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چکیده
صداقت مدیریت همواره مورد توجه حسارسان مستقل و تحلیلگران مالی بوده است .براساس
این فرض که ارائه صادقانه اطالعات مدیریت موجب ارائه بهتر گزارش حسابرس مستقل می
شود .هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین صداقت مدیریت و اظهارنظرحسابرس
مستقل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .جامعه آماری
تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه آماری
که به روش حذفی و سیستماتیک انتخاب شده در برگیرنده  100شرکت است.دوره زمانی
مربوط به تحلیل داده ها نیز سالهای  1385تا  1393تعیین شده است در استفاده شده است.
داده های مورد نیاز پژوهش از سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزارهای ره آورد
نوین و تدبیر پرداز استخراج شده است و با روشهای آمار همبستگی و رگرسیون چند متغیره
با الگوی داده های ترکیبی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است .نتایج رگرسیون لجستیک
نشان داد که بین صداقت مدیریت و اظهارنظر حسابرس مستقل رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد.
واژههای کلیدی :اظهارنظرتعدیل شده حسابرس ،اظهارنظرتعدیل نشده حسابرس و صداقت
مدیریت

-1عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
-2عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
-3کارشناس ارشد حسابداری ،دانشگاه ارومیه (نویسنده مسئول)
-4کارشناس ارشد ،حسابداری دانشگاه ارومیه
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مقدمه
اطالعات مایه حیات بازارهای سرمایه است .سرمایهگذاران ریسک آوردن سرمایههای به
زحمت به دست آمده خود را به این بازارها پذیرفته و به اطالعاتی که از طرف شرکتها
منتشر میشود ،تکیه میکنند .آنها به اطالعات معتبر ،به موقع و قابل فهم در قالبهایی که
براحتی قابل تجزیه و تحلیل باشد نیاز دارند .تصمیمگیرندگان در سازمانهای بزرگ نمی-
توانند اطالعات دست اول زیادی را دریافت کنند .آنان باید به اطالعاتی اتکا نمایند که
دیگران تهیه میکنند و این واقعیت در بسیاری از موارد خطر دریافت اطالعات غیرقابل اتکا را
افزایش میدهد ،سهامداران برای آگاهی از چگونگی اداره سرمایههای خود و اطمینان از
صحت عمل و کارآیی مدیران ،میتوانند از صورتهای مالی حسابرسی شده به عنوان یکی از
مهم ترین ابزار اطمینان بخش استفاده کنند .احتمال وجود سو نیت در تهیه و تنظیم این
صورت های مالی توسط هیات مدیره ،سبب شد تا نیاز به حرفه حسابرسی و افرادی به نام
حسابرس احساس شود .حسابرسی عبارت است از فرآیندی منظم و باقاعده جمعآوری و
ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به وقایع اقتصادی به منظور تعیین درجه اعتبار
این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و ارائه گزارش به ذینفعان است .نقش حسابرس
مستقل این است که نشان دهد صورتهای مالی براساس اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه
شده است .به این دلیل میتوان استنباط کرد که صورتهای مالی مشترکا توسط واحد انتفاعی
و حسابرس مستقل تهیه شده است (دارابی و جعفری .)1391 ،در واقع حسابرسی جزئی
الینفک از فرآیند گزارشگیری اطالعات اقتصادی است که برای استفادهکنندگان امکان
قضاوت و تصمیمگیری آگاهانه را فراهم میسازد .رشد فزاینده و پیچیدگیهای جامعه نیز نیاز
به حسابرسی را به عنوان بخشی از فرآیند گزارشگری گسترش میدهد .از دیدگاه عدهای از
صاحب نظران نقش حسابرسی نظارت و کنترل است و خدمات مفیدی در جهت رفاه و
آسایش عمومی به جامعه ارائه میدهد .به عبارت دیگر نظارت و حسابرسی بر کنترل و
پاسخگویی در روابط انسانها و به ویژه در فعالیتهای اقتصادی موثر است .نیاز به اطمینان
خاطری که از طریق نظارت و حسابرسی حاصل میشود در مواردی که مالکیت از مدیریت
جداست بدیهی و آشکار است .سرمایهگذاران افراد و موسسات ذینفع به طور طبیعی خواهان
آن هستند که بدانند منابع مالی آنها توسط مدیریت چگونه به کار گرفته ،مصرف و اداره شده

2

چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران
دانشگاه ارومیه5-و 6خرداد1395

