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 دهیچك
 

فعال در صنعت موواد و   های شرکت یمال نیبر تأم یتأثیر نوع گزارش حسابرس ی، بررسمقالههدف از این مقدمه: 

 است. یداخل های بانک قیشده در بورس اوراق بهادار تهران از طر محصوالت دارویی پذیرفته

. اسوت  حسابرسوی  گوزارش  مسوتق،،  متغیر و اه متغیر وابسته این پژوهش، تسهیالت اعطایی بانکروش پژوهش: 

 آمواری   شوده در بوورس اوراق بهوادر تهوران اسوت. ن ونوه       پذیرفته یها پژوهش شام، شرکت نیدر ا آماری جامعه

اسوت. ایون    1313 الی 1313طی دوره زمانی  دارویی محصوالت و مواد صنعت در فعال شرکت 11 شام، پژوهش

و بورای   لجسوتیک  رگرسویون  پوژوهش از  هوای  ست. برای آزمون فرضیهه بستگی ا-نوع پژوهش، از نوع توصیفی

 .شداستفاده  11نسخه  SPSSنرم افزار  از های آماری تجزیه و تحلی، داده

 بور کننده توأثیر زیوادی    ابرسی رسیدگیحس مؤسسه و حسابرس گزارش نوع که دهد می نشان های پژوهش یافتهها:  یافته

 یرهوا یمتغ بررسوی . نودارد  درازمودت  و مودت  کوتواه  تسوهیالت  اعطای برای صیخصو و دولتی های بانک گیری تص یم

 مودت  کوتواه  یموال  نیبوا توأم   داری او معنو  میرابطه مسوتق  ها، ییو ساختار دارا یاهرم مال یرهایکه متغ دهد ینشان م یکنترل

 انودازه  ی،خصوصو  های کبان قطری از ها شرکت مدت کوتاه یمال نیدارد. در مورد تأم یدولت های بانک قطری از شرکت

 .دارددار  معناو  معکوسرابطه  یمال نیبا تأم یدار و سودآور و معنا میمستقرابطه وام  نکردن افتیدر ای افتدری با شرکت

 یموال  نیو توأم  ینووع گوزارش حسابرسو    نیاسوت کوه بو    نیو گور ا  بیوان  هوا  افتوه ی ریتفسو  ،یطور کلو  بهگیری:  نتیجه

 وجود ندارد. یدار معنا رابطه یداخل های بانک قیاز طر ییروصنعت مواد و محصوالت دا های شرکت

 .و اعتباردهندگان یمال نیتأم الت،یتسه ،ینوع گزارش حسابرس: های كلیدی واژه
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 مقدمه

 

کوووه بتوانووود در   هوووای موووالی بووورای ایووون    صوووورت

دقت و کیفیوت   ، باید ازواقع شودها مفید  گیری تص یم

ی، کیفیوووت الزم برخووووردار باشووود. فراینووود حسابرسووو

های موالی را ارزیوابی و آن را بهبوود     اطالعات صورت

سوهم حسوابرس   (. 1دهود )  بخشد و به آن اعتبار موی  می

گووری مووالی، اعتبووار بخشوویدن بووه   مسووتق، در گووزارش

کوه   اعتبار، یعنی ایون جا  های مالی است. در این صورت

تواند باور شود؛ به عبارت دیگور،   های مالی می صورت

داران،  رکت ماننووود سوووهام اشوووخاا خوووار  از شووو  

دهنووودگان، دولوووت و سوووایر اشوووخاا ثالووو   اعتبوووار

 (.2) توانند به آن اتکاء کنند مند، می عالقه

 آن از کوه  اسوت  ای وسویله  حسابرسوی  گوزارش 

 قابلیوت  خصووا  در را خوود  نظور  حسوابرس،  طریق

 آن از کننودگان  اسوتفاده  بوه  موالی  های صورت اعت اد

مسوتق، گوزارش   (. حسابرس 3) کند می منتق، گزارش

، مقبووولخووود را در قالووی یکووی از انووواع ا هووارنظر    

 عدم ا هوارنظر و یا  مردود ، ا هارنظرمشروط ا هارنظر

شوکلی از گوزارش   نظور مقبوول    ا هوار کنود.   صادر موی 

کوه دامنوه رسویدگی،     حسابرسی بورای موواردی اسوت   

هوای موالی    صوورت  حسابرسوان معتقدنود  کافی بوده و 

نتایج ع لیوات را   مالی،واحد مورد رسیدگی، وضعیت 

شوده حسوابداری بوه نحوو مطلوو        طبق اصول پذیرفتوه 

نظر مشروط باید هنگامی ا هار شود کوه  . دهد نشان می

توانود   یکنود نظور مقبوول ن و     گیری موی  حسابرس نتیجه

یوا   تا هار شود، اما اثر هرگونه عدم توافوق بوا مودیری   

 راه یت و فراگی    ا محدودیت در دامنه رسیدگی چنان ب

)اساسی( نیست که مسوتلزم ا هوارنظر موردود یوا عودم      

 بووه» نظوور مشووروط بایوود بووا عبووارت در ا هوارنظر شووود. 

(. 4) آثار موضووع موورد شورط، ا هوار شوود      «استثنای

گر آن است کوه   ا هارنظر مردود یک نظر منفی و بیان

های مالی بوه نحوو مطلوو  ارانوه نشوده اسوت.        صورت

کننود کوه    ار موی حسابرسان هنگوامی نظور موردود ا هو    

های مالی چنان با اه یوت باشود کوه     های صورت نقص

کننده باشد. کلیه دالی،  های مالی گ راه کلیت صورت

هوای   ع ده مربوط به صودور نظور موردود بایود در بنود     

نظر باید هنگوامی   عدم ا هار(. 1توضیحی آورده شود )

ارانووه شووود کووه اثوور احت ووالی محوودودیت در دامنووه     

)اساسوی(   اه یوت و فراگیور    چنوان بوا   رسیدگی یا ابهام

هوای موالی    باشد که حسابرس نتواند نسبت بوه صوورت  

 (.4) ا هارنظر کند

 

 مبانی نظری پژوهش

جدایی مالکیت از مودیریت، بحو      با توجه به مقوله

شووده  هووای مطوورح چنووین نظریووه حاک یووت شوورکتی، هووم

نفعوان و   نظریوه یی  ،مرتبط با آن از قبی، نظریه ن ایندگی

های موالی   ها، رسیدگی و حسابرسی صورت ر نظریهدیگ

کامالًً ضروری است. حسابرسوی، بورای   امری ها  شرکت

هوووای موووالی گوووزارش شوووده ارزش افوووزوده   صوووورت

کنود، زیورا نتوایج بررسوی مربووط       موی  ایجاد)مضاعف( 

هووای مووالی را  اتکووای محتوووای صووورت بووودن و قابلیووت  

طووور خالصووه، حسابرسووی   (. بووه1د )کنوو گووزارش مووی 

دهی ناشی از تضاد منافع را کواهش داده   مشکالت اعتبار

 (.7افزاید ) اتکای آن را می رو قابلیت و از این

بخشوی بوه اطالعوات     اعتبار ،اصلی حسابرسی  هفلسف
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های موالی اسوت. زیورا، اطالعوات      منعکس در صورت

های مختلفی نظیور   های گروه گیری مزبور مبنای تص یم

بالقوه، کارگزاران، مدیران،  گذاران یهداران، سرما سهام

و  دولوت  ،دهنودگان  گران، اعتبار مالی، تحلی،  مشاوران

ین، گیوورد. بنووابرا  قوورار مووی  کننوودگان سووایر اسووتفاده 

 حسابرسوووی از دیووودگاه کووواربران مزبوووور بوووه ویوووژه  

، زمانی سوودمند اسوت کوه حسابرسوان     دهندگان اعتبار

 ی و ارزیوابی برقوراری  های خود به بررسو  طی رسیدگی

هوای موالی از    تداوم فعالیت، عاری بودن صورت فرض

قوانونی موؤثر بور     اه یوت و اع وال ریور    اشتباه، تقلوی بوا  

فعالیت واحد مورد رسیدگی بپردازند و میزان موافقوت  

 (.1) خود را با رعایت موارد مزبور اعالم کنند

چنوین سواز و کوار     خصیصه نظام نوین بانکی و هوم 

ای است که  به گونهیاتی اکثر ابزارهای جدید اعتباری 

گووی بوار موالی تسوهیالت      طوور خوودگردان، پاسوخ    به

رو، الزم  اعطایی و بازگشت منابع بانوک اسوت. از ایون   

است ماهیت و توجیهوات موالی تسوهیالت درخواسوتی     

بررسی شده و وضعیت و بافوت موالی متقاضوی مودنظر     

قرار گیرد تا براساس نیاز واقعی و متناسوی بوا  رفیوت    

شده و بازگشت منابع بانک  پرداختت مالی او تسهیال

(. هودف بانوک   3دچار اختالل و احیاناً مخاطره نشود )

آوردن سود و وصوول اصو، آن    دست از اعطای وام، به

هوای موالی شورکت     در سررسید است. اما اگر صوورت 

، قابو،  شوود  موی تقاضای وام به بانک ارانوه  با که ه راه 

عووات اتکوواء نباشوود و بانووک بوور اسوواس چنووین اطال      

نهوایی احت واالً     ای وامی داده باشود، نتیجوه   کننده گ راه

رسود و   نظر خود ن وی   این است که بانک به سود مورد

م کن است مجبور شود اص، وام را نیز به عنوان زیوان  

هزینوه منظوور    حسوا  شده به  ناشی از مطالبات سوخت

ها نیز به دنبال تأمین منابع و تجهیزات  (. شرکت2کند )

