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در  یحسابرس و نوع گزارش حسابرس ياجبار رییبر تغ  عوامل موثربررسی 
  هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت

  

 2، مرتضی اکبري1دکتر بیژن عابدینی

  ایران دانشگاه دولتی هرمزگان، بندرعباس، گروه حسابداري، -1
 ایران دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسداباد، اسداباد، گروه حسابداري، -2

  Akbari.morteza1358@gmal.com ایمیل نویسنده اصلی:
  

 نیمولد ا يندهایمربوط، فرآ يبه اطالعات  اقتصاد ازین هیها، افزون بر توجیدگیچیپ نیا ندهیرشد فزا - چکیده
-یم يگزارشگر ندیاز فرآ یبه عنوان بخش یبه حسابرس ازیو موجب گسترش ن کندیم هیتوج زیاطالعات را ن

که با تالش  دیبه حداکثر خواهد رس یطیدر شرا یمختلف جامعه از خدمات حسابرس يهابخش ةاستفادشود. 
ي آماري مورد مطالعه در این پژوهش جامعهمشخص شود.  یجانبه، نقش حسابرس در جامعه به روشنهمه

جهت است.  1388تا 1385هاي هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالي شرکتشامل کلیه
پژوهش از  نیا يبرا ازیاطالعات موردنو  گردآوري اطالعات در زمینه مبانی نظري و ادبیات تحقیق موضوع

افزار نرم بورس، ياشده در بورس اوراق بهادار تهران و از منابع کتابخانه رفتهیپذ يهاشرکت یمال يهاصورت
طور کلی بنابر نتایج بدست آمده از . بشده استمرتبط با بورس استخراج  يهاتیو سا ورد نوینآ، رهریتدب

ي مستقیم و ي اصلی نیز نشان داد که نوع گزارش حسابرسان و تغییر حسابرسان داراي رابطهآزمون فرضیه
گزارش معناداري هستند. بدین معنا که هر چه متغیر تغییر حسابرسان مقادیر باالتري را اختیار کند، متغیر نوع 

  حسابرسان نیز در سطح باالتري قرار خواهد گرفت.
  

  مقدمه
هاي پذیرفته شده در هاي اخیر بعد از تشکیل جامعه حسابداران رسمی، تغییر حسابرس در شرکتدر سال

اي و استقالل تواند قدرت حرفهاي مرسوم تبدیل گردیده است. این موضوع میبورس اوراق بهادار، به پدیده
-نامطلوبی را به همراه داشته باشد. تغییر حسابرس غالباً باعث می الشعاع قرارداده و پیامدهايتحت حسابرسی را

 هاي مالی کاهش یابد. به خصوص اگر تعویض حسابرس با بارگذاران به اتکاپذیري صورتشود اعتماد سرمایه
 اشد. معنایی منفی، اخبار ناخوشایند و تردید نسبت به حسابرس جایگزین، همراه ب
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ها تقاضا براي خدمات حسابرسی خارجی برخاسته از مسائل آژانس که از جدایی مالکیت و کنترل شرکت
 "روز به روز"ها همواره تحت مالکیت سهامداران مختلف هستند اما عملیات شود، است. شرکتناشی می

شود. این امر بدین نباشند کنترل میتوانند از جمله سهامداران باشند یا که می اییرفهشرکت توسط مدیران ح
معناست که سهامداران یک شرکت ادعاي باقیمانده نسبت به منابع شرکت دارند و اینکه مدیران شرکت باید 

هاي مالی اطالع حسابصورت اییدورهاز طریق صدور  نظارت خود بر منابع شرکتی را به سهامداران معموالً
  ). 2000، 1دهند (لویت

موارد گفته شده، در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده است. ابتدا مساله اصلی تحقیق با توجه به 
گیرد و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، گردد و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار میبیان می

ها و شده و در انتها نیز واژه داختهتحقیق، روش تحقیق، روش گردآوري اطالعات و قلمرو تحقیق پر اتیفرض
 شود.اصطالحات تخصصی تعریف می

  
 بیان مسئله 

 دهیچیدر کنار پ ياقتصاد يادهایسو، و رشد و توسع بن کیاز  رانیگذشته در اقتصاد ا يهاسال يادیبن راتییتغ
-میتصم يبه اطالعات مربوط و قابل اتکا برا ازین گر،ید ياز سو یاطالعات يهاستمیو س يشدن معامالت تجار

 ندهی). رشد فزا1378 ،يو نظر یمانیسل بساخته است (اربا انینما شیاز پ شیمختلف را ب يهادر حوزه يریگ
 نیمولد ا يندهای)، فرآ1383 ،یاصالن ریمربوط (ام يبه اطالعات  اقتصاد ازین هیها، افزون بر توجیدگیچیپ نیا

-یم يگزارشگر ندیاز فرآ یبه عنوان بخش یبه حسابرس ازیو موجب گسترش ن کندیم هیتوج زیاطالعات را ن
بر  هی)، با تک1953، 2نیو آزمون (مل ندیفرا کیدر چارچوب  ی). هدف حسابرس1377آزاد، کخواهیشود. (ن

مناسب را  يآن، بستر ياتکا تیقابل شیافزا قیاطالعات است. تا از طر يهایمربوط، زدودن آلودگ يهاهینظر
  فراهم سازد. ياقتصاد يهايریگمیتصم ياستفاده از اطالعات، در راستا يبرا