و مسئولیت وی درمقابل این منابع چگونه است .در واقع مدیریت وظیفه مباشرت را برعهده
دارد و مسئولیت پاسخگویی وی در برابر مالکان به شکل ارائه اطالعات مالی انجام میگیرد
(بنیمهد و شیرزاد .)1388 ،در این میان انگیزههای مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود
مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود میشوند .با توجه به تضاد منافع به وجود آمده بین
مدیران و حسابرسان ،حال سئوالی که پیش میآید این است که آیا بین مدیریت و گزارش
حسابرسان مستقل رابطه ی معناداری وجود داردیا نه؟ یا به عبارتی دیگر ،آیا بین صداقت
مدیریت و نوع اظهارنظر حسابرس رابطه و جود دارد یا نه؟
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مبانی نظری
بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه اقتصاد بر محور اطالعات قرار دارد .جریان درست
اطالعات در این بازار منجر به اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی از سوی مشارکتکنندگان
میشود و در نهایت ،توسعه اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی را به ارمغان میآورد.گزارشهای
مالی از مهمترین منابع اطالعاتی است که هدف آن فراهم کردن اطالعات الزم برای
تصمیمگیریهای اقتصادی است و بخش اعظمی از نیاز اطالعاتی بازار سرمایه را تأمین
میکند .متأسفانه ورشکستگی شرکتهای عظیم ،نظیر انرون ،وردکام ،آدلفی ،سیستم
گزارشگری مالی را با بحران مواجه کرد .ورشکستگی چنین شرکتهایی باعث نشانه رفتن
انگشت اتهام بهسوی حسابداری و گزارشگری مالی شد ،بهطوری که در موارد متعدد از این
وقایع به عنوان رسوایی حسابداری یاد شد .اما این خاتمه کار نبود ،بلکه سیستم گزارشگری
مالی به دلیل خدشهدار شدن اعتبار آن ،همواره در جلب اعتماد عمومی با بحرانهایی مواجه
شد .افزایش شمار تقلبها که با ورشکستگی شرکتهای بزرگ درهم آمیخته بود،
نگرانیهایی را درباره کیفیت گزارشهای مالی به همراه داشت .حرفه حسابداری و
حسابرسی در راستای چارهجویی در این خصوص به تدبیر راهکارهایی همت گمارد .تغییر
رویکرد تدوین استانداردهای حسابداری از استانداردهای مبتنی بر قواعد به استانداردهای
مبتنی بر اصول ،تأکید بر استقالل حسابرسان و حاکمیت شرکتی برای حمایت از منافع
سهامداران جزء و تنظیم مقررات انتظامی حرفه حسابداری و حسابرسی از جمله تدابیر اتخاذ
شده برای جلب اعتماد عمومی بود (نیکومرام و بادآور نهندی )1388 ،نیاز به اطمینان خاطری
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که از طریق نظارت و حسابرسی حاصل میشود در مواردی که مالکیت از مدیریت جداست
بدیهی و آشکار است .سرمایه گذاران ،افراد و موسسات ذینفع به طور طبیعی خواهان آن
هستند که بدانند منابع مالی آنها توسط مدیریت چگونه به کار گرفته ،مصرف و اداره شده و
مسئولیت وی در مقابل این منابع چگونه است در واقع مدیریت وظیفه مباشرت را بر عهده دارد
و مسئولیت پاسخگویی وی در برابر مالکان به شکل ارائه اطالعات مالی انجام میگیرد (بنی-
مهد و شیرزاد.)1388 ،
حسابرسی
ایلدر و همکاران ( )2010حسابرسی را « جمع آوری اطالعات و ارزیابی مدارک برای تعیین
مطابقت با ضوابط تعیین شده و گزارش اطالعات» تعریف کردهاند .مهمترین وظیفه حسابرسان
تهیه گزارش حسابرسی است که در آن اظهارنظر حرفهای خود را درباره مطلوبیت ارائه
صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری به صراحت اعالم میکنند .حسابرسی باید
براساس استانداردهای حسابرسی انجام شده باشد .این استانداردها ایجاب میکند که حسابرس
مستقل ،حسابرسی را چنان برنامهریزی و اجرا کند که از نبود اشتباه یا تحریفی با اهمیت در
صورتهای مالی ،اطمینانی معقول به دست آید .این حسابرسی شامل رسیدگی نمونهای به
شواهد و مدارک پشتوانه مبالغ و اطالعات مندرج در صورتهای مالی است ،به گونهای که
همراه با سایر رسیدگیها ،مبنایی معقول برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی فراهم
آورد.
بر اساس استانداردهای بینالمللی حسابرسی ( )ISAحسابرس میتواند اظهارنظر خود را به