خواهنود بودهی را بوه     ش منافع خود هستند و میو افزای

عنوووان بخشووی از سوواختار سوورمایه داشووته باشووند و بووا   

اسووتفاده خردمندانووه از آن، ارزش شوورکت و ثووروت    

 ،رکه متقاضی اعتبا از آنجا(. 1داران را باال ببرند ) سهام

گوری موالی بوه     گزارش نظاموضعیت خود را با ک ک 

ی مستق، در ارزیابی کند، نقش حسابرس بانک ارانه می

نظوری   ا هار مشهود است و ها کامالً اعتبار این گزارش

بوور تصوو یم  توانوود مووی کنوود مووی ارانووهحسووابرس کووه 

 (.12) دهندگان مؤثر واقع شود اعتبار

یکوووی از معیارهوووای تشوووخیص قووودرت و تووووان   

وسیله متقاضیان دریافت تسوهیالت   ها به بازپرداخت وام

ای موالی حسابرسوی   هو  توانود صوورت   و وام بانکی موی 

چنین نوع ا هارنظر  های حسابرسان و هم شده، گزارش

منوودر  در گووزارش حسابرسووی باشوود. کارشناسووان     

هووای  گووزارشتوجووه کووردن بووه هووا بووا  اعتبوواری بانووک

حسابرسوووی بوووه ویوووژه نووووع ا هوووارنظر منووودر  در    

هوا در ارزیوابی    های حسابرسی و استفاده از آن گزارش

قاضووی اسوووتفاده از  اعتبوواری واحوودهای اقتصوووادی مت  

به بازیافوت اصو،    توانند های بانکی، می تسهیالت و وام

منابع و دریافت منافع مورد انتظار از آن امیودوار باشوند   

(. 1) ها جلوگیری کنند از ایجاد مطالبات معوق بانک و

حسابرسوان    وسویله  های مالی حسابرسی شده بوه  صورت

ات قابو،  بسیار مناسوبی در انتقوال اطالعو     مستق،، وسیله

تورین شوخص    اتکاء است. حسابرسان مسوتق،، شایسوته  

 هوای  صورت  درستی تهیه و ارانه  نظر درباره برای ا هار

مالی واحد اقتصادی هستند. شایستگی حسابرس به این 
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هوای   دلی، است کوه وی حسابرسوی را طبوق اسوتاندارد    

دهود توا اط ینوان یابود کوه اقوالم        حسابرسی انجوام موی  

هوای حسوابداری    طبوق اسوتاندارد   های مالی بور  صورت

هایی اعتبوار   تهیه شده است. بنابراین، حسابرسی به ادعا

وسوویله شووخص دیگووری در قالووی   کووه بووه بخشوود مووی

هوای موالی تهیوه شوده اسوت، و بوه ایون وسویله          صورت

هوای   قابلیت اتکای اطالعوات بوه کوار رفتوه در تصو یم     

 (.11دهد ) اقتصادی را افزایش می

از  ر گزارش حسابرسی مستق،در این پژوهش، تأثی

عدم ا هوارنظر و   مشروط، )مقبول،لحاظ نوع گزارش 

و نوووع حسووابرس )سووازمان حسابرسووی یووا  یووا مووردود( 

وسویله   اعطای وام بهبر مؤسسات حسابرسی خصوصی( 

  مد نظر است.های داخلی  بانک

 

 اه یت و ضرورت پژوهش
هوای پیشورفته    حرفه حسابرسی مستق، که در کشور

هوا پیشوینه تواریخی طووالنی      بوه سوایر حرفوه   نیز نسوبت  

ندارد، در کشور ما هنوز در آراز راه است و بوا وجوود   

های مکرر هنوز جایگاه واقعی خود را در جامعوه   تأکید

هوایی در   دست نیاورده است. بنابراین، انجام پژوهش به

ناپذیر است. در ادبیات نظوری   این زمینه ضرورتی انکار

شوود کوه حسابرسوی     ح میحسابرسی این موضوع مطر

منجر به ایجاد ارزش افزوده برای اطالعات حسابداری 

چوه ادبیوات    . اگور (1)شود  کنندگان می و انتفاع استفاده

های تجربی است، اما به نظور   یاد شده ماحص، پژوهش

هوای یواد شوده کوه      رسد شورایط محیطوی پوژوهش    می

ادبیات نظری حسابرسی در آن شک، گرفته، با شورایط  

هوای در حوال توسوعه نظیور ایوران       های کشور گیو ویژ

تفاوت اساسی داشته باشد. از طرفی نتایج متضوادی در  

این زمینه به دست آمده است. بنابراین، ضروری اسوت  

هووای تک یلووی بوورای اثبووات قابلیووت تع وویم     پووژوهش

. بوا  (12)های مربوط به جامعه ایرانی انجوام شوود    نظریه

هوای   یت انواع گزارشتوانیم اه  انجام این پژوهش می

دهنودگان در ایوران بررسوی و     حسابرسی را برای اعتبار

هایی برای بهبود و رفع نواقص احت والی در ایون    کار راه

زمینه بیان کنیم تا از این طریق حرفه حسابرسوی بتوانود   

 به جایگاه واقعی خود در جامعه دست یابد.

 

 پیشینه پژوهش
ابرسوی در  رسولی به این نتیجه رسیده است که حس

ای و  گذشته به دلی، نبودن الزامات قانونی، نهواد حرفوه  

هووای ریرمنطقوی از حسابرسووی جایگواه معتبوور    برداشوت 

هوای   کنندگان از صورت خود را نداشته است و استفاده

های مالی حسابرسی شده و  مالی، وجوه افتراق صورت

 (. 12دانستند ) حسابرسی نشده را ن ی

است که اعتباردهنودگان،  موسوی شیری نتیجه گرفته 

های مالی خوود بور    گذاران در تص یم داران و سرمایه سهام

هوا   کننود و ایون گوزارش    های حسابرسی اتکاء می گزارش

انود ولوی در موورد     هوای موالی افوزوده    بر کیفیت صوورت 

هوای موالی    افزایش بعضی از خصوصیات کیفوی صوورت  

  (.13اند ) موفقیت چندانی نداشته

ناموه   پرسوش  71نی با اسوتفاده از  یگانه و مد حساس

گیری  های حسابرسی بر تص یم به بررسی تأثیر گزارش

 ها نشان داد ند. نتایج پژوهش آنپرداخت عتباردهندگانا

گیری اعتباردهنودگان   بین گزارش حسابرسی و تص یم

چنوین، نتوایج    رابطه قووی و موؤثری وجوود نودارد. هوم     
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یان بنودی متقاضو   آزمون فریدمن در خصووا اولویوت  

های حسابرسی گوناگون نشان داد که  اعتبار با گزارش

تووجهی بور    گزارش حسابرسی موردود اثور منفوی قابو،    

گیووری اعطووای اعتبووار دارد ولووی بووین گووزارش  تصوو یم

مشووروط و عوودم ا هووارنظر تفوواوتی وجووود نوودارد.      