مطالعه پدیده تغییر حسابرسان از نظر تأثیري که بر استقالل حسابرسان دارد، حائز اهمیت است. بنا به اعتقاد ناپ 
گذاران به قابلیت اتکاي اعتماد سرمایهشود ها، اغلب باعث می) تغییر حسابرسان شرکت1988( 3والیکاي
معنایی منفی، اخبار  هاي مالی کاهش یابد، به خصوص اگر رویداد تغییر حسابرسان همراه با بارصورت

                                                             
1. Levitt, 2000 
2. Melwin, 1953 
3. Nap valikay, 1998 
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هاي مالی نه کنندگان از صورتبا حسابرس جایگزین باشد. کاهش اعتماد استفاده هطرابناخوشایند و تردید در 
شود، بلکه موجب افت اعتبار فرآیند حسابرسی در ابعاد ی به اهداف حسابرسی میبه ناکامی از دستیابتنها منجر 

  کالن خواهد شد.
رسمی ایران در کشور ما  هاي اخیر و پس از تشکیل جامعه حسابداراندر سال اهمیت این موضوع، به خصوص

شده و رقابت شدیدي بین شکسته  پس از تشکیل جامعه، انحصار بازار کار حسابرسی شود، زیرابیشتر دیده می
 کشورهاي پیشرفته اتفاق افتاده است. از اوایل ها قبل در اغلبگرفته است؛ رویدادي که مدت حسابرسان شکل

است  تمرکز اکثر مؤسسات حسابرسی بر رشد خود بوده میالدي، 2000میالدي تا اوایل سال  70هاي دهه سال
 مؤسسات حسابرسی براي یافتن مشتریان جدید، شرکاي )267-286: 2003، 1(زف ايهاي حرفهتا بر ارزش

 اند و عدم تحقق این نوع اهداف زیادي قرار گرفته حفظ مشتریان موجود و خدمات مشاوره، تحت فشار
به  است.  جمله برکناري از کار را براي آنان در پی داشته اي در مؤسسات حسابرسی، عواقب بدي، از توسعه

داشته است.  حرفه حسابرسی تغییرات سریع و درخور توجهی در بیست سال اخیر،توان گفت  عبارت دیگر، می
اقتصادي را دنبال کنند  به مؤسسات حسابرسی اجازه داد بیشتر اهداف کاهش مقررات در بازار کار حسابرسی،

 ؛76-85: 2003 ،2ها در هر کار حسابرسی باشند (هیلی و پالپوخود و کاهش هزینه و در جستجوي رشد درآمد
  ).487-516: 2003، 3چنسی، جتر و شاو

نظر در مورد ضرورت ارزیابی غیرمستقیم اطالعات ارائه شده از سوي مدیریت توسط افراد م اتفاقغربه
گیري استفاده دار مستقل، همواره طی سالیان متمادي درباره تأثیر گزارش حسابرسان بر فرآیند تصمیمصالحیت

با توجه به موارد ذکر شده در این پژوهش به دنبال پاسخ به این  ).1980، 4کنندگان بحث بوده است (واالس
چه هستند و  یحسابرس و عوامل موثر بر نوع گزارش حسابرس ياجبار رییعوامل موثر بر تغ«سوال هستیم که 

 ».دارند؟ بر یکدیگر یمتقابلچه 
 

                                                             
1. Zeff 
2. Healy & Palepu 
3. Chancy, Jeter & Shaw 
4. Wallace 
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 ضرورت و اهمیت پژوهش
که با تالش همه  دیبه حداکثر خواهد رس یطیدر شرا یمختلف جامعه از خدمات حسابرس يهابخش ةاستفاد

 يمدهاایاز جمله تضاد منافع، پ یطیمشخص شود. وجود شرا یجانبه، نقش حسابرس در جامعه به روشن
 یابیامکان ارز يگرگزارش ندیفرآ طیبه اطالعات، در مح میمستق یو عدم دسترس یدگیچیپ ت،یبااهم ياقتصاد

اطالعات را  تیفیک میمستقریغ یابیدشوار و ارز اریکنندگان را بساستفاده ۀلیاطالعات به وس تیفیک میمستق
دار تیتوسط حسابرسان صالح یبه حسابرس ازین ةکنندهیدر واقع توج طیشرا نیسازد. ایم يضرور يامر

  ها است.توسط آن یمستقل و ارائه خدمات اعتبارده
حسابرسان متأثر از کیفیت اطالعات تهیه شده توسط مدیریت در مورد ادعاهاي آنها بدیهی است، گزارش 

نسبت به وضعیت مالی، نتایج عملیات و جریان وجوه نقد واحدهاي تجاري است. یکی از عوامل مؤثر بر 
کیفیت اطالعات تهیه شده توسط مدیریت که بر ارائه تصویر صحیح و منصفانه از وضعیت مالی و نتایج 

ها تأثیر دارد؛ کفایت ثبت و افشاي اطالعات مر بوط به ذخایر مختلف حسابداري مورد تأکید لیات شرکتعم
) که در صورت عدم 1380در استانداردهاي پذیرفته شدة حسابداري است (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 

منجربه ارائه بند شرط در  -با توجه به اهمیت مبالغ مربوط -کفایت مبالغ ثبت و افشاشده توسط مدیریت 
  ).1980شود (واالس، گزارش حسابرس مستقل می

-هاي مالی نه تنها به ناکامی اهداف حسابرسی میکنندگان به صورتاز سویی دیگر، کاهش اعتماد استفاده

مانع از تواند انجامد. بلکه موجب کاهش اعتبار فرآیند حسابرسی در ابعاد کالن خواهد شد. به عالوه این اثر می
هاي تأمین مالی را افزایش دهد. جریان صحیح، کارا و اثربخش سرمایه در بازار اوراق بهادار شود و هزینه