چهار نوع ارائه کند ،الف) مقبول ب) مشروط ج) مردود ه) عدم اظهارنظر .
الف) نظر مقبول :یعنی به نظر حسابرس ،صورتهای مالی واحد مورد حسابرسی وضعیت
مالی شرکت را طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان داده یا فاقد تحریف،
محدودیت یا ابهام با اهمیت است.
ب) نظر مشروط :حسابرس در حسابرسی خود به مواردی پی برده که نه آن قدر مهم است
که درباره صورتهای مالی مجوز اظهار نظر مردود یا عدم اظهار نظر بدهد ،نه آن قدر بی-
اهمیت که اجازه اظهارنظر مقبول دهد.
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ج) نظر مردود :حسابرس در حسابرسی خود به موارد بسیار مهمی (اساسی) پی برده است
که صورتهای مالی ،استفاده کنندگان را گمراه کرده است و مدیران صاحبکار یا حاضر به
اصالح آنها نشدهاند یا امکان آن به دالیل مختلف نبوده است.
د) عدم اظهار نظر :حسابرس به دالیلی از جمله ابهام بسیار با اهمیت اساسی یا زیر سوال رفتن
فرض تداوم فعالیت یا محدودیت در رسیدگی عمده ،نوع اظهار نظر را عدم اظهارنظر
برمیگزیند (هیل.)2012 ،
پیشینه پژوهش
باتلر و همکاران ( )2004سعی کردند تا رابطه میان سود تعهدی غیر منتظره و نوع اظهارنظر
حسابرسان را بررسی کنند ،آنها از روش آماری رگرسیون لجستیک برای پیشبینی نوع
اظهارنظر حسابرس استفاده کردند .براساس این پژوهش اظهار نظر حسابرسی تحت تأثیر
مدیریت سود قرار نمیگیرد به خاطر هزینه عدم حل مشکالت مربوط به مدیریت سود بسیار
زیاد است .مسائل مربوط به ایجاد مدیریت سود قبل از انتشار اظهار نظر حسابرس حل میشود
و در پی آن باعث کاهش بندهای حسابرسی و گاهاً ارائه اظهارنظر مقبول میشود.
پاشیوراز و همکاران ( )2007با استفاده از برخی نسبتهای مالی نمونه و با استفاده از روش-
های پژوهش عملیاتی همچنین آنالیزهای آماری از قبیل تجزیه و تحلیل مشخصه و تجزیه و
تحلیل لگاریتمی اقدام به تدوین یک سیستم پشتیبانی از تصمیم برای نوع اظهارنظر حسابرسان
پرداختند .متغیرهای آن ها در این پژوهش نسبت جاری ،نسبت آنی ،سرمایه به کل داراییها،
تغییرات در داراییهای جاری ،تغییرات در کل داراییها ،ریسک اعتباری ،سود قبل از بهره و
مالیات و بازدهی دارایی بود .آنها برای اطمینان از متفاوت بودن این نسبتها در دو گروه
اظهارنظر مقبول و غیر مقبول از آزمونهای کروسکال -واریس و کولموگوروف اسمپرتوف
استفاده کردند.
یون و پنگ ( )2010در تحقیقی تحت عنوان "بررسی عوامل موثر بر افشای اختیاری در
شرکتهای چینی" ،عوامل داخلی و خارجی موثر بر افشای اختیاری را بررسی کردهاند.
عوامل داخلی شامل وضعیت مالی شرکت و ساختار حاکمیت شرکتی بوده و عوامل خارجی
شامل اظهارنظر حسابرس ،وضعیت رقابت در صنعت و مجازاتهای در نظر گرفته شده برای
شرکت است.
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تسیپوریدو و اسپتیس ( )2014در تحقیقی ارتباط بین اظهار نظر حسابرسی و مدیریت سود را
به عنوان مبنایی برای اقالم تعهدی اختیاری ،برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار آتن بررسی کردند .نتایج نشان داد که مدیریت با اظهار نظرهای حسابرسی رابطه ندارد
و ویژگیهای مالی شرکتها و اندازه ،عامل تعیینکنندهای برای تصمیمگیری حسابرسان از
تداوم فعالیت است .اظهارنظر مشروط به دالیل دیگر با نوع اظهار نظر حسابرسی در سال قبل
توضیح داده شده است.
ابراهیمی کردلر و سیدی( )1387در پژوهشی رابطه بین حسابرسان مستقل و نوع اظهارنظر
حسابرس را با مدیریت سود بررسی کردند .در رابطه با حسابرسان مستقل و نوع اظهارنظر
حسابرس ،تاثیر نوع موسسه حسابرسی ،نوع اظهارنظر حسابرس در گزارش حسابرسی و تعداد
بندهای شرط در گزارش حسابرسی بر روی اقالم تعهدی اختیاری سنجیدند و برای برآورد
اقالم تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز استفاده کردند .نوع موسسه حسابرسی را به دو
دسته سازمان حسابرسی و سایر موسسات و نوع اظهارنظر حسابرس به دو دسته مقبول و
مشروط تقسیم کردند ،یافتههای پژوهش نشان داد که فقط نوع موسسه حسابرسی با اقالم
تعهدی اختیاری ارتباط داشته است.