چنین، در مقایسه بین گزارش مشروط و عودم ارانوه    هم

شوود و گوزارش    گزارش حسابرسی اختالفی دیده ن ی

حسابرسی مقبول با ثابت در نظر گورفتن سوایر شورایط    

 (.12) گیرد مورد توجه قرار می

جفووت  72بووا اسووتفاده از   شووکری چشوو ه سووبزی 

هوووای  ناموووه از مووودیران و کارشناسوووان اداره  پرسوووش

شده  گذاری پذیرفته های سرمایه گذاری شرکت سرمایه

بوووه بررسوووی توووأثیر در بوووورس اوراق بهوووادار تهوووران 

گیووووری  هووووای حسابرسووووی بوووور تصوووو یم ارشگووووز

. نتیجوه  های موالی پرداخوت   کنندگان از صورت استفاده

هووای  گووزارش پووژوهش وی حوواکی از آن بووود کووه   

حسابرسوووی در ایوووران دارای بوووار اطالعووواتی اسوووت و 

کننووودگان آن را بوووه عنووووان ابوووزار مناسوووی   اسوووتفاده

 (.14) شناسند گیری می تص یم

 تأثیر ه بررسیخود ب در پژوهشعظی ی و فروزنده 

  گیوووری مشوووروط حسوووابرس بووور تصووو یم    گوووزارش

اطالعات پرداختند.   های مالی کنندگان صورت استفاده

بوا   پوژوهش  هوای  هودف تحقق بخشویدن بوه     الزم برای

های موالی   کنندگان صورت استفاده  دو گروهاز  پرسش

گووذاری و  سوورمایه  هووای شووام، کارشناسووان شوورکت  

استان   مؤسسات اعتباریها و  کارشناسان اعتباری بانک

نشوان داد   ها آن نتایج پژوهش .آوری شد ج ع اصفهان

ی اکووه گووزارش مشووروط حسابرسووی در ایووران محتووو  

کننودگان   اسوتفاده   گیوری  و بر تصو یم  نداشتهاطالعاتی 

 .(11ندارد )تأثیر  های مالی  صورت

شورکت فعوال    72مقدم با بررسی  مهدوی و ریوری

ن نتیجه گرفتند که گزارش در بورس اوراق بهادار تهرا

مشووروط حسابرسووی نسووبت بووه گووزارش مقبووول بوورای  

کننودگان دارای محتووای اطالعواتی افوزون بور       استفاده

 (.3ها نیست ) سایر گزارش

احوودیان در مطالعووه موووردی بانووک صووادرات، بووه  

هوا در   اعتبواری بانوک   هوای  بررسی تأثیرپذیری تص یم

 سوتق، هوای حسابرسوان م   اعطای تسوهیالت از گوزارش  

گووزارش پرداخووت. نتووایج پووژوهش وی نشووان داد بووین 

 هوای  هوای موالی و تصو یم    حسابرسی نسبت به صورت

نووع  و  دار و مثبتی وجوود دارد  ه بستگی معنا ،اعتباری

هوا   اعتبواری بانوک   های ا هارنظر حسابرسان در تص یم

که گزارش حسابرس نسوبت بوه    فقط زمانی .مؤثر است

و مطلوو  باشود، ایون     های مالی با نظور مقبوول   صورت

. دشووو توور مووی اعتبوواری پررنوو  هووای تووأثیر در تصوو یم

 چنووین، نتووایج پووژوهش وی حوواکی از آن بووود کووه هووم

گونووه  حسوون شووهرت و رتبووه مؤسسووه حسابرسووی هووی  

 .(1ندارد )ها  اعتباری بانک های تأثیری بر تص یم

بوه دنبوال سواخت    پژوهشوی  در و ه کواران   کوهن

 نکردناعطا یوا اعطوا   رددر موگیری  مدلی برای تص یم

وام، شوورایط اعتباردهنوودگان و شوورایط متقاضووی وام را 

ها حواکی از   نتایج پژوهش آنمورد بررسی قرار دادند. 

اطالعات حسابرسی شده قابلیوت اسوتفاده    آن است که

 . (11) گیری را دارد در مدل تص یم

 71پرونوده وام و مقایسوه    322با بررسی  اورگ لیر

توأثیر  بررسوی  دار و  وام مشوک،  71وام بدون مشوک، و  
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نتیجه گرفت که اطالعوات حسابرسوی    ،حسابرسی مستق،

توری داشوته و در نهایوت وام را بوا      شده قابلیت اعت اد بیش

   .(17) سازد تری مواجه می مشکالت کم

هوای   با بررسی توأثیر انوواع گوزارش    ری ر و استیس

نفور مسوئول اعتبواری     222گیوری   حسابرسی در تص یم

گیوری   بور تصو یم   گرفتند که گزارش حسابرسی نتیجه

 .(11ندارد )تأثیر  ها آن

با بررسی تأثیر گزارش حسابرسی مقبوول در  ث فیر

بانکدار بوه ایون نتیجوه     144مقاب، گزارش مشروط بین 

رسید که برای اخذ تص یم در خصوا تعیین حداکثر 

گزارش حسابرسی مقبول دارای توأثیر مثبوت    مبلغ وام،

 .(13) است

رث در پژوهش خود به بررسی تأثیر انواع معینوی  فی

هوووووای مشوووووروط حسابرسوووووی روی    از گوووووزارش

هوا و   های مربووط بوه پرداخوت وام بانوک     گیری تص یم

گران اعتبار، در بریتانیا و ایرلند پرداخوت. بورای    تحلی،

هوای موالی بوه     ای از صوورت  انجام پوژوهش، مج وعوه  

 ه راه یکی از چهار نوع گوزارش مشوروط حسابرسوی   

گوران اعتبوار    هوا و تحلیو،   برای ن ونه بزرگوی از بانوک  

هوای   فرستاده شد. نتایج نشان داد کوه دو نووع از شورط   

حسابرسووی، یعنووی شوورط مربوووط بووه تووداوم فعالیووت و  

دار بووور  هوووا، دارای توووأثیر معنوووا   ارزشووویابی دارایوووی 

 (.22دهی و تأمین اعتبار بودند ) های وام گیری تص یم

ه بررسووی تووأثیر  هوووگتن در پووژوهش تجربووی، بوو  

هووای  گیووری گووزارش حسابرسووی بوور فراینوود تصوو یم   

هوای اسوترالیایی پرداخوت.     پرداخت وام به وسیله بانک

هوای   یوک از گوزارش   نتیجه پژوهش وی نشان داد هی 

چنین ارانه یوا ارانوه نکوردن     مشروط و بدون شرط و هم

هووای مووالی   گووزارش حسابرسووی بووه ه ووراه صووورت   

گیوری و   بور فراینود تصو یم   داری  توانود توأثیر معنوا    ن ی

 (.21نتیجه تص یم داشته باشد )

هوای   عنوان برداشت بادر پژوهشی و ه کاران  میلر

جدیود گوزارش حسابرسوی بوین      ن ونوه دهندگان از  وام

داران بوه  کو بانکدار به این نتیجوه رسویدند کوه بان    1242

 ن ونوه کننود و بوین    های حسابرسوی توجوه موی    گزارش

 .(22) شوند می، نقدیم و جدید تفاوت قا

عنوان شواهدی از  با یدر پژوهش و وینترز بالك ول

نشووان  ،دهووی ارزش اقتصووادی حسابرسووی در فراینوود وام

هووای دارای گووزارش حسابرسووی    نوود کووه شوورکت  داد

 .(23) تری استفاده کنند اند از وام با نرخ بهره کم توانسته

دورنوودز گووومز بووه بررسووی سووودمندی گووزارش    

هوووای مربووووط بوووه    گیوووری حسابرسوووی در تصووو یم 

گذاری و تأمین مالی در اسپانیا پرداخوت. نتوایج    سرمایه

کننودگان گوزارش    پژوهش وی نشوان داد کوه اسوتفاده   

حسابرسی، اطالعات موجود در گزارش حسابرسوی را  

گوذاری و   های مربووط بوه سورمایه    هنگام اتخای تص یم

گوذاری   چنین، در مورد میزان سورمایه  تأمین مالی و هم

داننود و بوه آن توجوه     م مفید و بااه یت موی و اعطای وا

 (. 24کنند ) می

کننودگان در برابور    لین و ه کاران واکنش اسوتفاده 

هووای حسابرسووی مشووروط را در کشووور چووین  گووزارش

ها نشوان داد   مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آن

هوای مربووط    گیری اه یتی در تص یم که هی  تفاوت با

هوای   طای وام در موورد شورکت  گذاری یا اع به سرمایه

هوا دارای   هوای موالی آن   منتخی در حالتی که صوورت 

گووزارش مقبووول بودنوود، در مقایسووه بووا حووالتی کووه      
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ها دارای گزارش مشروط بودنود،   های مالی آن صورت

گران معتقدند که اسوتفاده از   مشاهده نشد. این پژوهش

های حسابرسی بوا شوک، و کل وات مشوخص،      گزارش

تی گووزارش حسابرسووی را محوودود   محتوووای اطالعووا 

ها منطبق با فضوای   شود این گزارش کند و باع  می می

 (.21حاکم بر جامعه مورد استفاده نباشد )

پوچیتا و ه کاران واکنش بازار سرمایه را در مقابو،  

گزارش مشروط حسابرسی، بوا اسوتفاده از روش مطالعوه    

ج رویدادی را در اسپانیا موورد بررسوی قورار دادنود. نتوای     

ها نشان داد که گزارش حسابرسوی مشوروط    پژوهش آن

 (.21کنندگان ارزش اطالعاتی ندارد ) برای استفاده

محتوای  پژوهشی به بررسیدر و ه کاران  رالیگو

 هوای  ماطالعات و تأثیر گوزارش حسابرسوی بور تصو ی    

هووا  پرداختنوود. نتووایج پووژوهش آن میووزان وام اعطووایی 

 هوای  بر تص یمکه گزارش حسابرسی حاکی از آن بود 

 .(27) گذارد می دهندگان تأثیر وام

با بررسی تأثیر گوزارش حسابرسوی    بریانو  آرنولد

اعتباردهنودگان بوه ایون نتیجوه      هوای  تصو یم  بور داخلی 

های  کنترل در خصوا رسیدند که گزارش حسابرسی

 هوووای توانووود روی تصووو یم  داخلوووی نوووامطلو  موووی 

 .(21) اعتباردهندگان تأثیر منفی بگذارد

کووه  نشووان دادصووالحی و عابوودینی یج پووژوهش نتووا

هوای موالی    های ایرانی توجه چندانی بوه صوورت   بانک

  .(23) کنند حسابرسی شده ن ی

این مقاله به بررسی این سوال اساسی پرداخته اسوت کوه   

گیوری   تواند بر تص یم نوع گزارش حسابرس چه تأثیری می

اعتباردهنوودگان خصوصووی و دولتووی در خصوووا اعطووای 

 مدت و درازمدت داشته باشد؟   ت کوتاهتسهیال

 پژوهشهای  فرضیه
. بوووین نووووع گوووزارش حسابرسوووی و توووأمین موووالی   1

هوای دولتوی،    مدت شورکت از طریوق بانوک    کوتاه

 داری وجود دارد. رابطه معنا

. بین نوع گزارش حسابرسی و تأمین مالی درازمودت  2

های دولتی، رابطه معنواداری   شرکت از طریق بانک

 وجود دارد.

