي و  هاي مباني نظري پژوهش از كتب و مجله اي، در بخش كتابخانه. است
هاي  هاي شركت آوري داده از طريق جمع هاي پژوهش سپس داده آوري شد جمعالتين 

 ،مديره به مجمع هيئتشده، گزارش ساليانه  هاي مالي حسابرسي مراجعه به صورتمنتخب با 
هم، افزارهاي دناس ماهنامه بورس اوراق بهادار و با استفاده از نرم ،ركتگزارش فعاليت ش

  . دصحرا و تدبيرپرداز انجام ش
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  ها  روش تجزيه و تحليل داده
يه و تحليل آماري موجود، از روش هاي تجز ها و روش در اين پژوهش با توجه به نوع داده

و نوع مديره  هيئتخصوصيات  ي ابطهمنظور بررسي ر استفاده شد؛ زيرا به» هاي تركيبي داده«
. شوند ميگزارش حسابرسان مستقل، متغيرهاي مستقل و وابسته از دو جنبه متفاوت بررسي 

زماني  ي هاي مختلف و از سوي ديگر، طي دوره ميان شركت از يك سو، اين متغيرها
رگرسيون خطي لجيستيك از مدل  ها براي آزمون فرضيه. دشون آزمون مي 1388ـ1384

  : داستفاده ش
Prob(OPIN=1)=F(α+β1DUAL+β2PNEXEC+β3ROA+β4ER+β5PMBV 
+β6LNASSETS+β7EDUCATION+β8F.EXPERIENCE+β9AGENT 
+β10TYPE +β11GAIN+β12NUM+β13BCHANGE+β14ACHANGE+ε) 

 
 نيا ،گرفته مقدار آن را صفر درنظر ،استاندارد باشديرغ OPIN)(اظهارنظرحسابرس چه چنان

مقدار ) اظهارنظر مقبول( وگرنه ،است اظهارنظر عدم يا اظهارنظر مشروط، مردود ي منزله به
  .يردگ يم يك
Dual =؛رديگ يم يك مقدار گرنهو صفر عدد ،است رهيمد هيئت رئيس عامل ريمد چه چنان  

PNEXEC =؛رهيمد هيئت در) ييراجرايغ(رموظفيغي اعضا نسبت  
ROA =؛استها  ييدارا كل به رمترقبهيغ اقالم و اتيمال بهره، از قبل سود نسبت صورت به كهي اتيعمل يسودآور  

ER =؛ها ييدارا جمع به سهام صاحبان حقوقي دفتر ارزش نسبت  
PMBV =؛سال ان يپا در سهام  صاحبان حقوق ي دفتر  ارزش بازار به ارزش  نسبت  

LN.Assets =؛سالي انتها در ها ييدارا كلي عيطب تميلگار  
Education =گرنهويك  عدد )حتي يك نفر(  رهيمد هيئت اعضاي  نيب در  دكتراي ليتحص مدرك  در صورت وجود 

  ؛كند مي اختيار صفر مقدار
Financial Experience =مقدار  گرنهويك  عدد) يك نفر  حتي(ديرهم هيئتي بين اعضا مالي  تحصيلي وجود مدرك 

  ؛كند اختيار مي  صفر 
Agent =؛كند اختيار مي صفر مقدار گرنهو يك عدد استي دولت بخش ندهينما ،رهيمد هيئت عضو اگر  

Auditor Type =؛كند صفر اختيار مي مقدار گرنهو يك عدد رديپذ صورتي حسابرس سازمان توسطي حسابرس اگر  
Gain =؛كند ياختيار م صفر مقدار  گرنهو يك مقدار كند  گزارش ياتيعمل سود  يجار سال  طول در  شركت  چه چنان  

NUM =؛سالي انتها در رهيمد هيئتي اعضا تعداد  
Board Change =اختيار   صفر  مقدار  گرنهو يك عدد اند افتهين  رييتغ  گذشته سال يك  طول در  رهيمد هيئتي اگراعضا

  ؛كند مي
Audit Change =كند اختيار مي يك مقدار گرنهو صفر عدد ،يافته رييتغ گذشته سال نسبت به حسابرس اگر.  
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جدول در  هستند يكو  صفرمقادير داراي متغيرهاي كيفي كه  ،به يادآوري است  الزم
  : آمده است )1( شماره