مرادی و پورحسینی ( ،) 1388به بررسی رابطه بین خصوصیات مالی و غیر مالی با مدت زمان
اجرای عملیات حسابرسی پرداختند .آنها با بررسی  152شرکت برای دورهی زمانی سالهای
1377الی  1385به این نتیجه رسیدند که اندازه ،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ،سوددهی،
نوع اظهارنظر و عمر شرکت با مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی رابطه دارند.
احمدپور و همکاران ( )1389در پژوهشی رابطه متغیرهای مالی و غیر مالی بر صدور
گزارش حسابرسی را در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای  83تا 86
مورد بررسی قرار دادند ،برای تجزیه و تحلیل دادهها از رویکرد شبکه عصبی مصنوعی و از
روش حذف ورودی شبکه عصبی برای تعیین معنیدار بودن رابطه متغیرها استفاده کردند.
نتایج پژوهش نشان داد که از بین  9متغیری که انتظار میرفت بر صدور گزارش مشروط
حسابرسی دارای تأثیر معنیداری باشند ،تنها دفعات گردش موجودی کاال ،نسبت بدهی به
دارایی ،و نسبت حسابهای دریافتنی به کل دارایی ،بر صدور گزارش مشروط حسابرسی
دارای تأثیر معناداری بودند.
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عباسزاده و منتظر زاده ( )1390در پژوهشی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان
مستقل را با استفاده از خصوصیات هیئت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد که بین افزایش در نسبت مالکانه و گزارش
مقبول حسابرس رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
بنی مهد ( )1390تاثیر عواملی چون عملکرد مدیریت ،تغییر مالکیت ،خصوصی بودن ،اندازه
شرکت ،حسابرسی ،گزینش حسابرس را در مورد اظهار نظر مقبول بررسی کرده است و
دریافت ،کلیه متغیرهای بررسی به غیر از اندازه شرکت ،رابطه مستقیم با احتمال صدور
گزارش حسابرسی مقبول دارند.
حسینیپور و همکاران ( )1392در پژوهشی اظهارنظر گزارش حسابرس مستقل را با استفاده
از روش ماشین بردار پشتیبان ،پیشبینی کردند .جامعه آماری پژوهش آنها شامل تمامی
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1382الی  1391است .از
 16متغیر مالی و غیر مالی از جمله عملکرد ،اهرم مالی ،سودآوری ،حاکمیت شرکتی وغیره،
به منظور آموزش و آزمون مدل استفاده کردند .اظهارنظر حسابرس را به دو دسته مقبول و
غیرمقبول (شامل گزارشات مشروط ،مردود و عدم اظهارنظر) طبقهبندی کردند .نتایج تحقیق
نشان داد که میانگین دقت مدل حاصل از این تکنیک  ٪88.27است و با اهمیتترین متغیرها
جهت پیشبینی نوع گزارش حسابرس مستقل شامل ،نوع گزارش حسابرسی سال قبل ،نتایج
عملکرد مالی شرکت (سود یا زیان) ،نوع صنعت فعالیت شرکت و نوع حسابرس هستند.
حیدرپور و توحیدلو ( )1391در تحقیقی رابطه اقالم تعهدی غیرعادی (معیار مدیریت سود)
و گزارش حسابرس را برای دوره زمانی  1389-1383در بورس اوراق بهادار تهران بررسی
کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین نوع موسسه حسابرسی و اقالم تعهدی غیرعادی
ارتباط وجود ندارد ،یعنی موسسههای بزرگ بیشتر از سایر موسسههای حسابرسی عضو جامعه
حسابداران رسمی ایران (به عنوان موسسههای حسابرسی غیربزرگ) ،قادر به کشف مدیریت
سود نبودند ولی بین اقالم تعهدی غیرعادی و صدور گزارش مقبول توسط حسابرسان
موسسههای بزرگ ارتباط معنادار مثبت وجود دارد .یعنی با افزایش اقالم تعهدی غیرعادی،
گزارشهای حسابرسی صادر شده توسط موسسههای بزرگ به سمت مقبول شدن سوق پیدا
کرده است.
شکلگیری فرضیات
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حسابرسی به عنوان حرفهای مستقل ،وظیفه خطیری در جهت اعتباردهی گزارشهای مالی
برای جامعه استفادهکنندگان اطالعات مالی را بر عهده دارد .اطالعات مالی حسابرسی شده
ابزاری برای کاهش مخاطره سرمایه گذاریها ،بهبود کیفیت تصمیمگیری درون سازمانی و
برون سازمانی ،افزایش سطح بازده ناشی از دادوستد اوراق بهادار و بهبود ساختار سبد
سرمایهگذاری افراد و گروههای مختلف است (یگانه و داداشی .)1389 ،بنابراین فرضیه
پژوهش را میتوان به صورت زیر تدوین کرد:
فرضیه اصلی :بین صداقت مدیریت و نوع اظهارنظر حسابرس رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد.
روش تحقیق
میتوان این تحقیق را بر مبنای هدف ،از نوع کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش ،از نوع
همبستگی به حساب آورد ،زیرا در این تحقیق سعی شده تا از طریق بررسی رابطه بین صداقت
مدیریت را با نوع اظهارنظر حسابرس ،به سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان از اطالعات
مالی این گزارشها جهت اخذ تصمیمات اقتصادی و سرمایهگذاری صحیح کمک شود .از
آنجایی که دادههای تحقیق حاضر اطالعات مربوط به  70شرکت موجود در نمونه طی دوره
زمانی هشت ساله میاست ،بنابراین از دادههای ترکیبی جهت بررسی و تحلیل نتایج استفاده
میشود و از آنجایی که متغیر وابسته تحقیق بصورت  0و  1تعریف شده است که یک متغیر
باینری است ،بنابراین باید از روش رگرسیون لجستیک مبتنی بر دادههای ترکیبی استفاده کرد.
متغیر وابسته در مدلهای رگرسیون لجستیک باینری (دوحالتی) ،یک متغیر وابسته دو سطحی با
مفهوم عضویت یا عدم عضویت در یک گروه ،یا بلی یا خیر است که به صورت  0و یا 1
ارزشگذاری شده است به مدلهایی که این گونه متغیرها در آن لحاظ میشوند ،مدلهای
انتخاب گسسته میگویند که اساسا جزء مدلهای غیرخطی به شمار میروند و جهت تجزیه و
تحلیل آنها باید از مدلهای رگرسیون لجستیک استفاده کرد که یکی از پرکاربردترین آن ها
مدل الجیت است (رضائی تبار و محمد زاده .)1390 ،مهمترین ویژگی روش رگرسیون
لجستیک باینری این است که نیازی به برقراری فروض نرمالیتی و همسانی واریانس نیست.
جامعه و نمونه
جامعه آماری پژوهش ،کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است.
دوره مورد تحقیق یک دوره هشت ساله بر اساس صورتهای مالی سالهای  1385تا 1393
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است .البته با توجه به این موضوع که برای آزمون فرضیههای تحقیق نیاز به محاسبه رگرسیون
پنج ساله است ،عمالً دوره تحقیق محدود به هشت سال ( 1385تا  )1392است .از کل
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 70 ،شرکت به عنوان نمونه به روش
حذفی زیر انتخاب شدهاند:
 -1دوره مالی این شرکتها منتهی به  29اسفندماه بوده است.
 -2شرکتها از نوع سرمایهگذاری یا واسطهگری یا بانکی نباشند.
 -3تا سال  1393از لیست شرکتهای بورس اوراق تهران خارج نشده باشند.
 -4وقفه معامالتی بیش از  6ماه نداشته باشند.
که بعد از احراز شرایط باال  70شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد .دادههای این
پژوهش مبتنی بر ارقام و اطالعات واقعی بازار سهام و صورتهای مالی شرکتها تهیه شده
است .در این تحقیق برای جمعآوری دادهها و اطالعات از روش کتابخانهای و میدانی استفاده
شده است.
مدل تحقیق و متغیرها
مدل رگرسیون لجستیک باینری فرضیههای پژوهش به صورت زیر است:
P(AUDITOR OPINION)= 1/{1+EXP[-(β0 + β1 Integrity𝑖𝑡 + β2 sizeit +
}]) β3 Leverageit + β4 Change Auditor it + β5 Profitabilityit