. بوووین نووووع گوووزارش حسابرسوووی و توووأمین موووالی   3

های خصوصوی،   مدت شرکت از طریق بانک کوتاه

 داری وجود دارد. رابطه معنا

. بین نوع گزارش حسابرسی و تأمین مالی درازمودت  4

هووای خصوصووی، رابطووه   شوورکت از طریووق بانووک 

 داری وجود دارد. معنا

 مدل کلی این پژوهش به شرح زیر است: 
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رابطه بین گزارش حسابرسی بوا دریافوت    1βو ضریی

 دهد. وام را نشان می ردننک یا دریافت

 

 متغیرهای پژوهش

 وابسته  متغیر
وسویله اعتباردهنودگان متغیور     تسهیالت اعطوایی بوه  

وابسته است که در این پوژوهش تسوهیالت دریوافتی از    

های داخلی در نظر گرفته شده اسوت. ایون متغیور     بانک

مودت از   در قالی چهار نوع تسوهیالت دریوافتی کوتواه   

مودت از   یالت دریوافتی کوتواه  های دولتوی، تسوه   بانک

های خصوصی، تسهیالت دریوافتی درازمودت از    بانک

هوای دولتوی و تسوهیالت دریوافتی درازمودت از       بانک

آوری  ج ع  شود. نحوه های خصوصی بررسی می بانک

  ها به این صورت است کوه از طریوق مشواهده    این متغیر

هوای   های منتخی و یادداشت های مالی شرکت صورت

ها مشخص شده است کوه آیوا ایون      راه آنتوضیحی ه

انود یوا خیور؟ و اگور      ها تسهیالتی دریافت کرده شرکت

ها، دریافت شوده   اند از کدام دسته بانک دریافت کرده

گوواه،  و از لحواظ موودت بووه چووه شووک، بوووده اسووت. آن 

اطالعات الزم در این خصوا به صورت بلوی و خیور   

ام( یا یوک )دریافوت وام( و صوفر )دریافوت نکوردن و     

 وارد جدول مربوط شده است.

مدت یا درازمدت بوودن وام،   معیار تشخیص کوتاه

بنووودی تسوووهیالت موووالی دریوووافتی در قسووو ت   طبقوووه

هووای جوواری و ریرجوواری ترازنامووه و بررسووی     بوودهی

های توضویحی   جزنیات تسهیالت دریافتی در یادداشت

مودت   مدیریت موالی دوره کوتواه   حوزهدر بوده است. 

ها  رسید آنسرشود که  ی مربوط مییها یبه بده مع والً

سوال اسوت. اموا اصوطالح      تور از یوک   ای کم در فاصله

 اسوت؛  طور دقیق تعریف نشده تأمین مالی درازمدت به

های دارای سررسید بیش از یک توا دو   طور کلی وام به

چنوین، معیوار    (. هوم 32)د وشو  میسال درازمدت نامیده 

بنودی   ههوای دولتوی از خصوصوی، دسوت     تفکیک بانک

 بانک مرکزی در دوره مورد پژوهش بوده است.

 

 مستق،    متغیر
در پوووژوهش حاضووور، متغیووور مسوووتق، گوووزارش   

حسابرسی است که دربرگیرنده دو عام،: نوع گزارش 

حسابرسی و نوع حسابرس است. برای تعیین این متغیور  

هووای  حسابرسووی شوورکت   از طریووق بررسووی گووزارش 

مقبووول، منتخووی، نوووع گووزارش حسابرسووی، شووام،    

نظر، و نووع حسوابرس،    مشروط، مردود و یا عدم ا هار

شووام، سووازمان حسابرسووی و مؤسسووات خصوصوووی     

 حسابرسی، تعیین شد.

 

 های کنترلی متغیر
های  که عوام، دیگری از قبی، نسبت با توجه به این

بدهی، نقدینگی و سودآوری، اندازه شرکت، سواختار  

در  هووای رشوود و ... م کوون اسووت هووا، فرصووت دارایووی

ها مؤثر باشود، اثور بعضوی     ها از بانک استقراض شرکت

از این متغیرها در این پژوهش مورد کنترل قرار گرفت 

تا نقوش متغیرهوای مسوتق، در توأمین موالی شورکت از       

طریق دریافت تسهیالت بانکی بهتر مشوخص شوود. در   

 شود. ادامه، متغیرهای کنترلی پژوهش حاضر یکر می

ها تقسیم بر  دفتری بدهیاهرم مالی: مج وع ارزش 

هووا. ایوون نسووبت نشووان   مج وووع ارزش دفتووری دارایووی
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تواند در ایفوای تعهودات    دهد که شرکت چقدر می می

موودت و درازموودت خووود توان نوود باشوود. زیوورا،  کوتوواه

توری دارنود م کون     هوای بویش   هایی که بودهی  شرکت

هوا متوسو،    ها به بانک است برای بازپرداخت این بدهی

هوا بوه کشوش اعتبواری و تووان       ی بانکشوند و از طرف

واحوود تجوواری بوورای بازپرداخووت منووابع بانووک توجووه  

 (.31کنند ) می

درجوووه اعتبوووار  ی: در بررسوووهوووا یووویسووواختار دارا

 تیوواز اه  هووا یوویدارا ییووترک یهووا، چگووونگ شوورکت

امور توجوه بوه درجوه      نیا ،یبرخوردار است. دل یخاص

مووورد اسووتفاده بووه منظووور   یهووا یوویدارا ینقدشوووندگ

اسوت. عامو، مهوم     هوا  یقدرت بازپرداخت بده یبررس

ثابوت اسوت.    یهوا  یوی دارا یگوذار  قهیوث تیقابل گر،ید

ثابت بر ج ع  یها یینسبت ج ع دارا نیمحاسبه ا یبرا

 یهوا  یوی دارا ی(. وقتو 32شوده اسوت )   میتقسو  ها ییدارا

بوه   تووان  یرا مو  ها ییدارا نیباشد ا ادیز یمشهود شرکت

 یهوا  نوه یه قرار داد و خطور هز مورد استفاد قهیعنوان وث

هور   ن،یوام دهنده را کاهش داد .بنابرا یبده یندگین ا

 یباشد اهرم موال  تر شیمشهود شرکت ب یها ییچه دارا

 (.33است ) تر شیآن ب

نسبت سوودآوری: ایون نسوبت از آن روی اه یوت     

دهود. بور    دارد که توان سودآوری شرکت را نشان موی 

های  رود شرکت ر میاساس مبانی نظری پژوهش، انتظا

تری برای استقراض داشته باشوند.   سودآورتر توان بیش

هوایی   البته، این موضوع نباید نادیده گرفت که شرکت

که سودآوری پایینی دارند یا زیان دارند م کون اسوت   

ها متوس، شوند تا از بحران مالی بیرون برونود.   به بانک

د برای محاسبه قابلیت سودآوری شرکت، از نسبت سو

اسوتفاده شود.    هوا  یوی کو، دارا  یخالص به ارزش دفتور 

بوا   یهوا  بوا شورکت   سوه یسوودآور، در مقا  یهوا  شرکت

 یموال  نیتوأم  یبورا  یتور  شیتور، تووان بو    کم یسودآور

 یداخلو  یمنابع موال  قیاز طر یگذار هیسرما یها پروژه

 نیبوو ،یبوور اسوواس مودل سلسووله مراتبوو  ن،یدارنود. بنووابرا 

شوورکت  یرفتووبوه ارزش د  یو نسووبت بووده یسوودآور 

 (.33وجود دارد ) یرابطه منف

تور   بوزرگ  یهوا  اندازه شرکت: از آنجا کوه شورکت  

دارنود و بوه تبوع آن تووان      یتور  شیبو  یقدرت سوودآور 

دارند، نقش آن کنتورل شوده اسوت.     یتر شیاستقراض ب

مج ووووع  یعووویطب تمیانووودازه شووورکت برابووور بوووا لگوووار

 هیوو(. بوور اسوواس نظر 34شوورکت اسووت )  یهووا فووروش

 یتور  درازمودت  یها یبزرگ بده یها ركش یندگین ا

رفتووار و  قیووطر نیووتووا بتواننوود از ا  کننوود یموو جووادیرا ا

 یهوا  شورکت  یرا کنترل کنند. ولو  تیریمد یها  میتص 

داران هسووتند و  توور، چووون تحووت کنتوورل سووهام کوچووک

به  یتر کم ،یتر است، ت ا ها کم آن یندگیمشکالت ن ا

 (.33درازمدت دارند ) یبده جادیا

 

 وهشروش پژ

 

پژوهش حاضر کاربردی و از نوع شوبه تجربوی اسوت.    

چنوووین از رویکووورد پوووس روی دادی و طووورح     هوووم

کند. از این روش زمانی استفاده  آزمون استفاده می پس

ها از محیطی که به گونه طبیعی وجوود   شود که داده می

ای کووه بوودون دخالووت مسووتقیم     داشووته یووا از واقعووه  

کوه هودف،    جوا  آنگر رخ داده فراهم شود. از  پژوهش

بررسی روابط بین متغیرها است، ایون پوژوهش از نووع    
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ه بسوووتگی اسوووت. روش –هوووای توصووویفی پوووژوهش

ای اسووت.  آوری اطالعووات میوودانی و کتابخانووه  ج ووع

تجزیه و تحلی، آمواری در دو سوطآ آموار توصویفی و     

ها از  استنباطی انجام شده است. به منظور آزمون فرضیه

از ده شووده اسووت.  موودل رگرسوویون لجسووتیک اسووتفا  

دار بوودن   بورای مقایسوه معنوا    11نسخه  SPSSافزار  نرم

 شود.   ها استفاده می رابطه

جووا کووه هوودف، بررسووی تووأثیر نوووع گووزارش  از آن

هوای اعتباردهنودگان اسوت، ایون       حسابرسی بر تصو یم 

ی زمووانی  پووژوهش مربوووط بووه حسابرسووی اسووت. دوره

و محوو،  1313الووی  1313هووای  پووژوهش حاضوور سووال

رای این پژوهش، بورس اوراق بهادار تهوران اسوت.   اج

هووای  جامعووه آموواری در ایوون پووژوهش شووام، شوورکت 

شده در بورس اوراق بهوادار تهوران در صونعت     پذیرفته

مواد و محصوالت دارویی اسوت. دلیو، ایون انتخوا ،     

دسترسووی آسووان بووه اطالعووات، شووفافیت اطالعووات و   

لی هووای مووا الزامووات قووانونی مبنووی بوور انتشووار صووورت 

 حسابرسی شده، است.