  كدگذاري سطوح متغيرهاي مستقل كيفي.1جدول 
  كد  شرح  متغير كيفي

  0  دارد  نسبت به سال قبلمديره  هيئتغيير اعضاي ت
  1  ندارد

  0  دارد  تغيير حسابرس نسبت به سال گذشته
  1  ندارد

  0  دارد  مديره هيئتوظيفه دوگانه مديرعامل در 
  1  ندارد

  1  دارد  گزارش سود عملياتي
  0  ندارد

  1  دارد  مديره هيئتاعضاي  بين تخصصي در  ادكتر تحصيلي مدرك وجود
  0  ندارد

  1  دارد  مديره هيئت اعضاي بين حسابداري در  تحصيلي مالي و  مدرك وجود
  0  ندارد

  1  دولتي  مديره هيئت نمايندگي اعضاي
  0  خصوصي

  1  سازمان حسابرسي  نوع حسابرس
  0  حسابرسي هاي ساير مؤسسه

  : بررسي شدموارد زير در معادله رگرسيوني 
  ؛1اسنلمقدار ضريب تعيين كاكس و . 1
  ي مدل و ضرايب آن؛معنادار. 2
  .شده استفادههاي  ت درمورد دادهميزان منطبق بودن برآوردها بر واقعي. 3

د؛ كن متغير مستقل و متغير وابسته را تشريح مي ي معياري است كه قوت رابطه :ضريب تعيين
وابسته  كننده آن است كه چند درصد از تغييرات متغير در واقع، مقدار اين ضرايب مشخص

  . دهد ميمتغير مستقل توضيح  را
 . انجام شد 2نمايي ي نسبت درست استفاده از آماره با :بودن معادله رگرسيون معنادار
 . دبودن هركدام از ضرايب آزمون ش معناداربودن رگرسيون،  معناداراز آزمون  بعد

                                           
1 . Cox & Snell R-Squared 
2 . Likelihood ratio  
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  .والد استفاده شد ي از آماره ها براي آزمون اين فرضيه
  

  ها ي دادهايروايي و پاي
ي رواي. ته شددر ابتدا به بررسي روايي و پايايي متغيرهاي وابسته و كنترل پژوهش پرداخ

خصيصه موردنظر را اندازه گيري،  اندازه  ي معني است كه وسيله اين  همتغيرهاي پژوهش ب
همان چيزي را  بايد گيري اندازه ي ديگر وسيله عبارت بگيرد و نه خصيصه ديگري؛ به

مختلف ها بايد متغيرهاي  بررسي اعتبار داده براي. است موردنظر پژوهشگره بسنجد ك
شده با اطالعات  آوري هاي جمع براي اين كار داده. شوند بررسي روايي ها از نظر داده

  . شوند هاي اطالعاتي مقايسه مي دست آمده از طريق ساير بانك هب
هاي  ها، داده يت پايايي دادهرعا ايبر. ستا ها پايايي پژوهش مشتمل بر ميزان تكرار پژوهش

آوري سپس  ت بورس توسط چند فرد جداگانه جمعشده از طريق اطالعات ساي آوري جمع
بندي و اثبات درستي و واحد بودن آنها پي به يكسان بودن نتايج  پس از مقايسه و دسته

 پنجكمتر از  ،ها، چون مقدار احتمال براساس اين آزمون. بريم حاصله و مشابه بودن آن مي
پژوهش در سطح پايا  ي طي دوره متغيرهاي وابسته و كنترل پژوهشبوده است، كل  درصد
  . اند بوده

  
  هاي پژوهش يافته

از آناليز رگرسيون خطي لجيستيك دودويي به  هشت،تا  يك هاي براي آزمون فرضيه
در اين پژوهش مدل . كنيم درصد استفاده مي پنجروش ورودي و در سطح خطاي 

بيني احتمال مقبول بودن گزارش حسابرسان  يون خطي لجيستيك دودويي براي پيشرگرس
دوگانگي وظيفه مديرعامل، نسبت غيراجرايي (تقل از روي تمامي متغيرهاي مستقلمس

ها، نسبت مالكانه، نسبت ارزش بازار به دفتري حقوق  مديره، نرخ بازده دارايي هيئت ياعضا
وجود مدرك تحصيلي  ها در پايان سال، وع داراييصاحبان سهام، لگاريتم طبيعي مجم