بنابراین تعویض حسابرس از یک سو بر عملکرد حرفه حسابرسی و اعتبار آن و از سوي دیگر بر جریان سرمایه 
عوامل موثر  بر نوع گزارش یر حسابرس و یثر بر تغدر بازارهاي مالی اثرگذار است. با توجه به اهمیت عوامل مو

حسابرس و عوامل موثر بر نوع گزارش  ياجبار رییعوامل موثر  بر تغ یسربری در این تحقیق به دنبال حسابرس
  هستیم.  ن بر یکدیگرآو تاثیرات متقابل  یحسابرس

استفاده  ریو سا رانیگذاران، مدهی، سرمایگران ماللیتحل به یاست که به گونه تجرب نیپژوهش ا تیاهم
 دارند تاثیرات متقابل یحسابرس با نوع گزارش حسابرس رییتغ ایکنندگان اطالعات حسابداري نشان دهد که آ

 ر؟یخ ای
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  اهداف تحقیق 
 الف. هدف اصلی:

  و تاثیرات متقابل آنها بر  یحسابرس و نوع گزارش حسابرس ياجبار رییعوامل موثر بر تغبررسی
  .یکدیگر

  ب. اهداف فرعی:  
  یر اجباري حسابرس.یالزحمه حسابرسی بر تغبررسی تاثیر حق -1
  ر اجباري حسابرس.یبررسی تاثیر ریسک شرکت بر تغی -2
  ر اجباري حسابرس.یبررسی تاثیر اندازه شرکت بر تغی -3
  الزحمه حسابرسی بر نوع گزارش حسابرس.بررسی تاثیر حق -4

  ج. اهداف کاربردي: 
   .دنباشمی سهامداران ...ها، ذیحق شامل مدیران شرکت. اشخاص 1
  نتایج این پژوهش منتفع شوند. از ندتوانها ... می. اشخاص ذینفع شامل دولت، اعتباردهندگان، بانک2
هاي توانند از نتایج این تحقیق در انجام پروژهعالقه همچون دانشجویان و موسسات پژوهشی می. اشخاص ذي3

  نمایند.خود استفاده 
 سازي در کشور شتاب بیشتري گرفته است که نمود عینی آن اجراي اصلدر چند سال اخیر رویکرد خصوصی

از آنجایی که  هاست.قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و جلب مشارکت عمومی در امر اداره شرکت 44
اري در  ذگبازار سرمایه و سرمایهاران براي ورود به ذگسازي ایجاد انگیزه در سرمایهیکی از اهداف خصوصی

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است لذا دستیابی به معیارهایی که منجر به کاهش سهام شرکت
همچنین  اران در بازار سرمایه شود بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است.ذگمخاطره و افزایش بازدهی سرمایه

ده مدیران، مالکان و اعتباردهندگان قرار گیرد بدین صورت که در انتخاب تواند مورد استفانتایج این تحقیق می
  نها را تامین نماید.آحسابرس به نحوي عمل نمایند که منافع 

  
 هاي پژوهش فرضیه

   .وجود دارد معناداري يحسابرسان رابطه رییبا تغ یالزحمه حسابرسحق شیافزا نیب .1
  وجود دارد. معناداري يحسابرسان رابطه رییشرکت و تغ سکیر زانیم نیب .2
  وجود دارد. معناداري ياندازه شرکت و تغییر حسابرسان رابطه نی. ب3
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  .وجود دارد معناداري يرابطه یو نوع گزارش حسابرس یالزحمه حسابرسحق شیافزا نی. ب4
  

  نوع پژوهش
 دارد قصد حاضر این دلیل که تحقیقباشد. کاربردي است به پیمایشی می - تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردي

بر  هانآو تاثیرات متقابل  یحسابرس و نوع گزارش حسابرس ياجبار رییعوامل موثر بر تغ یسربر" به تا
  .هاي حسابرسی بکار بنددگزارشموجود  تیعضرا در جهت بهبود و آن جیو نتا بپردازد "یکدیگر

ها، سنجش متغیرهاي آوري دادهپرسشنامه جهت جمعهمچنین تحقیق حاضر پیمایشی است به این دلیل که از 
  تحقیق و آزمون فرضیات استفاده خواهد شد.

  
  روش پژوهش

 یسربر"قصد دارد تا به  باشد، زیرا تحقیق حاضر نیزتحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردي می
بپردازد.  "بر یکدیگر هانآو تاثیرات متقابل  یحسابرس و نوع گزارش حسابرس ياجبار رییعوامل موثر بر تغ

از لحاظ استدالل ها و اطالعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق  توصیفی و همچنین از نظر گردآوري داده
  است.  ییاستقرا قیتحق ینوع گریباشد که به عبارت دیم یهمبستگ یفیاز نوع توص

  
  گیريو نمونه آماري، حجم نمونه و روش نمونه جامعه
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ي شرکتي آماري مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیهجامعه

  است.  1388تا  1385هاي تهران بین سال
  هایی به این شرح انجام شده است:همچنین، در تعیین نمونه آماري مورد نظر تعدیل

ها متفاوت است شان از سایر شرکتاینکه ماهیت عملیات گذاري به دلیلهاي مالی و سرمایهکلیه شرکت -الف
  اند.از جامعه آماري پژوهش حذف شده

  اند.اند نیز از نمونه حذف شدههایی که در طی این تغییر سال مالی دادهشرکت -ب
ذف ها که اطالعات مربوط به آنها در دسترس نبوده نیز به ناچار از نمونه تحقیق حهمچنین برخی از شرکت -ج