های صنعت مواد  برای انتخا  ن ونه ت امی شرکت

و محصوووالت دارویووی فعووال در بووورس اوراق بهووادار  

هایی انتخوا    تهران مورد بررسی قرار گرفته و شرکت

 اند: اند که دارای شرایط زیر بوده شده

هووای موورد بررسووی   هوایی کووه در طوی سوال    . شورکت 1

 اند. الی نداشته(، تغییر سال م1313-1313)

ف قو های موورد بررسوی، تو   هایی که در سال . شرکت2

 اند. ع لیات نداشته

هوا   ها و گوزارش حسابرسوی آن   هایی که داده . شرکت3

 در دسترس بوده است.

 اند. هایی که خرو  از بورس نداشته . شرکت4

 اتیادب نیتدو ،یمقدمات مطالعات انجام برای

 منابع از پژوهش، ینظر چارچو  و پژوهش

 و ها مقاله ها، نامه انیپا ها، مجله کتا ، شام، یا کتابخانه

 مربوط یها داده یآور ج ع یبرا شد. استفاده نترنتیا

 با شد. استفاده یدانیم روش از پژوهش، یها هیفرض به

 اطالعات ستخرا ا از پس بورس، تیسا به مراجعه

 یاطالعات یها بانک و افزاها نرم قیطر از ازین مورد

 اکس،، یها ستون در ها داده عیتج  و بورس زمانسا

 و ،یتحل به تینها در و شد آزمون و محاسبه رهایمتغ

 شد. پرداخته رهایمتغ آزمون از حاص، جینتا ریتفس

 یا مرحله چند یندیفرا ها، داده ،یتحل و هیتجز

 طرق به شده یگردآور یها داده آن یط که است

 پردازش تینها در و یبند دسته خالصه، مختلف

 رابطه شدن مشخص و  ،یتحل و هیتجز نهیزم تا شود یم

 نیا در .دیآ فراهم ها هیفرض آزمون منظور به ها  داده نیب

 جنبه از هم و یمفهوم لحاظ از هم ها داده ند،یفرا

 یآمار گوناگون یها روش و شود یم شیپاال یتجرب

 دارد. عهده به ها استنتا  در ییسزا به نقش

 یرهایمتغ یپراکندگ و یمرکز یها شاخص

 از قب، رها،یمتغ یفیتوص ،یتحل منظور به پژوهش،

 عنوان به نیانگیم است. شده ارانه ها هیفرض آزمون

 به اریمع انحراف ه راه به یمرکز شاخص نیتر مهم

 شده محاسبه یپراکندگ یها شاخص نیتر مهم عنوان

 .دهد یم اننش را ها داده یپراکندگ اریمع انحراف است.

 جامعه به نسبت یکل یدگاهید ارانه منظور به اقدام نیا

 .شود یم انجام آن تر شیب شناخت و یآمار

هوا   تر پوژوهش  امروزه در بیش :رگرسیون لجستیک
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در پی رسیدن به هدفی خاا با استفاده از چنود عامو،   

بتوان مشوخص  نحوی که مقدار بهینه را ه دیگر هستیم ب

رسیونی به انجام های مختلف رگ . در آمار با روشکرد

تحلیو،   تجزیوه و  این چنین کارهوایی پرداختوه و نتوایج   

رگرسوویون لجسووتیک نیووز حالووت خاصووی از  شووود. مووی

رود که متغیور   کار می  در مواردی به ورگرسیون است 

فقوط   ،ای اسوت؛ یعنوی   ای یا چند گزینه پاسخ دو گزینه

 دو یا چند حالت متفاوت برای متغیر پاسخ وجود دارد.

توانود   مدل ریاضی است کوه موی   ،لجستیکرگرسیون 

 با یک متغیور وابسوته   Xبرای توصیف رابطه چند متغیر 

)متغیری که فقوط دارای دو یوا    دو حالتی یا چند حالتی

 مورد اسوتفاده  Yچند وضعیت متفاوت است( به عنوان 

توان بوه عنووان مودل خطوی      قرار گیرد. این مدل را می

بوه   لجیوت ز توابع  کوه ا  دای بوه حسوا  آور   یافتوه  تع یم

کنود و خطوایش از توزیوع     عنوان تابع پیوند استفاده می

. متغیور وابسوته در ایون    کنود  ای پیوروی موی   چند ج لوه 

پوووووژوهش، دارای دو حالوووووت دریافوووووت وام یوووووا   

 شرکت است.وسیله  وام به نکردن دریافت

 زیر است: به صورت رگرسیون لجستیک مدل
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در ایون قسو ت خووبی    )نگلکورك(:  ضریی تعیین 

بوورازش خووط رگرسوویون بوورازش شووده بوور اسوواس       

گیوورد.  هووا مووورد بررسووی قوورار مووی ای از داده مج وعووه

مربوط به متغیر وابسوته   اتطور کلی اگر ت ام مشاهد به

دسووت ه روی خوط رگرسوویون باشوود، بوورازش کاموو، بوو 

افتد. در ایون   تر اتفاق می خواهد آمد که این حالت کم

ای اسوت کوه    معیوار خالصوه   2Rضریی تعیوین   ،راستا

ها را بوه   ن ونه داده ،نه خط رگرسیونکند چگو بیان می

 کند. خوبی برازش می

بوودن متغیرهوای    دار آزمون والد معناآزمون والد:  

کنود و   وارد شده در معادلوه رگرسویون را بررسوی موی    

. در رگرسویون مع وولی اسوت    t قاب، مقایسه بوا آمواره  

آزمون والد برای ارزیابی اه یوت آمواری هور ضوریی     

j شووود. آموواره آزمووون والوود   در موودل اسووتفاده مووی

 شود: صورت زیر محاسبه می به

)ˆ(SE

ˆ

jW
j

j




  

ن ایی بیشینه ضوریی   تخ ین درست ĵکه در آن 

j ،)ˆ(SE j   بووورآوردی از انحوووراف معیوووار آن

)فورض صوفر(، نسوبت بواال      j = 2است. تحت فرض 

  zدارای توزیع نرمال استاندارد خواهد بود. بوا تعریوف  

بووه عنوووان یووک متغیوور تصووادفی دارای توزیووع نرمووال   

استاندارد، اگر jW|z(|P گاه فرض صوفر   آن

 رد کرد.  αتوان در سطآ اه یت  را می

 بووه اسووکور-آموواره کووایاسووکور:  –آزمووون کووای 

منظور تعیین میزان اثرگذاری متغیر )متغیرهای مسوتق،(  

طور کلی برازش ک، مودل اسوت و    بر متغیر وابسته و به

تحلیو، رگرسویون    تجزیوه و  در Fقاب، مقایسه با آماره 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AC%DB%8C%D8%AA
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اسووکور در آزمووون  -. از توزیووع کووایاسووت یمع ووول

هوای موورد    توان استفاده کورد کوه داده   هایی می فرضیه

انود. در   فراوانوی ارانوه شوده    تجزیه و تحلی، به صوورت 

ها از این نوع آزموون   این پژوهش، برای آزمون فرضیه

هووای آموواری  هتوووان فرضووی بنووابراین، موویاسووتفاده شوود. 

 کرد:بیان  زیرهای آماری  پژوهش را در قالی فرض

H0  :.متغیرهای مستق، اثر ندارند 

 H1.متغیرهای مستق، اثر دارند : 

 

 های پژوهش یافته

 

پووژوهش و مووورد  شووناخت بهتوور ماهیووت جامعووهبووه منظووور 

های پژوهش، قب، از تجزیه و تحلیو،   تر با متغیر آشنایی بیش

 هووا توصوویف شووود. الزم اسووت ایون داده  هوای آموواری،  داده

تشوخیص  منظوور   بهگامی  ها، توصیف آماری داده ،چنین هم

تبیوین روابوط بوین     ای بورای  پایوه  هوا و  آن الگوی حواکم بور  

 .رود در پژوهش به کار می متغیرهایی است که

هووای مرکووزی و   ، شوواخص 1 شوو ارهدر جوودول 

اسووووت. میووووانگین،   پراکنوووودگی نشووووان داده شووووده

توورین  پرکوواربردترین شوواخص مرکووزی اسووت. سوواده  

شاخص پراکندگی، دامنه تغییرات اسوت کوه اخوتالف    

سوت.  ا هوا  تورین مقودار داده   ترین و کوچک بین بزرگ

اف معیار است پرکاربردترین شاخص پراکندگی، انحر

 آید. که با جذر گرفتن از واریانس به دست می

های مربوط بوه تسوهیالت    ، فراوانی2جدول ش اره 

-دهد. تعدادی از مشاهدات )سوال  دریافتی را نشان می

انوود کووه در طووول دوره  گرفتووهشوورکت( مقوودار صووفر 

چنوین، تعودادی از    اند. هوم  پژوهش، وام دریافت نکرده

گرفته است کوه   1ز مقدار شرکت( نی -مشاهدات )سال

 گیرندگان است.  حاکی از تعداد وام

، فراوانوی مربووط بوه گوزارش     3در جدول شو اره  

طووور کووه در  حسابرسووی نشووان داده شووده اسووت. ه ووان

 هوای  گزارشعدد از  41شود  جدول مزبور مشاهده می

انود. از   ها مشروط بووده  عدد آن 42حسابرسی مقبول و 

وسوویله سووازمان  ا بووههوو عوودد آن 11هووا،  ایوون گووزارش

وسووویله مؤسسوووات  هوووا بوووه عووودد آن 71حسابرسوووی و 

 ر شده است.حسابرسی خصوصی، صاد

 متغیرهوای  بورای  پراکنودگی  و مرکزی های شاخص

 قبو،  متغیرهوا  توصیفی تحلی، و تجزیه منظور به پژوهش

کوه   . بوا توجوه بوه ایون    شود می تعیین ها فرضیه آزمون از

م، مقوادیر صوفر و   متغیر وابسته پژوهش حاضر تنها شوا 

از رگرسوویون  هووا یهآزمووون فرضوو یووک اسووت، بوورای  

رو، در الگوووی  اسووت. از ایوون  لجسووتیک اسووتفاده شووده

های پژوهش دریافت یا دریافت نکوردن   آزمون فرضیه

 : تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش4جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشینه كمینه تعداد مشاهدات متغیر