يت مالي يا مديره، وجود مدرك تحصيلي مدير هيئت يبين اعضا ي تخصصيادكتر
مديره، دولتي يا خصوصي  هيئت يمديره، نمايندگي اعضا هيئت حسابداري بين اعضاي

براساس  و به روش پسرو) مديره هيئتو اندازه مديره  هيئتبودن حسابرس، عملكرد 
مدل نهايي در سطح خطاي  د،مشخص ش مرحله نهو پس از  شده استوالد استفاده  ي ارهآم
رسيوني ه رگضريب تعيين كاكس و اسنل براي ارزيابي دقت معادل. است دار معنادرصد  پنج
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درصد ضريب ثابت در مدل  پنجسطح خطاي  در جاكه ازآن. است 22/0در مدل نهايي 
 عرض ازمبدأبدون  دوباره ،اين مدل رگرسيون ،)P-Value= 165/0( ضرورت ندارد نهايي
نتيجه  كه دست آمد به 262/0با دقت  مدل نهايي ،مرحله نهها برازش شده و پس از  به داده

  . مدل به شرح هر فرضيه آمده است
  

  فرضيه اول
بينـي احتمـال    مدل رگرسيون خطي لجيستيك دودويي براي پـيش  ،بررسي اين فرضيه براي

نسـبت  دوگـانگي وظيفـه مـديرعامل و    ارش حسـابرس از روي متغيرهـاي   مقبول بـودن گـز  
 .شـده اسـت  والد اسـتفاده   ي براساس آماره و به روش پسرومديره  هيئت غيراجرايي اعضاي

 بـوده  معنـادار % 5مـدل نهـايي رگرسـيون در سـطح خطـاي       ص شد،پس از دو مرحله مشخ
)001/0p< (عادله رگرسـيوني در مـدل   ضريب تعيين كاكس و اسنل براي ارزيابي دقت م و

ضريب ثابـت مـدل   % 5در مدل نهايي و در سطح خطاي  جاكه ازآن. درصد است 2/7نهايي 
رض از مبدأ در مدل ضرورت نداشته و مدل را بـدون  ع ،)p-value= 421/0(ضرورت ندارد

بيني احتمال مقبول بـودن گـزارش حسـابرس از روي     در پيش. دهيم ض از مبدأ انجام ميعر
درصـد   62ايـن مـدل در    شود، مدل نهايي رگرسيون مشخص ميمهم و ضروري  متغيرهاي

 پـنج در سـطح خطـاي   و در مـدل نهـايي   . بيني منطبق بـر واقعيـت اسـت    موارد منجر به پيش
 ،بـوده وابسته مديره  هيئتعضويت مديرعامل در  به متغير عدمتنها درصد گزارش حسابرس 

احتمـال   بينـي  مدل نهايي بـراي پـيش  . نيسته وابستمديره  هيئتغيراجرايي  به نسبت اعضاي
  : صورت زير است  مقبوليت گزارش حسابرس به

))(()( 110/6011
1

=+
=

DUALIe
P  

  
  فرضيه دوم

بيني احتمال  مدل رگرسيون خطي لجيستيك دودويي براي پيشاز  ،بررسي اين فرضيه براي
ها، نسبت مالكانه، نسبت  اي نرخ بازده داراييمقبول بودن گزارش حسابرس از روي متغيره
به روش ها  و لگاريتم طبيعي مجموع داراييارزش بازار به دفتري حقوق صاحبان سهام 

مدل نهايي  پس از دو مرحله مشخص شد، .استفاده شده استوالد  ي براساس آمارهو پسرو 

1     ;    DUAL  (1) = 1
I (DUALصورت درغيراين     ;     0 )1(  1= ) = 
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كاكس و اسنل ضريب تعيين و ) >001/0p( بوده معنادار% 5رگرسيون در سطح خطاي 
در مدل  جاكه ازآن. درصد است 1/16براي ارزيابي دقت معادله رگرسيوني در مدل نهايي 

، عرض از )p-value=874/0(ضريب ثابت مدل ضرورت ندارد% 5نهايي و در سطح خطاي 
بيني احتمال  در پيش. دهيم مبدأ ضرورت نداشته و مدل را بدون عرض از مبدأ انجام مي