  شوند.می
باشند که به نحوه تعیین این حجم نمونه در فصل سوم اشاره شده است. روش شرکت می 96تعداد نمونه آماري 

  باشد.گیري نیز تصادفی ساده مینمونه
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  روش گردآوري اطالعات
  :شده استهاي زیر استفاده آوري اطالعات از روشبراي جمع

 اي: جهت گردآوري اطالعات در زمینه مبانی نظري و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه روش -
  استفاده شده است.  1هاي موردنیاز و نیز از شبکه جهانی اطالعاتاي، مقاالت، کتاب کتابخانه

شده در بورس اوراق بهادار  رفتهیپذ يهاشرکت یمال يهاپژوهش از صورت نیا يبرا ازیاطالعات موردن
شده مرتبط با بورس استخراج  يهاتیو سا ورد نوینآ، رهریافزار تدبنرم بورس، ياتهران و از منابع کتابخانه

 .است
 

  پیشینه تحقیق
  پیشینه داخلی

هاي تغییر حسابرس مستقل و شفافیت اطالعاتی شرکت«شی به بررسی ه)، در پژو1389و همکاران ( بولو
حسابرسان مستقل همواره یکی از ارکان بازار سرمایه به  پرداختند. »شده در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته

روند. با توجه به اهمیت نقش آنها در این بازار، تغییرات منظم آنها به عنوان یکی از راهکارهاي شمار می
بازارهاي سرمایه مدنظر قرار گرفته  گذاراناساسی افزایش شفافیت اطالعاتی توسط نهادهاي نظارتی و مقررات

است. این مهم در ایران نیز براساس دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار 
شوراي عالی بورس و اوراق بهادار) الزام شده است. بر این اساس، این تحقیق در پی آن  8/5/1386(مصوب 

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فافیت اطالعاتی شرکتاست تا تاثیر تغییر حسابرس مستقل بر ش
بررسی کند. در این راستا تاثیر تغییر حسابرس مستقل بر رتبه شفافیت اطالعاتی  1387تا  1384هاي را بین سال

دهد که تغییر حسابرس ها و تعدیالت سنواتی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان میشرکت
 .ها تاثیري نداردمستقل بر شفافیت اطالعاتی شرکت

عوامل موثر بر استقالل حسابرس از دیدگاه حسابرسان مستقل و «)، در پژوهشی 1389( رمضانیو  نوروش 
در این پژوهش عوامل موثر بر استقالل را مورد بررسی قرار دادند. » کنندگان خدمات حسابرسیاستفاده

کنندگان خدمات حسابرسی در ایران مورد بررسی قرار گرفته مستقل و استفادهحسابرس از دیدگاه حسابرسان 
ها از هاي این پژوهش از پرسشنامه با مقیاس طیف لیکرت و براي ارزیابی فرضیهاست. براي گردآوري داده

                                                             
1. internet  
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استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش متشکل  (2) دو-و کاي (p) هاي، نسبت موفقیت در جامعهآزمون
گذاري، مدیر هاي سرمایهکنندگان خدمات حسابرسی که شامل مدیران مالی شرکتاز دو گروه، گروه استفاده

دهد، وجود کمیته نتایج پژوهش نشان می. باشدها و گروه شرکاي موسسه حسابرسی میامور اعتباري بانک
ش مدیران در انتصاب حسابرسی صاحبکار، وابستگی اقتصادي حسابرس، ارایه خدمات غیرحسابرسی و نق

هاي الزحمه حسابرسی بر استقالل حسابرس تاثیر دارد. همچنین در بررسی دیدگاهحسابرسان و تعیین حق
کنندگان (بین دهد که بین دیدگاه حسابرسان مستقل و استفادهشوندگان، نتایج پژوهش نشان میپرسش

 .کنندگان (درون گروه) تفاوتی وجود ندارددههاي استفاگروهی) تفاوت معناداري وجود داشته و بین دیدگاه

در  پرداختند. »عوامل افزاینده استقالل حسابرس مستقل«)، در پژوهشی به بررسی 1384( مندابراهیمیو سجادي 
این تحقیق عوامل افزاینده استقالل حسابرس مستقل از دیدگاه حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 

 هاي الزم نامه دادهمورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با استفاده از پرسش
نتایج تحقیق نشان  رد آزمون قرار گرفتند.هاي ناپارامتري موهاي آماري و روشردآوري شده و از طریق فرض

کار، اندازه و سابقه موسسه حسابرسی و اندازه دهد از نظر حسابرسان مستقل، کمیته حسابرسی صاحبمی
کار به عنوان عوامل افزاینده استقالل و رقابت در حرفه حسابرسی به عنوان عامل کاهنده شرکت صاحب

  استقالل حسابرسی هستند.
الزحمه حسابرسی مستقل رابطه نظام راهبري و حق«)، در پژوهشی به بررسی 1390همکاران ( و طبريعلوي

ها در ایران نظام راهبري شرکتاین پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که آیا پرداختند. » هاشرکت
اي در چه جهتی است. طهداري دارد یا خیر و اینکه چنین رابالزحمه حسابرسی مستقل رابطه معنیبا میزان حق
به عنوان نمونه انتخاب شد و  1387شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال  201بدین منظور 

ها با توجه به مبانی نظري، ادبیات و منابع اطالعاتی موجود با رابطه ده عامل شناخته شده نظام راهبري شرکت
گفته، دو عامل رفت. نتایج پژوهش حاکی است که از ده عامل پیشالزحمه حسابرسی مورد بررسی قرار گحق

 الزحمه حسابرسی مستقل رابطه مستقیم ودرصد مالکیت نهادهاي دولتی و شبه دولتی و نوع حسابرس با حق
  .دار داردمعنی

مستقل بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان «)، در پژوهشی به بررسی 1390( منظرزادهو  زادهعباس
-یافته پرداختند.» هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبا استفاده از خصوصیات هیئت مدیره شرکت

و گزارش » تعداد اعضاي هیئت مدیره«ي منفی و معنادار بین افزایش در دهد، رابطههاي پژوهش نشان می
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و گزارش مقبول حسابرس وجود » مالکانهنسبت «ي مثبت و معنادار بین افزایش در مقبول حسابرس و رابطه
به صورت منفی و معنادار بر گزارش » عدم تغییر در اعضاي هیئت مدیره سال جاري نسبت به سال قبل«دارد. 