 2223/2 1221/2 31/2 21/2 32 نسبت بدهی

 2324/2 2213/2 41/2 23/2 32 سودآوری

 3271/2 3142/1 21/1 11/4 32 اندازه شرکت

 1211/2 1712/2 31/2 21/2 32 ها ساختار دارایی
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 03 1332 ربها (،3پیاپی ) ش اره، اول  ش اره، دوم سالفصلنامه حسابداری سالمت، 

وام تابعی از نوع گزارش حسوابرس، نووع حسوابرس و    

دار بودن مدل  برای آزمون معنا متغیرهای کنترلی است.

. بورآورد انودازه   شود ر استفاده میاسکو-از آماره کای

و سطآ معناداری ضورایی متغیرهوای مسوتق، و نووع و     

شودت ارتبوواط ایون متغیرهووا بووا متغیور وابسووته از طریووق    

 آزمون والد انجام شده است.

 
 آزمون فرضیه اول
آموواری  هووای فوورض دار بووودن موودل: آزمووون معنووا

 است: ریزشرح ه اسکور ب-کای همربوط به آمار

H0 :دار نیست. نامدل مع 

H1: دار است. مدل معنا   

دهود   نشوان موی   4ش اره  جدولنتایج ارانه شده در 

درصود از مشواهدات مربووط بوه متغیور       32که در مدل 

. ضوریی  انود  شوده بندی  وابسته پژوهش به درستی طبقه

تعیین بدسوت آموده بورای الگووی آزموون فرضویه اول       

 14است. لذا، مدل برازش شوده توانسوته اسوت     142/2

درصد از متغیر وابسوته را از طریوق تغییورات متغیرهوای     

 مستق، تبیین کند. 

اسوکور بورای مودل    -داری آمواره کوای    سطآ معنا

 یافتیدر التیتسه ریمتغ عیتوز ی: فراوان4جدول 

 

 تسهیالت دریافتی: فراوانی توزیع متغیر 4جدول 
 جمع (4دریافت وام ) (4وام ) نكردندریافت  نام متغیر

 مدت وام اعطایی کوتاه
 های دولتی بانک

 32 72 22 تعداد مشاهدات
 122 1/77 2/22 درصد مشاهدات

 مدت وام اعطایی کوتاه

 های خصوصی بانک

 32 37 13 تعداد مشاهدات

 122 1/41 3/11 درصد مشاهدات
 وام اعطایی درازمدت

 های دولتی بانک

 32 3 11 تعداد مشاهدات
 122 12 32 درصد مشاهدات

 وام اعطایی درازمدت
 های خصوصی بانک

 32 2 11 تعداد مشاهدات
 122 2/2 1/37 درصد مشاهدات

 
 

 گزارش حسابرسی: فراوانی توزیع متغیر 6 جدول

 درصد مشاهدات تعداد مشاهدات نام متغیر

 نوع ا هارنظر

 3/13 41 (1مقبول )

 7/41 42 (2مشروط )

 122 32 ج ع

 نوع حسابرس

 7/11 11 (1حسابرسی )سازمان 

 3/13 71 (2مؤسسات خصوصی )

 122 32 ج ع

 



                                                                                 بررسی تأثیر نوع گزارش حسابرسی روی تأمین مالی 

 03 1332 بهار (،3پیاپی ) ش اره، اول ش اره، دوم سالفصلنامه حسابداری سالمت، 

توور از سووطآ خطووای آزمووون    صووفر اسووت کووه پووایین  

(21/2=α اسووت. لووذا، موودل بوورازش شووده، بووه لحوواظ )

دار و در مج وووع روابووط بووین متغیرهووای   آموواری معنووا

 شود. رد می H0ین، فرض پژوهش خطی است. بنابرا

 

 دار بودن ضرایی آزمون معنا
بیان فرضیه اول پوژوهش در قالوی فرضویه صوفر و     

هوای آمواری بوه     فرضیه مقابو، آن بورای انجوام آزموون    

 شک، زیر است:

H0:   بووین نوووع گووزارش حسابرسووی و تووأمین مووالی

های دولتی رابطه معنواداری   کوتاه مدت از طریق بانک

 وجود ندارد.

H1 نوووع گووزارش حسابرسووی و تووأمین مووالی  : بووین

های دولتی رابطه معنواداری   کوتاه مدت از طریق بانک

 وجود دارد.

، سوطآ  1در جدول ش اره براساس نتایج ارانه شده 

داری متغیرهووای مسووتق، نوووع گووزارش حسووابرس  معنووا

است. این یافتوه حواکی    173/2و نوع حسابرس  311/2

بوا توأمین   از این است که بین نووع گوزارش حسوابرس    

هوای دولتوی    مدت شورکت از طریوق بانوک    مالی کوتاه

داری وجووود نوودارد. لووذا، شووواهد متقاعوود   رابطووه معنووا

وجود نودارد و فرضویه    H0=2ای برای رد فرضیه  کننده

شووود. بووا  % رد مووی31اول پووژوهش در سووطآ اط ینووان 

توجه بوه جودول بواال متغیرهوای اهورم موالی و سواختار        

شود. بنابراین، مدل ایون فرضویه    ها وارد مدل می دارایی

 به صورت زیر است:

ti,1ti,1ti,ti,
10/084DR5/597ASLR ε

 

تجزیووه و تحلیوو، آموواری بوورای متغیرهووای کنترلووی 

دهد که رابطوه بوین    الگوی آزمون فرضیه اول نشان می

هووا بوووا دریافووت یوووا    اهوورم موووالی و سوواختار دارایوووی  

 دار است.  وام مستقیم و معنا نکردن دریافت

 

 آزمون فرضیه دوم

آموواری  هووای فوورضدار بووودن موودل:  آزمووون معنووا

 است: ریزشرح ه اسکور ب-مربوط به آماره کای

H0 :دار نیست. مدل معنا 

H1: دار است. مدل معنا   

دهود   نشوان موی   1نتایج ارانه شده در جدول ش اره 

مشاهدات مربوط بوه متغیور    درصد از 4/14که در مدل 

. ضوریی  انود  بندی شوده  وابسته پژوهش به درستی طبقه

دست آمده بورای الگووی آزموون فرضویه دوم      تعیین به

 1/27است. لذا، مدل برازش شده توانسته است  271/2

درصد از متغیر وابسوته را از طریوق تغییورات متغیرهوای     

 مستق، تبیین کند. 

اسوکور بورای مودل    -داری آمواره کوای   سطآ معنوا 

 الگوی رگرسیونی آزمون فرضیه اولتحلیل آماری برای  تجزیه و نتایج: 0جدول 

 های دولتی مدت از بانک دریافت وام کوتاه

Rضریی تعیین نگلکرك  ن ایی مدل درصد درست
 کوارکای اس داری سطآ معنا اسکوار -کای آماره  ((2

32% 142/2 111/33 221/2 
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 03 1332 ربها (،3پیاپی ) ش اره، اول  ش اره، دوم سالفصلنامه حسابداری سالمت، 

توور از سووطآ خطووای آزمووون   اسووت کووه پووایین  222/2

(21/2=αاسوو ) ت. لووذا، موودل بوورازش شووده، بووه لحوواظ

دار و در مج وووع روابووط بووین متغیرهووای   آموواری معنووا

 شود. رد می H0پژوهش خطی است. بنابراین، فرض 

 

 دار بودن ضرایی آزمون معنا

بیان فرضیه دوم پوژوهش در قالوی فرضویه صوفر و     

هوای آمواری بوه     فرضیه مقابو، آن بورای انجوام آزموون    

 شک، زیر است:

H0: مووالیگووزارش حسابرسووی و تووأمین  بووین نوووع 

هووای خصوصووی، رابطووه  موودت از طریووق بانووک کوتوواه

 داری وجود ندارد. معنا

H1  بووین نوووع گووزارش حسابرسووی و تووأمین مووالی :