مدل نهايي رگرسيون حسابرس از روي متغيرهاي مهم و ضروري  مقبول بودن گزارش
 .بيني منطبق بر واقعيت است درصد موارد منجر به پيش 4/67اين مدل در  شود، مشخص مي

به متغيرهاي نرخ بازده  تنها حسابرس گزارش ،درصد پنجدر سطح خطاي  و در مدل نهايي
بازار به و نسبت ارزش ) p-value=093/0(، نسبت مالكانه )p-value=004/0( ها دارايي

به لگاريتم طبيعي مجموع  ،بودهوابسته ) p-value= 02/0( دفتري حقوق صاحبان سهام
احتمال مقبوليت گزارش حسابرس  بيني مدل نهايي براي پيش. نيستها وابسته  دارايي

  : صورت زير است به

PMBVERROA eeee
p

).().()).(( 0/184-1/606-5/239-2/1511
1

+
=  

  
  فرضيه سوم

بيني احتمال  مدل رگرسيون خطي لجيستيك دودويي براي پيشز ا ،بررسي اين فرضيه براي
و  تخصصـي  يامقبول بودن گزارش حسـابرس از روي متغيرهـاي مـدرك تحصـيلي دكتـر     

استفاده  ي والد براساس آماره و به روش پسرويا حسابداري مالي مديريت مدرك تحصيلي 
 معنادار% 5خطاي مدل نهايي رگرسيون در سطح  پس از دو مرحله مشخص شد، .شده است

ضريب تعيين كاكس و اسنل براي ارزيـابي دقـت معادلـه رگرسـيوني در      و) p=056/0(بوده
ضـريب ثابـت   % 5در مدل نهايي و در سطح خطاي  جاكه ازآن. درصد است 9/1مدل نهايي 

، عرض از مبدأ در مدل ضرورت داشته و مـدل را بـا   )p-value=036/0(مدل ضرورت دارد
بيني احتمال مقبول بـودن گـزارش حسـابرس از روي     در پيش. دهيم مي ض از مبدأ انجامعر

درصـد   1/63اين مدل در  شود، مدل نهايي رگرسيون مشخص ميمتغيرهاي مهم و ضروري 
 ،درصـد  پنجدر مدل نهايي در سطح خطاي . بيني منطبق بر واقعيت است موارد منجر به پيش
وابسـته  مـديره   هيئـت  يدر بـين اعضـا  به متغير مدرك تحصيلي مالي  تنها گزارش حسابرس

بينـي   مـدل نهـايي بـراي پـيش    . وابسـته نيسـت  تخصصـي  ي ابه مدرك تحصيلي دكتـر  ،بوده
  :  صورت زير است يت گزارش حسابرس بهاحتمال مقبول
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o=+
= EXFee

p -0/693-0/6931
1

)()( .
  

  : كه در آن

  
  فرضيه چهارم

 اعضايايي نماينده دولتي يا خصوصي بودن گرجدول توافقي سطوح نسبيت.2جدول
  مديره در مقابل نوع اظهارنظر حسابرسهيئت

 مديرههيئتاعضاينماينده دولتي يا خصوصي بودن

 نوع اظهارنظر حسابرس
  جمع  دولتي  خصوصي

  غيرمقبول
84 

2/71%  
1/64%  

34  
8/28%  
7/60%  

118  
100%  

1/63%  

  مقبول
47 

1/68%  
9/35%  

22  
9/31%  
3/39%  

69  
100%  

9/36%  

  جمع
131 

1/70%  
100% 

56  
9/29%  

100%  

187  
100%  
100%  

هـايي كـه داراي اظهـارنظر     درصـد شـركت   1/63از بـين   دهـد،  نشـان مـي   )2(جدول شماره
 8/28(و بقيـه  آنهـا نماينـده بخـش خصوصـي      مـديره  هيئـت  درصـد  2/71، رمقبول هستندغي

هـايي كـه داراي    صد شـركت در 9/36همچنين در بين . دنماينده بخش دولتي هستن) درصد
هـا نماينـده بخـش خصوصـي و بقيـه      آنت مـديره  ئـ هيدرصد  1/68 ،اظهارنظر مقبول هستند

 يتـأثير  ي آماري بـي  مقدار مربوط به فرضيه ـ  P. نماينده بخش دولتي هستند) درصد 9/33(
برابـر بـا    ،نـوع اظهـارنظر حسـابرس    برمديره  هيئت ينماينده دولتي يا خصوصي بودن اعضا