و گزارش » نسبت ارزش بازار به دفتري حقوق صاحبان سهام«گذارد و بین افزایش در مقبول حسابرس تاثیر می
تغییر در حسابرس سال «ي منفی و معنادار بین ناداري وجود دارد. رابطهي مثبت و معمقبول حسابرس رابطه

نرخ بازده «ي مثبت و معنادار بین افزایش در و گزارش مقبول حسابرس و رابطه» جاري نسبت به سال قبل
  .و گزارش مقبول حسابرس وجود دارد» هادارایی
-دي حسابرس و گزارشگري سودهاي محافظهبررسی رابطه دوره تص«)، در پژوهشی 1388( بذرافشانو  کرمی

-براي عملیاتی کردن محافظهدر این تحقیق  را مورد بررسی قرار دادند.» کارانه در بورس اوراق بهادار تهران

انتظار  هاي نقد آتی موردتر اخبار بد مربوط به جریانکاري از مدل باسو که مبتنی بر شناسایی و انعکاس سریع
ق اشرکت پذیرفته شده در بورس اور 58سود است استفاده شده است. با بررسی  نسبت به اخبار خوب در

گیري از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه، نتایج تحقیق و با بهره 1385-1381بهادار تهران طی دوره زمانی 
، با کاري دارد. عالوه بر اینداللت بر وجود یک رابطه مستقیم و معنادار بین دوره تصدي حسابرس و محافظه

تفکیک نمونه به سه گروه براساس دوره تصدي، نتایج ابتدایی تایید و مشاهده شد با افزایش دوره تصدي 
هاي تحقیق مبین این نکته هستند که در دوره تصدي کوتاه، مجموع، یافته یابد. درکاري نیز افزایش میمحافظه
کاري سود س اثر معکوسی روي محافظهکاري کمتر است. بنابراین ممکن است چرخش اجباري حسابرمحافظه

  .داشته باشد
هاي حسابرسی با تجزیه عوامل موثر بر تاخیر انتشار گزارش«)، در پژوهشی به بررسی 1386( علیخانی وبدري 

بررسی عوامل موثر بر طوالنی شدن زمان انتشار گزارش این تحقیق به  پرداختند.» FCTو CCT فرآیند به
) زمان موردنیاز 1 ه دو جزب ARLپردازد. در این پژوهش با توسعه تحقیقات قبلی، ، می (ARL)حسابرسی

) زمان موردنیاز حسابرس جهت تکمیل عملیات حسابرسی، بعد از 2و  (CCT) صاحبکار جهت بستن دفاتــر
) بین (مستقلتفکیک شده است. فرضیات متفاوتی بررسی شده که چگونه شش متغیر پیش (FCT) بستن دفاتر

هاي نمونه، با استفاده از روش هاي حاصل از شرکتتاثیر داشته باشد. داده FCT و CCT تواند بر رويیم
% است، که 54مجذور ضریب همبستگی براي این مدل . همبستگی متعارف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

دهد در یق همچنین نشان میمتغیرهاي وابسته است. نتایج تحق مبین توانایی نسبی متغیرهاي پیشبین در توضیح
موثر  FCT یا  CCTاند، برخی دیگر فقط بر تاثیر داشته FCT و هم CCT که برخی متغیرها هم برحالی
  د.انبوده
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  پیشینه خارجی
) در کشور مالزي به این نتیجه رسیدند که استقالل حسابرس رابطه مثبتی با 2007( 1زولکارنین و همکاران

جلسات کمیته حسابرسی، گزارش کمیته حسابرسی به همراه گزارش ساالنه، نقش کمیته حسابرسی در تعیین 
  الزحمه حسابرسی و ترکیب اعضاي کمیته حسابرسی دارد. حق

تواند بر روي کیفیت  نه انواع مختلف چرخش حسابرس میچگو«)، در پژوهشی 2012میشل و همکاران (
 موضوع این بررسی به مقاله را مورد بررسی قرار دادند. این» حسابرسی تاثیر بگذارد؟ شواهدي از چین

 شرکت؛ سطح مقابل در شریک سطح در( حسابرس چرخش مختلف هاي فرم و ها شکل چگونه که پردازد می
. بگذارد تاثیر چین پایتخت بازار شرایط در حسابرسی کیفیت روي بر تواند می) داوطلبانه مقابل در اجباري
 در به شروع دنیا سرتاسر کارشناسان تا شد باعث سریعاً آندرسون، آرتور آن، حسابرس و آنران شرکت سقوط

 در اي حرفه هاي شرکت و گذاران قانون. کنند حسابرس استقالل افزایش براي مختلف هاي مکانیزم گرفتن نظر
 یک عنوان به که کنند می توصیه شریک و شرکت هاي سطح در را حسابرس اجباري چرخش جهان سرتاسر
 باعث و کند می عمل جدید هايدیدگاه ایجاد و حسابرس و مشتري بودن آشنا میزان کاهش براي ابزاري