هووای خصوصووی، رابطووه  موودت از طریووق بانووک کوتوواه

 داری وجود دارد. معنا

سوطآ   7براساس نتایج ارانوه شوده در جودول شو اره     

 117/2ق، نوع گزارش حسوابرس  داری متغیرهای مست معنا

اسوت. ایون یافتوه حواکی از ایون       442/2و نوع حسوابرس  

اسووت کووه بووین نوووع گووزارش حسووابرس بووا تووأمین مووالی  

هووای دولتووی، رابطووه  درازموودت شوورکت از طریووق بانووک

ای بورای   معناداری وجود ندارد. لذا، شواهد متقاعد کننوده 

وجود نودارد و فرضویه دوم پوژوهش در     H0=2رد فرضیه 

شوود. بوا توجوه بوه جودول بواال        % رد می31سطآ اط ینان 

شوود.   متغیرهای سودآوری و اندازه شرکت وارد مدل می

 الگوی رگرسیونی آزمون فرضیه اول ضرایب متغیرهای مستقل تحلیل آماری برایتجزیه و نتایج : 4جدول 

 آماره والد سطح معناداری والد آماره اندازه ضریب متغیر

 311/2 123/2 -773/2 نوع گزارش حسابرسی

 173/2 221/2 171/2 نوع حسابرس

 221/2 717/11 214/12 اهرم مالی

 123/2 431/2 772/3 سودآوری

 123/2 212/2 231/2 اندازه شرکت

 221/2 112/4 137/1 ها ساختار دارایی

 324/2 371/2 -122/7 مقدار ثابت

 

 

 الگوی رگرسیونی آزمون فرضیه دومتحلیل آماری برای تجزیه و نتایج : 3جدول 

 یهای خصوص مدت از بانک دریافت وام کوتاه

Rضریی تعیین نگلکرك  ن ایی مدل درصد درست
 کای اسکوار داری سطآ معنا اسکوار -کای آماره  ((2

4/14% 271/2 122/22 222/2 
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 44 1332 بهار (،3پیاپی ) ش اره، اول ش اره، دوم سالفصلنامه حسابداری سالمت، 

 بنابراین، مدل این فرضیه به صورت زیر است:

 

ti,1ti,1ti,ti, εIT10/111PROF-1/668SIZELR  

 

تجزیه و تحلی، آماری بورای متغیرهوای کنترلوی    

دهود کوه رابطوه     الگوی آزمون فرضیه دوم نشان می

دار،  شرکت با دریافت وام، مستقیم و معنابین اندازه 

اما، رابطه بین سودآوری و توأمین موالی معکووس و    

 دار است.  معنا

 

 آزمون فرضیه سوم

آموواری  هووای فوورضدار بووودن موودل:  آزمووون معنووا

 است: ریزشرح ه اسکور ب-مربوط به آماره کای

H0 :دار نیست. مدل معنا 

H1: دار است. مدل معنا 

دهود   نشوان موی   1ش اره  جدولدر  نتایج ارانه شده

درصود از مشواهدات مربووط بوه متغیور       32که در مدل 

انود. ضوریی    بندی شوده  وابسته پژوهش به درستی طبقه

آمده بورای الگووی آزموون فرضویه سووم       بدستتعیین 

است. لذا، مدل برازش شده توانسته اسوت تنهوا    242/2

هوای  درصد از متغیر وابسته را از طریق تغییرات متغیر 4

اسوکور  -داری آماره کوای  سطآ معنامستق، تبیین کند. 

اسووت کووه بوواالتر از سووطآ خطووای  341/2بوورای موودل 

دهود کوه    ( است. این یافتوه نشوان موی   α=21/2آزمون )

دار نیسوت.   مدل بورازش شوده، بوه لحواظ آمواری معنوا      

 شود. پذیرفته می H0بنابراین، فرض 

 

 دار بودن ضرایی آزمون معنا

پژوهش در قالوی فرضویه صوفر و    بیان فرضیه سوم 

هوای آمواری بوه     فرضیه مقابو، آن بورای انجوام آزموون    

 شک، زیر است:  

H0:   مووالیبووین نوووع گووزارش حسابرسووی و تووأمین 

های دولتی، رابطوه معنواداری    درازمدت از طریق بانک

 وجود ندارد.

 الگوی رگرسیونی آزمون فرضیه دوم ضرایب متغیرهای مستقل تحلیل آماری برایتجزیه و نتایج : 3جدول 

 ره والدآما سطح معناداری والد آماره اندازه ضریب متغیر

 117/2 2 721/2 نوع گزارش حسابرسی

 442/2 132/2 -114/2 نوع حسابرس

 141/2 311/2 114/2 اهرم مالی

 221/2 412/7 -111/12 سودآوری

 247/2 121/3 111/1 اندازه شرکت

 141/2 311/2 123/1 ها ساختار دارایی

 233/2 117/2 -411/1 مقدار ثابت
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 44 1332 ربها (،3پیاپی ) ش اره، اول  ش اره، دوم سالفصلنامه حسابداری سالمت، 

H1    مووالی  تووأمین: بووین نوووع گووزارش حسابرسووی و

بطووه معنوواداری هووای دولتووی، را درازموودت از طریووق بانووک

 وجود دارد.

، 3براساس نتوایج ارانوه شوده در جودول شو اره      

سووطآ معنوواداری متغیرهووای مسووتق، نوووع گووزارش   

است. ایون   131/2و نوع حسابرس  423/2حسابرس 

یافتووه حوواکی از ایوون اسووت کووه بووین نوووع گووزارش   

مدت شرکت از طریق  حسابرس با تأمین مالی کوتاه

وجود نودارد. لوذا،    داری های دولتی رابطه معنا بانک

 H0=2ای بوورای رد فرضوویه   شووواهد متقاعوود کننووده 

وجود ندارد و فرضیه سوم پژوهش در سطآ اط ینان 

 شود.  % رد می31

 آزمون فرضیه چهارم

آموواری  هووای فوورضدار بووودن موودل:  آزمووون معنووا

 است: ریزشرح ه اسکور ب-مربوط به آماره کای

H0 :دار نیست. مدل معنا 

H1: ر است.دا مدل معنا   

دهود   نشان می 12ش اره  جدولنتایج ارانه شده در 

درصد از مشاهدات مربوط بوه متغیور    3/31که در مدل 

انود. ضوریی    بندی شوده  وابسته پژوهش به درستی طبقه

تعیین بدست آمده برای الگوی آزموون فرضویه فرعوی    

اسوت. لوذا، مودل بورازش شوده توانسوته        421/2چهارم 

وابسته را از طریوق تغییورات    درصد از متغیر 1/42است 

داری آمواره   سوطآ معنوا  متغیرهای مسوتق، تبیوین کنود.    

 الگوی رگرسیونی آزمون فرضیه سومیل آماری برای تحلتجزیه و نتایج : 3جدول 

 های دولتی دریافت وام درازمدت از بانک

 درصد

 نمایی مدلدرست

 ضریب

Rعیین نگلكرک 
2
)) 

 آماره

 اسكوار -كای 

 داری سطح معنا

 كای اسكوار

32% 242/2 711/1 341/2 

 

 الگوی رگرسیونی آزمون فرضیه سوم ضرایب متغیرهای مستقل تحلیل آماری برای تجزیه و نتایج: 3جدول 

 آماره والد سطح معناداری والد آماره اندازه ضریب متغیر

 423/2 121/2 134/2 نوع گزارش حسابرسی

 131/2 217/2 -113/2 نوع حسابرس

 112/2 172/2 -117/2 اهرم مالی

 412/2 433/2 331/2 سودآوری

 111/2 111/2 -122/2 اندازه شرکت

 173/2 171/2 411/1 ها ساختار دارایی

 312/2 221/2 -173/2 مقدار ثابت

 



                                                                                 بررسی تأثیر نوع گزارش حسابرسی روی تأمین مالی 

 44 1332 بهار (،3پیاپی ) ش اره، اول ش اره، دوم سالفصلنامه حسابداری سالمت، 

تور از   اسوت کوه پوایین    272/2اسکور برای مودل  -کای

( است. ایون یافتوه نشوان    α=21/2سطآ خطای آزمون )

دار  دهد که مدل برازش شده، به لحاظ آمواری معنوا   می

 .شود پذیرفته می H0نیست. بنابراین، فرض 

 

 دار بودن ضرایی عناآزمون م

بیان فرضیه چهارم پژوهش در قالی فرضیه صوفر و  

هوای آمواری بوه     فرضیه مقابو، آن بورای انجوام آزموون    

 شک، زیر است:  

H0:    بووین نووووع گوووزارش حسابرسووی و توووأمین موووالی

هووای خصوصووی، رابطووه    درازموودت از طریووق بانووک  

 داری وجود ندارد. معنا

H1  لی : بووین نووووع گوووزارش حسابرسووی و توووأمین موووا

هووای خصوصووی، رابطووه    درازموودت از طریووق بانووک  

 .داری وجود دارد معنا

سطآ  11ش اره  جدولبراساس نتایج ارانه شده در 

داری متغیرهووای مسووتق، نوووع گووزارش حسووابرس  معنووا

است. این یافتوه حواکی    331/2و نوع حسابرس  732/2

از این است که بین نووع گوزارش حسوابرس بوا توأمین      

های خصوصوی،   ز طریق بانکمالی درازمدت شرکت ا

رابطووه معنوواداری وجووود نوودارد. لووذا، شووواهد متقاعوود  

وجود نودارد و فرضویه    H0=2ای برای رد فرضیه  کننده

 شود.   % رد می31چهارم پژوهش در سطآ اط ینان 

 گیری بحث و نتیجه
 

دهود   نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول نشان موی 

رازمدت شورکت  بین گزارش حسابرس با تأمین مالی د

هووای دولتووی، رابطووه معنوواداری وجووود  از طریووق بانووک

ندارد. تجزیه و تحلی، آماری بورای متغیرهوای کنترلوی    

دهد که رابطوه بوین    الگوی آزمون فرضیه اول نشان می

ها با دریافوت وام مسوتقیم و    اهرم مالی و ساختار دارایی

گوور ایوون اسووت کووه    دار اسووت. ایوون یافتووه بیووان   معنووا

توری و تووان    هوای ثابوت بویش    که دارایوی هایی  شرکت

تووری داشووتند، در دریافووت وام    وثیقووه گووذاری بوویش  

هوای   هایی که بدهی چنین، شرکت توان ندتر بودند. هم

تور بوه اسوتقراض روی آوردنود.      تری داشتند، بیش بیش

بووین سووایر متغیرهووای کنترلووی و اعطووای وام رابطووه      

 معناداری وجود ندارد.