 دهـد،  ان مينش% 5در سطح خطاي ) دقيق فيشر ي آماره(دو بنابراين آزمون كي. است 741/0
مورد مقبول يا غيرمقبول بودن گزارش تحت تأثير نماينـده دولتـي يـا    اظهارنظر حسابرس در
بين متغير نماينـده   معناداردر نتيجه وجود ارتباط . نيستمديره  هيئت يخصوصي بودن اعضا

هـيچ   نشـده، ئيـد  تأ مقبول حسابرسيگزارش ومديره  هيئت ياعضادولتي يا خصوصي بودن 
  . مستقل وجود ندارد انحسابرسمقبول ي بين اين متغير با گزارش معنادارارتباط 

0     ;         F-EX  = 1 
صورت  درغيراين    ;     1  

F-EX (1) = 1= 
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  فرضيه پنجم

  گرايي دولتي يا خصوصي بودنجدول توافقي سطوح نسبيت.3جدول
  حسابرس با نوع اظهارنظر حسابرس

 دولتي يا خصوصي بودن حسابرس
  

 وع اظهارنظر حسابرسن
  جمع  غيره   سازمان حسابرسي

  غيرمقبول
36 

5/30%  
1/58%  

82  
5/69%  
6/65%  

118  
100%  

1/63%  

  مقبول
26 

7/37%  
9/41%  

43  
3/62%  
4/34%  

69  
100%  

9/36%  

  جمع
62 

2/33%  
100%  

125  
8/66%  

100%  

187  
100%  
100%  

  
ه داراي اظهـارنظر  هـايي كـ   درصـد شـركت   1/63از بـين   دهـد،  نشان مـي  )3( جدول شماره

توسـط سـاير   ) درصد 5/69(درصد آنها را سازمان حسابرسي و بقيه  5/30غيرمقبول هستند، 
 9/36همچنـين در بـين   . اند حسابرسي شده) به جز سازمان حسابرسي(حسابرسي هاي مؤسسه

ســازمان  درصــد آنهــا را 7/37، هــايي كــه داراي اظهــارنظر مقبــول هســتند درصــد شــركت
حسابرســي  ،حسابرســي هــاي ســاير مؤسســه را) درصــد 3/62(هــا شــركت قيــهحسابرســي و ب

دولتي يا خصوصي بودن حسـابرس   يتأثير بيآماري  ي  ـ مقدار مربوط به فرضيهP .اند كرده
در سطح ) دقيق فيشر ي آماره(دو آزمون كي. است 337/0برس برابر با نوع اظهارنظر حسا بر

ورد مقبـول يـا غيرمقبـول بـودن گـزارش      مـ اظهارنظر حسابرس در دهد، نشان مي% 5خطاي 
بـين   معنـادار در نتيجه وجـود ارتبـاط    دولتي يا خصوصي بودن حسابرس نيست؛تحت تأثير 

هـيچ   نشـده،  حسـابرس و گـزارش مقبـول حسابرسـي تأئيـد      متغير دولتي يا خصوصي بـودن 
  . مستقل وجود ندارد انحسابرسمقبول ي بين اين متغير با گزارش معنادارارتباط 
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  ضيه ششمفر

مديره با نوع اظهارنظر  گرايي عملكرد هيئتجدول توافقي سطوح نسبيت.4جدول
 حسابرس

 مديرههيئتعملكرد
  جمع  سود عملياتي   زيان عملياتي  نوع اظهارنظر حسابرس

  غيرمقبول
23 

5/19%  
92% 

95  
5/80%  
6/58%  

118  
100%  

1/63%  

  مقبول
2 

9/2%  
8% 

67  
1/97%  
4/41%  

69  
100%  

9/36%  

  جمع
25 

4/13%  
100% 

162  
6/86%  

100%  

187  
100%  
100%  

  
كـه داراي اظهـارنظر   هـايي   درصـد شـركت   1/63از بـين   ،دهـد  نشـان مـي   )4(جدول شماره

 5/80(عمليــاتي و بقيــه هــا در ســال جــاري داراي زيــان درصــد آن 5/19غيرمقبــول هســتند، 
يي كـه اظهـارنظر   هـا  درصـد شـركت   9/36بـين   همچنـين در . اند هشتدسود عملياتي ) درصد