نوع اظهار نظرحسابرس
 :AUDITOR OPINIONمتغیر وابسته تحقیق نوع اظهارنظر حسابرس است که به دو نوع
اظهارنظر تعدیل شده و تعدیل نشده تقسیم شده است .به طوری که اظهارنظر تعدیل نشده
شامل اظهارنظر مقبول است(عدد  )1و اظهار نظر تعدیل شده ،اظهار نظر مشروط ،مردود و عدم
اظهار نظر (عدد صفر) را شامل میشود.
صداقت مدیریت
𝑡𝑖 Integrityنمایش صادقانه اطالعات در گزارشهای مالی است .این متغیر از میزان اقالم
تعهدی غیرعادی گزارشهای مالی و از طریق شاخص تعدیل شده جونز به صورت زیر
استفاده خواهد شد:
TAi,t= β1(1/Ai,t-1) + β2(ΔREVi,t – ΔRECi,t) + β3 PPEi,t + εi,t
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 :TAمجموع اقالم تعهدی
 :ΔRECتغییرات حسابهای دریافتنی تجاری
 :Aمجموع داراییها  :PPEناخالص داراییهای ثابت مشهود
 :ΔREVتغییرات درآمد فروش :εخطای برآورد
TAi,t = OPi.t - CFOi,t