ون فرضوویه دوم نشووان نتووایج بدسووت آمووده از آزموو 

مودت   دهد بین گزارش حسابرس با تأمین مالی کوتاه می

داری  های خصوصوی رابطوه معنوا    شرکت از طریق بانک

وجود نودارد. تجزیوه و تحلیو، آمواری بورای متغیرهوای       

دهود کوه    کنترلی الگوی آزموون فرضویه دوم نشوان موی    

ی شوورکت بووا دریافووت وام مسووتقیم و  رابطووه بووین انوودازه

هوای   است. این به ایون معنوی اسوت کوه شورکت     دار  معنا

توور بودنوود. رابطووه بووین  توور در دریافووت وام موفووق بووزرگ

 چهارم هیآزمون فرض یونیرگرس یالگو یبرا یآمار لیو تحل هیتجز جی: نتا44جدول 

یخصوص های بانک ازوام درازمدت  افتیدر  

 درصد

 مدل نمایی درست

 بیضر

R) نگلكرک نییتع
2) 

 آماره

 اسكوار-یكا

 یدار سطح معنا

 اسكوار یكا

3/31% 421/2 111/7 272/2 
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 46 1332 ربها (،3پیاپی ) ش اره، اول  ش اره، دوم سالفصلنامه حسابداری سالمت، 

دار و معکووس اسوت. ایون     سودآوری و تأمین مالی معنوا 

تور   های سودآورتر کم گر این است که شرکت یافته بیان

به استقراض روی آوردند. بین سایر متغیرهای کنترلوی و  

 وجود ندارد.داری  اعطای وام رابطه معنا

نتووایج بدسووت آمووده از آزمووون فرضوویه سوووم نشووان   

دهوود بووین نوووع گووزارش حسووابرس بووا تووأمین مووالی    مووی

هووای دولتووی، رابطووه  درازموودت شوورکت از طریووق بانووک

 معناداری وجود ندارد.

نتایج بدست آمده از آزموون فرضویه چهوارم نشوان     

دهود بوین نووع گوزارش حسوابرس بوا توأمین مووالی         موی 

هووای خصوصووی،  ز طریووق بانووکدرازموودت شوورکت ا

 رابطه معناداری وجود ندارد.

گر ایون اسوت کوه بوین      ها بیان طور کلی، تفسیر یافته به

های صونعت   نوع گزارش حسابرسی و تأمین مالی شرکت

هوای داخلوی    مواد و محصوالت دارویوی از طریوق بانوک   

هوای دارای   داری وجود ندارد. بنابراین، شرکت رابطه معنا

اند تسهیالت  مقبول و مشروط، توانسته گزارش حسابرسی

های خصوصی و دولتوی   مدت از بانک درازمدت و کوتاه

اخذ کنند، هور چنود کوه م کون بوود در صوورت وجوود        

 های مردود و عدم ا هارنظر، نتایج تغییر کند. گزارش

هوای صوالحی و    نتایج این پژوهش بوا نتوایج پوژوهش   

وی و (، مهووود11(، عظی وووی و فروزنوووده )23عابووودینی )

(، 12یگانه و مودنی )  (، تا حدودی حساس3مقدم ) ریوری

( و اسووتیس و ری وور 21(، هوووگتن )21لووین و ه کوواران )

(، 1های احودیان )  ( مطابقت دارد. اما، با نتایج پژوهش11)

(، دورنودز  27و ه کواران )  رالیگو(، 13موسوی شیری )

 ( متفاوت است.22و  13( و فیرث )24گومز )

توور  شووود نتووایج بوویش ده موویطووور کووه مشوواه ه ووان

هایی که در ایران و در ایون زمینوه انجوام شوده      پژوهش

گر تأثیر نداشتن نوع گزارش حسابرسوی بور    است، بیان

رو، بوه نظور    گیوری اعتباردهنگوان اسوت. از ایون     تص یم

های فوراوان   ها و با وجود تالش رسد با گذشت سال می

در زمینووه حسابرسووی، هنوووز نوووع گووزارش حسابرسووی  

وانسته است جایگاه قابو، قبوولی نوزد اعتباردهنودگان     نت

 داشته باشد که دالی، آن باید بررسی شود. 

ناموه انجوام    تر از طریوق پرسوش   های مشابه بیش پژوهش

 الگوی رگرسیونی آزمون فرضیه چهارم ضرایب متغیرهای مستقل تحلیل آماری برایتجزیه و نتایج : 44جدول 

 آماره والد سطح معناداری والد آماره اندازه ضریب متغیر

 732/2 113/2 (121/2) نوع گزارش حسابرسی

 331/2 2 (227/11) نوع حسابرس

 732/2 111/2 (142/2) اهرم مالی

 131/2 111/2 131/1 سودآوری

 271/2 141/3 113/7 اندازه شرکت

 313/2 222/2 771/2 ها ساختار دارایی

 212/2 232/3 (231/47) مقدار ثابت

 



                                                                                 بررسی تأثیر نوع گزارش حسابرسی روی تأمین مالی 

 40 1332 بهار (،3پیاپی ) ش اره، اول ش اره، دوم سالفصلنامه حسابداری سالمت، 

گور آزاد اسوت کووه    نامووه، پوژوهش  شوده اسوت. در پرسوش   

هایی در مورد انواع گزارش حسابرسی و تأثیرگذاری  سؤال

وهش حاضور، شویوه کوار    آن بپرسد. در صورتی که در پوژ 

های دریافتی  متفاوت است؛ به این صورت که اطالعات وام

و نوع گزارش حسابرس از بورس دریافت شده است. نکتوه  

هوا و دوره موورد بررسوی     قاب، توجه این است کوه در سوال  

هوای انتخوابی در زمینوه موواد دارویوی       کدام از شورکت  هی 

انود و شواید    هگزارش مردود یا عدم ا هارنظر دریافت نکرد

 داد. هایی نتایج را تغییر می وجود چنین گزارش

دهد کوه متغیرهوای    بررسی متغیرهای کنترلی نشان می

داری  هوا رابطوه مسوتقیم و معنوا     اهرم مالی و ساختار دارایی

هوای   مودت شورکت از طریوق بانوک     با تأمین موالی کوتواه  

هوا از   مدت شرکت دولتی دارد. در مورد تأمین مالی کوتاه

هووای خصوصووی رابطووه انوودازه شوورکت بووا   ریووق بانووکط

دار و رابطه سودآوری بوا توأمین    دریافت وام مستقیم و معنا

دار و معکوس است. بین توأمین موالی درازمودت     مالی معنا

 داری وجود ندارد. شرکت و متغیرهای کنترلی رابطه معنا

 
 های مبتنی بر نتایج پژوهش پیشنهاد

هنگام وام دادن به گزارش ها،  شود بانک . پیشنهاد می1

تووری کننوود و بووین گووزارش  حسووابرس توجووه بوویش

 مقبول و ریرمقبول تفاوت قان، شوند.

شود بورای اعتبوار بخشویدن     . به حسابرسان پیشنهاد می2

تر به حرفه، از طرق مختلوف اه یوت گوزارش     بیش

 حسابرسی را برای اعتباردهنگان تبیین کنند.

 آتیهای  پژوهشها برای  پیشنهاد
بین نووع گوزارش حسابرسوی و توأمین       . بررسی رابطه1

 های خارجی. مالی از طریق بانک

. بررسی رابطوه بوین نووع گوزارش حسابرسوی و نووع       2

 ها(. تسهیالت اعطایی )جعاله، مضاربه و سایر وام

. بررسی عل، کم اه یوت بوودن گوزارش حسابرسوی     3

 برای اعتباردهندگان.

فتی بوا متغیرهوای دیگور    تسهیالت دریوا  بین بررسی رابطه. 4

هوای بوانکی، توانوایی     شرکت از قبی، گوردش حسوا   

 برقراری ارتباط با بانک، سابقه اعتباری و سایر عوام،.  

گیوووری  . توووأثیر گوووزارش حسابرسوووی بووور تصووو یم  1

 اعتباردهندگان با توجه به میزان وام اعطایی.

 

 های پژوهش محدودیت

 هوای توضویحی مربووط بوه     . شفاف نبوودن یادداشوت  1

 ها. قس ت وام برخی از شرکت

. تعدد متغیرهای مزاحم است که م کون اسوت روابوط    2

تورین   بین متغیرها را تحوت توأثیر قورار دهود. از مهوم     

ثباتی  توان به عوام، کالن اقتصادی نظیر بی ها می آن

گرایوی و عوامو، متعوودد    سیاسوی و اقتصوادی، رابطوه   

ایوون موضوووع در ارلووی   ،دیگوور اشوواره کوورد. البتووه 

 ها در حوزه علوم انسانی مطرح است. هشپژو

رسد چنانچه گزارش حسابرسی موردود و   . به نظر می3

عوودم ا هووارنظر در دوره مووورد بررسووی مشوواهده   

 کند. شد م کن بود نتایج پژوهش تغییر می
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