  شود. می حسابرسی کیفیت و حسابرس استقالل افزایش
  

  آمار استنباطی 
ها تک فرضیات را ارائه نموده و سپس با توجه به آزمون فرض مربوطه فرضیهآمار استنباطی ابتدا تکدر بخش 

  هاي ذیل را ارائه نمود. توان تحلیل با توجه به آنچه گفته شد در مورد فرضیات تحقیق میآزماییم. را می
  .دارد وجود معناداري ي رابطه حسابرسان تغییر و حسابرسی الزحمهحق افزایش بین
  به شرح زیر است:  -8-4 هاي پژوهش  مطابق جدولیافته

  تک نمونه Tنتایج آماره هاي 1جدول 

 
  تک نمونه Tنتایج آزمون 2 جدول

  .Sig درجه آزادي tمیزان   متغیر
 000/0  243  746/50  حسابرسان تغییر و حسابرسی الزحمهحق افزایش

 
                                                             
1. Zulkarnain, et al. 

  خطاي میانگین  انحراف معیار  میانگین  متغیر
  0224/0  3510/0  1404/4  حسابرسان تغییر و حسابرسی الزحمهحق افزایش
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푡 = 	
푋 − 휇
푠
√푛

= 	
4.1404 − 3
0.3510
√244

= 50.746 

گیرد و این به منزله بزرگتر بودن میانگین قرار می0Hباشد که در ناحیه رد می 746/50برابر  یتمقدار آماره 
توان گفت که از نظر حسابرسان رسمی % اطمینان می95باشد. یعنی با می مشاهده شده از میزان میانگین معیار

 حسابرسان تغییر با حسابرسی الزحمهحق تهران، افزایش بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته ايـهشرکت
   .دارد  مستقیم يرابطه
 

  آزمون فرضیه: نتایج
 الزحمهحق افزایش توان گفت که بینصفر میهاي انجام گرفته براي تأیید یا رد فرض با توجه به آزمون

  .دارد وجود )p<0/05داري (معنی مستقیم يرابطه حسابرسان تغییر با حسابرسی
 از مشخصی سطح برابر در اقتصادي مسائل وجود توان بیان کرد که بادرخصوص چرایی قبول این فرضیه می

 آنها به را هزینه حداقل که باشند اي موسسه دنبال به صاحبکاران رود می انتظار حسابرسی، خدمات کیفیت
 هزینه شرکت بر شرکت توان از بیشتر فعلی حسابرس کهزمانی کنند می بیان) 1990( لیز و جانسون. کند تحمیل

 بهرام توسط که تحقیقی در. شود می زیاد دهد تغییر را حسابرسی موسسه صاحبکار که احتمال این کند می وارد
 هاي انگیزه و حسابرس انتخاب فرآیند در حسابرسی موسسات هاي ویژگی بررسی هدف با ،)1378( محرمی

 از یکی که است رسیده نتیجه این به است، محقق شده انجام ایران بهادار اوراق بورس در حسابرس تغییر
 هاي الزحمه حق بودن باال ایران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي شرکت در حسابرس تغییر هاي انگیزه

  . است حسابرسی
  

  .دارد وجود معناداري ي رابطه حسابرسان تغییر و میزان ریسک شرکت بین
  به شرح زیر است:  -3 هاي پژوهش مطابق جدولیافته

  
  تک نمونه Tهاينتایج آماره 3جدول 

  
 

  خطاي میانگین  انحراف معیار  میانگین  متغیر
  0308/0  4822/0  8227/3  حسابرسان تغییر و میزان ریسک شرکت
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  تک نمونه Tنتایج آزمون 4جدول
  .Sig درجه آزادي tمیزان   متغیر
 000/0  243  648/26  تغییرحسابرسان و میزان ریسک شرکت

  

푡 = 	
푋 − 휇
푠
√푛

= 	
3.8227 − 3
0.4822
√244

= 26.648 

این به منزله بزرگتر بودن میانگین گیرد و قرار می 0Hباشد که در ناحیه ردمی 648/26برابر  یتمقدار آماره 
توان گفت که از نظر حسابرسان رسمی % اطمینان می95باشد. یعنی با مشاهده شده از میزان میانگین معیار می

 يرابطه حسابرسان تغییر با تهران، میزان ریسک شرکت بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايشرکت
   .دارد مستقیم

  
  نتایج آزمون فرضیه:

 با میزان ریسک شرکت توان گفت که بینهاي انجام گرفته براي تأیید یا رد فرض صفر میبا توجه به آزمون
  .دارد وجود  )p<0/05داري (معنی مستقیم يرابطه حسابرسان تغییر

اقتصادي و  سکیر ،یمال تیوضع یهرچه آشفتگتوان بیان کرد که درخصوص چرایی قبول این فرضیه می
خود را  یدگیرس هايروش عادي طیباشد، حسابرس در شرا شتریب ی،دگیرس واحد مورد کی یحسابرس

که  یطیدر شرا ی. حتردیپذیم کاررا از صاحب زتريیآماطیحسابداري احت هايروش دهد ویم شیافزا
به اقتصادي که  واحدهاي گریباشد، ممکن است استعفا دهد. از سوي د ادیزی لیخ واحد مورد بررسی سکیر

موردنظر  یگزارش حسابرس افتیدر دیاست به ام ممکنریسک باالیی دارند،  مناسب،نا یمال تیوضعدلیل 
  ). 1985، 1(شوارتز و منون ندینما یحسابرس فعل ضیخود اقدام به تعو