 :OPسود عملیاتی :CFOجریان نقدی حاصل ازعملیات
اقالم تعهدی غیرعادی بهصورت قدرمطلق پسماندهای مدل رگرسیون اقالم تعهدی است و
به عنوان شاخص معکوسی از صداقت مدیریت درگزارشگری مالی تعریف میشود.
اندازه شرکت
 sizeitعبارت است از بزرگ و یا کوچک بودن یک شرکت مورد رسیدگی حسابرس نتایج
تحقیقات صورت گرفته توسط (مارتینس و دیگران 2008؛ گاگانیس2007 ،؛ فارانیها و ویانا،
 )2009نشان میدهد که هر چه اندازه شرکتها بزرگتر شود ،احتمال دریافت گزارش مقبول
نیز به طور معناداری افزایش خواهد یافت .این متغیر از حاصلضرب قیمت سهام شرکت در
پایان سال در تعداد سهام شرکت در پایان سال به دست میآید .در نهایت ،لگاریتم طبیعی
ارزش بازار شرکت در پایان سال ،به عنوان معیار اندازه شرکت استفاده شده است.
اهرم مالی
 Leverageitمتغیری است که از طریق نسبت بدهی بلندمدت به جمع داراییها اندازهگیری
میشود .اهرم مالی نشاندهنده توانایی شرکت در بازپرداخت بدهیها ،خصوصاً بدهیهای
بلندمدت است .شرکتهایی که در بازپرداخت به موقع بدهیهای خود ناتوان بوده و میزان
بدهی آنها باال است ،به احتمال زیاد گزارش حسابرسی غیرمقبول دریافت میکنند زیرا
حسابرسان درباره تداوم فعالیت آنها مطمئن نیستند .نتایج تحقیقات قبلی (ایرلند2003 ،؛
گاگانیس و همکاران2008 ،؛ ستایش و جمالیان پور )1388 ،نشان میدهد که رابطه مستقیمی
بین میزان بدهی شرکتها و احتمال دریافت گزارش حسابرسی غیر مقبول ،مرتبط با تداوم
فعالیت وجود دارد.
تغییر حسابرس
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 Change Auditor itعبارت است از تغییر حسابرس از یک موسسه حسابرسی عضو جامعه
حسابداران رسمی به موسسه دیگر ،در صورت وقوع این تغییر مقدار یک و در غیر این
صورت صفر خواهد بود .این متغیر در تحقیق بنیمهد ( )1390استفاده شده است.
سودآوری
 Profitabilityitشاخصی است که از عملکرد مدیریت شرکت مورد رسیدگی حسابرس.
این متغیر از تقسیم سود عملیاتی به جمع داراییها به دست میآید .نتایج تحقیقات صورت
گرفته توسط گاگانیس و همکاران2008 ،؛ ستایش و جمالیان پور1388 ،؛ بنی مهد)1390 ،
نشان میدهند که احتمال دریافت گزارش حسابرسی غیر مقبول در شرکتهای با سودآوری
پایین ،باالست.
تجزیه و تحلیل دادهها
در این بخش به بررسی تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته میشود.
بررسی آمار توصیفی
در جدول  ،1آمار توصیفی بکار گرفته شده ارائه شده است.
جدول  :1آمار توصیفی
متغیرها