) درصـد  1/97(ها در سال جاري داراي زيـان عمليـاتي و بقيـه    درصد آن 9/2، مقبول داشتند
ــاتي هســت ــه فرضــيه آمــاري بــي  P-. ندداراي ســود عملي ــوط ب ــأثير مقــدار مرب عملكــرد  يت

آمـاره  ( ود بنابراين آزمـون كـي   است؛ 001/0بر نوع اظهارنظر حسابرس برابر با مديره  هيئت
مـورد مقبـول يـا    اظهـارنظر حسـابرس در   دهـد،  نشـان مـي  % 5در سـطح خطـاي   ) ردقيق فيشـ 

در نتيجه وجـود ارتبـاط   . استمديره  هيئتغيرمقبول بودن نوع گزارش تحت تأثير عملكرد 
ارتباط مثبتي  شده،يديحسابرسان مستقل تأمقبول گزارش و مديره  هيئتبين عملكرد  معنادار

  .شركت و اظهارنظر مقبول حسابرسي وجود داردوجود سود عملياتي سال جاري در بين 
  

  فرضيه هفتم
بيني احتمال مقبول بودن  راي پيشمدل رگرسيون خطي باز  ،بررسي اين فرضيه براي

ي  براساس آمارهو به روش پسرو مديره  هيئت يگزارش حسابرس از روي متغير تعداد اعضا
ايي رگرسيون در سطح مدل نه پس از يك مرحله مشخص شد، .شده استاستفاده والد 

ضريب تعيين كاكس و اسنل براي ارزيابي  ،)p=013/0(بوده معناداردرصد پنج خطاي 
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در مدل نهايي و در  جاكه ازآن. درصد است 2/3معادله رگرسيوني در مدل نهايي   دقت
مدل را با  ،)p-value=071/0(ضريب ثابت مدل ضرورت دارد پنج درصدسطح خطاي 

بيني احتمال مقبول بودن گزارش حسابرس از روي  پيشدر . دهيم ض از مبدأ انجام ميعر
درصد  1/63اين مدل در  شود، مدل نهايي رگرسيون مشخص ميمتغيرهاي مهم و ضروري 

 ،درصد پنجدر مدل نهايي در سطح خطاي  .بيني منطبق بر واقعيت است موارد منجر به پيش
 بيني مدل نهايي براي پيش. وابسته استمديره  هيئت يگزارش حسابرس به متغير تعداد اعضا
  :صورت زير است احتمال مقبوليت گزارش حسابرس به

NUMee
p

)).(( 1/0694/856-1
1

+
=  

 
  شتمفرضيه ه
بيني احتمال  يون خطي لجيستيك دودويي براي پيشمدل رگرساز  ،بررسي اين فرضيه براي

در و تغيير مديره  هيئت يمقبول بودن گزارش حسابرس از روي متغيرهاي تغيير در اعضا
استفاده والد  ي براساس آمارهو جاري نسبت به سال قبل به روش پسرو   نوع حسابرس سال

پنج  مدل نهايي رگرسيون در سطح خطاي حله مشخص شد،پس از دو مر .شده است
ضريب تعيين كاكس و اسنل براي ارزيابي دقت معادله  ،)>001/0p(بوده معنادار درصد

در مدل نهايي و در سطح خطاي  جاكه آناز. درصد است 9/7رگرسيوني در مدل نهايي 
 ، عرض از مبدأ در مدل)p-value=334/0(ضريب ثابت مدل ضرورت ندارد پنج درصد

بيني احتمال مقبول  در پيش. دهيم مدل را بدون عرض از مبدأ انجام مي ضرورت نداشته،
مدل نهايي رگرسيون مشخص بودن گزارش حسابرس از روي متغيرهاي مهم و ضروري 

در مدل . بيني منطبق بر واقعيت است درصد موارد منجر به پيش 61ن مدل در اي شود، مي
 يگزارش حسابرس به متغيرهاي تغيير در اعضا ،درصد پنجنهايي در سطح خطاي 

مدل نهايي . و تغيير در نوع حسابرس سال جاري نسبت به سال قبل وابسته استمديره  هيئت
  : صورت زير است س بهاحتمال مقبوليت گزارش حسابر بيني براي پيش

))(())(( )()( 11-0/69311-0/693-1
1

==+
=
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  :كه در آن

  
  و

  
  