 
  .دارد وجود معناداري ي رابطه حسابرسان تغییر و اندازه شرکت بین
   زیر است:به شرح  5 هاي پژوهش مطابق جدولیافته

  
  

                                                             
1. Schwartz Kenneth, Menon Krishnagopal 
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  تک نمونه Tنتایج آماره هاي -12-4جدول 

 
  تک نمونه Tنتایج آزمون 6جدول

  .Sig درجه آزادي tمیزان   متغیر
 000/0  243  579/31  حسابرسان تغییر و اندازه  شرکت

 
푡 = 	

푋 − 휇
푠
√푛

= 	
3.7956 − 3
0.3935
√244

= 31.579 

گیرد و این به منزله بزرگتر بودن میانگین قرار می 0Hباشد که در ناحیه رد می  579/31برابر  یتمقدار آماره 
می توان گفت که از نظر حسابرسان رس% اطمینان می95باشد. یعنی با مشاهده شده از میزان میانگین معیار می

   .دارد  مستقیم يرابطه حسابرسان تغییر با تهران، اندازه  شرکت بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايشرکت
 

  نتایج آزمون فرضیه:
 تغییر با اندازه شرکت توان گفت که بینهاي انجام گرفته براي تأیید یا رد فرض صفر میبا توجه به آزمون

  .دارد وجود )p<0/05داري (معنی مستقیم يرابطه حسابرسان
 داد انجام 1991 سال در پالمروس که تحقیقاتی توان بیان کرد که دردرخصوص چرایی قبول این فرضیه می

 افزوده نیز کارگماري و کارگزاري قراردادهاي تعداد بر شودمی تربزرگ هاشرکت اندازه هرچه کرد مشاهده
 مالکیت بر اعتباردهندگان نظارت و مدیریت بر مالکیت نظارت تواندمی موضوع این داشت اعتقاد او. شودمی

 پیامد که کرده پیدا بیشتري ضرورت حسابرسان استقالل نتیجه در. کند مواجه بیشتري دشواري با را مدیریت و
-می افزایش شرکت هايدارایی میزان هرچه این بر عالوه. باشد هاشرکت سوي از حسابرسان تغییر تواندمی آن

  .یابدمی افزایش حسابرس تغییر احتمال و یافته افزایش نیز اعتبارتر با حسابرسان داشتن به نیاز یابد
 

  .دارد وجود معناداري ي رابطه حسابرسان تغییر و حسابرسان گزارش نوع بین
  به شرح زیر است:  7 هاي پژوهش مطابق جدولیافته

  

  خطاي میانگین  ارانحراف معی  میانگین  متغیر
  0251/0  3935/0  7956/3  حسابرسان تغییر و اندازه  شرکت
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  تک نمونه T هاينتایج آماره 7جدول 

 
  تک نمونه Tنتایج آزمون -8جدول

  .Sig درجه آزادي tمیزان   متغیر
 000/0  243  997/24  حسابرسان تغییر و نوع گزارش حسابرسان

  

푡 = 	
푋 − 휇
푠
√푛

= 	
3.8796 − 3
0.5496
√244

= 24.997 

گیرد و این به منزله بزرگتر بودن میانگین قرار می 0Hباشد که در ناحیه رد می 997/24برابر  یتمقدار آماره 
توان گفت که از نظر حسابرسان رسمی % اطمینان می95باشد. یعنی با مشاهده شده از میزان میانگین معیار می

 يرابطه حسابرسان تغییر با نوع گزارش حسابرسانتهران،  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايشرکت
   .دارد  مستقیم

  
  نتایج آزمون فرضیه:

 با نوع گزارش حسابرسان توان گفت که بینهاي انجام گرفته براي تأیید یا رد فرض صفر میبا توجه به آزمون
  .دارد وجود )p<0/05داري (معنی مستقیم يرابطه حسابرسان تغییر

 که دهدمی نشان) 1982( رایس و چاو تحقیقات توان بیان کرد که نتایجاین فرضیه می درخصوص چرایی قبول
 تمایل بین مثبت رابطه یک دریافتند آنها. دارد سهام قیمت بر منفی تاثیر حسابرسی گزارش توضیحی بندهاي
 این بنابراین،. دارد وجود تغییر از قبل هايسال در غیرمقبول اظهارنظر دریافت و حسابرس تغییر براي شرکت
 خود حسابرس تغییر به اقدام شده، صادر مشروط اظهارنظر آنها مورد در که هاییشرکت دارد وجود احتمال
- ها به منظور دریافت گزارش مقبول، حسابرس خود را تغییر می)  نشان داد که شرکت2000( 1لنکس .نمایند

  دهند. 
  

                                                             
1. Lennox 

  خطاي میانگین  انحراف معیار  میانگین  متغیر
  0352/0  5496/0  8796/3  حسابرسان تغییر و نوع گزارش حسابرسان
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  هاخالصه آزمون فرضیه
شناختی جامعه پژوهش، بخش آمار توصیفی، جهت آشنایی بیشتر با خصوصیات جمعیت در این فصل ابتدا در

اي ارائه شده است. در ادامه و اطالعات موردنیاز را در قالب جداول فراوانی، درصد فراوانی و نمودارهاي میله
اي با عدد نههاي پژوهش با استفاده از آزمون تی استودنت تک نمودر بخش آمار استنباطی هریک از فرضیه

آورده  زیرها بطور خالصه در جدول ، مورد بررسی قرار داده شده، که نتایج بدست آمده از آن3آزمودنی 
  شده است:

  ها: خالصه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه22-4جدول 
  نتیجه  فرضیه  