احتمال

ضریب تغییرات

انحراف معیار

ماکسیمم

مینیمم

میانگین

اظهار نظر حسابرس

0/000

0/001

0/500

1/000

0/000

0/483

صداقت مدیریت

0/000

2/213

2/014

14/928

0/000

0/910

اندازه شرکت

0/000

20/462

1/544

14/492

9/155

13/253

اهرم مالی

0/000

2/147

0/511

3/110

-5/070

0/238

تغیر حسابرس

0/000

2/211

0/376

1/000

0/000

0/170

سودآوری

0/000

0/674

0/112

0/608

-0/114

0/166

بررسی ضرایب همبستگی
برای تشخیص همخطی بین متغیرها از آزمون کشف عوامل افزایشدهنده واریانس ضرایب
برآورد شده ،عامل تورم تولرانس ( )VIFاستفاده شد .نتایج حاصل از آزمون  ،VIFدر جدول 2
نشان داده شده است .که مشکل همخطی بین متغیرهای توضیحی مورد بررسی مشاهده نمیشود.
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جدول  :2نتایج آزمون همخطی
متغیرها

1/VIF

VIF

صداقت مدیریت

0/93

1/07

اندازه شرکت

0/28

3/93

اهرم مالی

0/80

1/24

تغییر حسابرس

0/82

1/21

سودآوری

0/93

1/07

پیش آزمون مدل رگرسیون
دادههای رگرسیونی این پژوهش به دوره زمانی  1385تا  1393تعلق دارد و ماهیت آن ترکیبی
از دادههای زمانی و مقطعی است که میتوان آنها را به صورت تلفیقی یا تابلویی برازش کرد.
اگر بتوان فرض کرد که همه شرکتها خصوصیات مشابه دارند ،آنگاه ادغام کردن دادههای
آنها و استفاده از رگرسیون تلفیقی به آسانی امکانپذیر است ،اما در صورت وجود تفاوت در
بین مشاهدات مربوط به شرکتها ،باید از روش دادههای تابلویی استفاده کرد .انتخاب از میان
این دو شیوه ،مستلزم انجام آزمون Fلیمر است .در آزمون Fلیمر فرض صفر بیانگر یکسانی
عرض از مبداها و فرض یک بیانگر ناهمگونی آنها است .بعد از آن ،برای مدلهایی که با
روش تابلویی برازش می شوند ،باید یکی از الگوهای اثرات ثابت یا اثرات تصادفی را نیز تعیین
کرد .نتایج آزمون  Fلیمر در جدول  3آمده است که نشان میدهد فرضیه از مدل دادههای
تلفیقی پیروی میکنند.
جدول  :3آزمون اف .لیمر
 Fلیمر
فرضیه