  گيري بحث و نتيجه
مـدل   بيني احتمال مقبول بودن گزارش حسابرس از روي متغيرهاي مهم و ضروري در پيش

 4/67طـور كلـي در    بـه  ،شـركت  187هاي اين  شود، براي داده نهايي رگرسيون مشخص مي
اين امـر حـاكي از اعتبـار مناسـب مـدل       داشته كهبيني منطبق بر واقعيت  درصد موارد، پيش

والـد   ي براسـاس آمـاره   و براساس مدل رگرسيون نهايي كه به روش پسـرو . رگرسيون دارد
ــده اســـت  ــل شـ ــاي  ،حاصـ ــا متغيرهـ ــزايش در تنهـ ــاي«افـ ــداد اعضـ ــديره هيئـــت تعـ   »مـ

)0001p-value<( ،» نســبت بــه ســال گذشــتهســال جــاري حســابرس  درتغييــر «)055/0=p-

value( ،نسـبت  «گـزارش مقبـول حسـابرس و افـزايش در     دار با صدور منفي و معنا ي رابطه
افـزايش   ،)p-value=007/0( »هـا  نرخ بازده دارايي«افزايش در  ،)p-value=053/0( »مالكانه

در و تغييــر ) p-value=005/0( »ن ســهامنســبت ارزش بــازار بــه دفتــري حقــوق صــاحبا«در 
مثبـت و   ي رابطـه ) p-value=037/0(نسـبت بـه سـال قبـل    سـال جـاري   مديره  هيئت اعضاي

احتمـال مقبـول    ،بـراين اسـاس  . مقبول حسابرسان مستقل دارنـد گزارش  داري با صدورمعنا
  :شود بيني مي با مدل زير پيش) p(بودن گزارش حسابرس

)()( )()()()()()( 10/7860/23-5/142-1/931-10/788-0/3941
1

==+
=

BــCHIPMBVROAERAــCHINUM eeeeee
p

.....

 

  : كه در آن

  

1     ;    Audit – CH  (1) = 1 
اين صورتدر غير             ;     0  

I (Audit-CH )1(  1= )  

 1      ;    Board – CH  (1) = 1 
اين صورتردر غي             ;      0  

I (Board-CH )1(  1= ) =  

1     ;    Audit – CH  (1) = 1 
صورتدر غيراين             ;      0  

I (Audit-CH )1(  1= ) = 
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  و

  
،  NUM  ،1=Audit-CH  ،3/0=ER  ،1/0=ROA=5در شركتي  چه چنانمثال،  براي

2=PBV 0و=Board-CH دن گزارش حسابرس ل بوتوانيم احتمال مقبو داشته باشد، مي
 : بيني كنيم پيش زير مستقل را به روش

 0/61
1

0)(0/7862)(0/23-0/1)(5/142-0/3)(1/931-1)(0/788-5)(0/394 =
+

= ×+×××××e
p  

  . است% 60ه گزارش مقبول حسابرس بنابراين احتمال ارائ
  

  هاي آينده  پيشنهاد براي پژوهش
و نيز كمك به روشن شدن تأثير خصوصيات  پژوهشمنظور استفاده هرچه بيشتر از نتايج  به

هاي زير توجه  به موضوعتوان  بر گزارش حسابرسان مستقل در آينده ميمديره  هيئت
  : ديشتري كرب

و تأثير مديره  هيئتدر  ها خانم مورد تنوع جنسيت و حضورتوان در اين پژوهش را مي. 1
  ؛ن مستقل بررسي كردگزارش حسابرسانوع  آنها بر

نوع گزارش  و تأثير آن برمديره  هيئتپرداخت سود توسط  ي پرداخت يا عدم مطالعه. 2
  ؛حسابرسان مستقل

) هايي به جز ابعاد مالي نهدر زمي(مديره هيئتاي و يا تجربه افراد  هبررسي تأثير توانايي حرف. 3
  ؛نوع گزارش حسابرسان مستقل بر

ات بر نوع گزارش تكرار اين پژوهش با در نظر گرفتن تأثير مسائل سياسي و انتخاب. 4
  .حسابرسان مستقل
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1     ;    Board – CH  (1) = 1 
اين صورتدر غير             ;      0  

I (Board-CH )1(  1= ) =  
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