  قبول  .دارد وجود معناداري ي رابطه حسابرسان تغییر و حسابرسی الزحمهحق افزایش بین  1
  قبول  .دارد وجود معناداري ي رابطه حسابرسان تغییر و میزان ریسک شرکت بین  2
  قبول  .دارد وجود معناداري ي رابطه حسابرسان تغییر و اندازه شرکت بین  3
 قبول  .دارد وجود معناداري ي رابطه حسابرسان تغییر و حسابرسان گزارش نوع بین  4

  
  تحقیق فرضیات نتایج

  .شودمی گزارش تفکیک به فرضیات، تحلیلی نتایج قسمت این در
  .دارد وجود  مستقیم مثبت ي رابطه حسابرسان تغییر و حسابرسی الزحمهحق افزایش بین

 شرکت، اندازه قبیل از نمایندگی مسأله و هاشرکت خصوصیات به حسابرسی تقاضاکنندگان با مرتبط عوامل
 هايویژگی با مرتبط عوامل تأثیر تحت حسابرسان انتخاب این وجود با دارد داللت مدیران ترکیب و مالی اهرم

 اظهارنظر نوع حسابرسی، الزحمهحق قبیل از - خدمت این کنندگانعرضه عنوان به - حسابرسی مؤسسات
دهد، گونه که نتایج تحقیق حاضر نیز نشان میباشد و همانمی نیز حسابرسان کار کیفیت نهایت در و حسابرسان

  .دارد وجود )p<0/05داري (معنی مستقیم يرابطه حسابرسان و تغییر حسابرسی الزحمهحق افزایش بین
 و ، نیکبخت)1390( همکاران و طبري ، علوي)1389( رمضانی و نوروش نتایج این تحقیق با نتایج مطالعات

  باشد.همسو می )2012( همکاران و ، میشل)2001(  استریلن ، ون)1385( مهربانی
  .دارد وجود مستقیم مثبت ي رابطه حسابرسان تغییر و میزان ریسک شرکت بین
 حتی است، »قطعیت عدم« و »خطرپذیري« شود می برده بکار ریسک براي معادل عنوان به که مرسوم واژه دو

 یکهیچ واقعا ریسک مالی مدیریت علم در اما. گیرند می نظر در واریانس یا نوسان با معادل را ریسک برخی
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) تاریخی بازده لحاظ به( پرنوسان دارایی یک در گذار سرمایه یک اگر مثال عنوان به. نیست مفاهیم این از
 در افراد عموم تصور برخالف. است شده ریسک متحمل که نیست این دهنده نشان لزوماً کند گذاري سرمایه

  . نیست زیاد ریسک معنی به زیاد نوسان مالی مدیریت علم
 بنابراین. ببریم بین از را آن توانیم نمی که علت این به است نامطلوب قطعیتی عدم ریسک چیست؟ ریسک اما
نتایج . کنیم پرداخت مبلغی باید آن از دوري براي آنکه حال هستیم آن تحمل به حاضر مبلغی دریافت ازاي در

 )p<0/05داري (معنی مستقیم يرابطه حسابرسان تغییر و میزان ریسک شرکت دهد که بیناین تحقیق نشان می
  .دارد وجود

  همکاران و ، واکر)1388( بذرافشان و ، کرمی)1389( همکاران و نتایج این تحقیق با نتایج مطالعات بولو
  .باشدمی همسو )1998( ، لنوکس)2002( همکاران و ، فرانکل)2001(

  .دارد وجود مستقیم مثبت ي رابطه حسابرسان تغییر و اندازه شرکت بین
 )p<0/05داري (معنی مستقیم يرابطه حسابرسان تغییر و اندازه  شرکت دهد که بیناین تحقیق نشان می نتایج

  استریلن ، ون)1384( مند، ابراهیمی)1384( مندابراهیمی و مطالعات سجادي نتایج با نتایج، این دارد که وجود
   .باشدمی همسو )2005( آرس و ، آرونادا)2005(  ، ناگی)2003( همکاران و ، دوپوچ)2001(

  .دارد وجود مستقیم مثبت ي رابطه حسابرسان تغییر و حسابرسان گزارش نوع بین
داري معنی مستقیم يرابطه حسابرسان تغییر با نوع گزارش حسابرسان بین که دهد می نشان تحقیق این نتایج

)p<0/05( علیخانی و دارد که این نتایج، با نتایج مطالعات بدري وجود )و میشل )1383( ، مدنی)1386 
  .باشدمی همسو )2012( همکاران

  
  گیري نتیجه

الزحمه حسابرسی، میزان هاي حقتوان گفت که مؤلفهها میبطور کلی بنابر نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه
خطاي  ي مستقیم و معناداري با متغیر تغییر حسابرسان، در سطحریسک شرکت و اندازه شرکت داراي رابطه

ها از عوامل تأثیرگذار بر تغییر حسابرسان به شمار باشند. به بیان دیگر هر یک از این مؤلفه، می05/0نوع اول 
ي مستقیم و معنادار، در سطح خطاي نوع ها با متغیر گزارش حسابرسی نیز داراي رابطهآیند. تمامی این مؤلفهمی

شان داد که نوع گزارش حسابرسان و تغییر حسابرسان داراي ي اصلی نیز نباشند. آزمون فرضیهمی 05/0اول 
ي مستقیم و معناداري هستند. بدین معنا که هر چه متغیر تغییر حسابرسان مقادیر باالتري را اختیار کند، رابطه

  متغیر نوع گزارش حسابرسان نیز در سطح باالتري قرار خواهد گرفت.
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