تخمین

Proab

LR chi2

0/479

4/50

تلفیقی

م

نتایج آزمون فرضیه
برای آزمون فرضیه تحقیق یعنی بررسی ارتباط بین صداقت مدیریت و نوع اظهارنظر
حسابرس از مدل زیر استفاده میشود:
در رگرسیون الجیت دو معیار برای بررسی نکویی برازش استفاده میشود که مهمترین آن-
ها  LRاست .این معیار مانند آماره  Fدر رگرسیون معمولی عمل میکند .مقدار  𝑋 2مربوط به
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این آماره با درجه آزادی هشت برابر 56/33است و احتمال مربوط به مدل صفر است .بنابراین
فرض عدم معناداری مدل رد میشود و مدل معنادار و قابل تکیه است .معیار دیگری که برای
ارزیابی به کار میرود  Log likelihoodاست .مقدار این آماره منفی است و هر چه قدرمطلق
آن بزرگت ر باشد ،حاکی از مناسب بودن مدل است .مقدار بدست آمده برای این مدل عدد
 -262است .بر این اساس نیز مدل معنادار و قابل اعتماد است .ضریب تعیین بیانگر آن است که
در کل دوره پژوهش متغیرهای مستقل تحقیق  ٪9از تغییرات گزارش اظهار نظر حسابرس را
تحت تأثیر قرار میدهند .با توجه به این که اظهار نظر حسابرس تحت تأثیر عوامل زیادی از
جمله «دفعات گردش موجود کاال ،نسبت بدهی به دارایی ،نسبت حسابهای دریافتنی به کل
داراییها» است (احمدپور و همکاران )1389 ،و تحقیق حاضر تنها چند متغیر را با نوع
اظهارنظر حسابرس بررسی کرده است ،بنابراین ضریب تعیین  ٪9قابل توجیه است.
مطابق با فرضیه پژوهش ،انتظار میرفت رابطه معناداری بین صداقت مدیریت و نوع اظهار
نظر حسابرس و وجود داشته باشد .چنانچه به جدول  4توجه شود ،نتایج نشان میدهد که
صداقت مدیریت بر اساس ضریب رگرسیونی 0/151و احتمال  ،0/033رابطه مثبت و معناداری
با نوع اظهارنظر حسابرس دارد .بنابراین باتوجه به اینکه سطح معناداری مربوط به متغیر مذکور،
از  0/05کوچکتر میباشد،دلیلی بر رد فرضیه اول پژوهش یافت نشد .همچنین رابطهی
متغیرهای کنترلی اندازهی شرکت و تغییر حسابرس بیمعنی و اهرم مالی و سودآوری شرکت
مثبت و معنی دار بوده است .این موضوع مبین این امر است که هر چه اهرم مالی و سودآوری
شرکت بیشتر باشد ،ارائه اظهارنظر های تعدیل نشده افزایش مییابد .با توجه به تحلیلهای فوق
میتوان گفت صداقت مدیریت با نوع اظهارنظر حسابرس رابطه ی مثبت و معناداری دارد.
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جدول  :4نتایج حاصل از برازش مدل ()1
P(AUDITOR OPINION) = 1/{1+EXP[-(β0 + β1 Integrityit + β2 sizeit + β3 Leverageit +
}]) β4 Change Auditor it + β5 Profitabilityit

متغیر وابسته :اظهار نظر حسابرس

گرسیون لجستیک دادههای ترکیبی
متغیر

ضرایب

Std. Error

آماره z

احتمال

صداقت مدیریت

-0/151

0/0713

-2/128

0/033

اندازه شرکت

-0/075

0/076

-0/990

0/321

اهرم مالی

1/047

0/312

3/348

0/000

تغییر حسابرس

-0/265

0/277

-0/959

0/3375

سودآوری شرکت

6/53

1/115

5/859

0/000

متغیر ثابت

-0/252

0/998

-0/253

0/800

LR chi2

56/33

Prob chi2

0/000

Log likelihood

-262/649

Pseudo R2

0/096

نتایج تحلیل دادهها
در این تحقیق فرض بر این بود که صداقت مدیریت با نوع اظهارنظر حسابرس رابطه مثبت و
معناداری دارد .نتایج تحقیق مبنی بر تایید فرضیه پژوهش است .مبنی بر این که با افزایش
صداقت مدیریت اظهارنظرهای تعدیل نشده حسابرس مستقل افزایش پیدا میکند که سازگار
با نتایج تحقیقات باتلر و همکاران ( ،)2004جال و همکاران ( )2007است ومخالف با نظر
پوریدو و اسپتیس ( ،)2014حیدرپور و توحیدلو ( ،)1391ابراهیمی کردلر و سیدی ()1387
است.
پیشنهادهای پژوهش
بر اساس نتایج این تحقیق پیشنهاد میشودکه سرمایهگذاران حاضر در بورس باید به این
نکته توجه داشته باشند که صداقت مدیران و گزارش حسابرس میتواند حاوی اخبار مهم و
محرمانهای در خصوص وضعیت آتی شرکت باشد بنابراین در زمان تصمیمگیری باید به
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صداقت مدیریت نیز توجه کرد .همچنین بهکارگیری این دو عامل به صورت مکمل میتواند
مؤثر باشد .زیرا وجود ارتباط مکمل بین آنها به سرمایهگذاران و سایر ذینفعان این امکان را
میدهد که با در کنار هم قرار دادن اطالعات مربوط صداقت مدیریت و اظهارنظر حسابرس
پیشبینی بهتر و جامع تر از سطح شرکت داشته باشند.
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