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رابطه بین تغییر موسسه حسابرسی و گزارشگری سودهای محافظه 
 تهران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار های شرکت کارانه

 

 

 چکیده

، حائز بر استقالل حسابرس و در کیفیت حسابرسی راتیتأثتغییر حسابرس به لحاظ مطالعه در خصوص 
و در  ردیگ یمقرار  کار صاحبـ روابط حسابرس  تأثیراهمیت فراوانی است. استقالل حسابرس تحت 

به بررسی  ،. تحقیق حاضرشود یمواقع  مؤثری سود کار محافظهحسابرسی و سطح  نهایت در کیفیت
 برای ،. در این تحقیقپردازد یم حسابرسی و سطح محافظه ـ کاری سودها رابطه بین تغییر موسسه

شرکت پذیرفته شده در  36از سود قبل از مالیات استفاده شده است. با بررسی  یکار محافظهنمایندگی 
از تحلیل رگرسیون خطی  یریگ بهرهو با  9631-9631بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 

چندگانه، نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه مستقیم و معنادار بین تغییر موسسه حسابرسی و گزارشگری 
در مجموع  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. های شرکت کارانه افظهمحسودهای 

در  یکار محافظهتحقیق بیانگر این است که تغییر موسسه حسابرسی موجب افزایش سطح  یها افتهی
 . شود میپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  های شرکتسودهای گزارش شده 
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 مقدمه

فاقد ارزش و  ،اساس و روح حسابرسی است و حسابرسی بدون استقالل ،استقالل  
، به لحاظ گذارد ت و نتایج حسابرسی تأثیر میعالوه بر آنکه بر کیفی ،معنی است. استقالل

روابط   تأثیرتحت  ،حفظ و ارتقای حرفه نیز امری ضروری است. استقالل حسابرس
در کیفیت حسابرسی و سطح  ،و در نهایت گیرد میقرار  کار ـ صاحب حسابرس

دهه اخیر همواره  هایی که طی چند زمینه. یکی از شود میواقع  مؤثرسودها  کاری محافظه
بر  تأثیرگذارعامل  عنوان بهحسابرس  9و پژوهش قرار گرفته، مدت تصدی موردبحث

، کیفیت حسابرس و حسابرسی و استقالل حسابرس بوده کار صاحبرابطه بین حسابرس و 
 است. 

رابطه نمایندگی،  گیری شکلسهامی و  های شرکتبا جدایی مالکیت و مدیریت در  
. از آنجایی که این تضاد شود میتضاد منافع بین مدیران و ذینفعان بیرونی شرکت ایجاد 

های نمایندگی،  کاهش هزینهمنظور  منافع، عدم تقارن اطالعات را به همراه دارد به
قل و ذیصالح حسابرسی تهیه شده توسط مدیریت باید توسط اشخاصی مست های گزارش

به  ،به کیفیت حسابرسی بستگی دارد و کیفیت حسابرسی نیز ،. ارزش حسابرسیشود
 صالحیت و استقالل حسابرسان وابسته است.  

در سالهای گذشته  یا مالحظه قابل طور بهدرباره شکست حسابرسی  ها نگرانی 
 یها ییرسوا 1006تا  1009است، بخصوص بعد از اینکه در طی سالهای  افتهی شیافزا

درباره حسابداری و حرفه  ،به تدوین قوانین جدید ،ها نگرانیمالی اتفاق افتاد، این 
 مؤسساتسازمان بورس اوراق بهادار ایران در دستورالعمل  مثالًحسابرسی منتج شد. 

حسابرسی و  مؤسسات( 3/5/9633)مصوب  حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار
شرکای مسئول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی مشمول دستورالعمل مذکور را 

 شرکت، به مدت بیش از چهار سال منع کرده استذیرش حسابرسی و بازرسی قانونی از پ
تصویب قانون ساربینز ـ  به توان میمچنین ه (.9633)سازمان بورس و اوراق بهادار، 

 مؤسسات، این قانون 106در ایاالت متحده اشاره کرد. بخش  1001در جوالی  1آکسلی
                                                                                                                         
1- Auditor tenure 
2- Sarbans - Oxley 
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سال متوالی کار حسابرسی  5شرکا و مدیران خود را بعد از هر  کند یمحسابرسی را ملزم 
 (.1001)کنگره آمریکا،  تغییر دهند ،واحد کار صاحبروی یک 

 ه و اهمیت موضوعبیان مسئل

تقویت  عنوان ابزاری برای حسابرسی به با توجه به اینکه تغییر حسابرس و شرکای  
طی سالهای  ،این موضوع ،گردد استقالل حسابرس و افزایش کیفیت حسابرسی تلقی می

است. از دیدگاه طرفداران تغییر  در تحقیقات حسابرسی تبدیل شده یتیبااهماخیر به زمینه 
و  یطرف یبحسابرسی، مدت تصدی طوالنی حسابرس،  مؤسساتادواری حسابرس و 

مخالفان تغییر ادواری حسابرس و  ،نماید. از سوی دیگر می دار خدشهاستقالل وی را 
حسابرسی بر این اعتقاد هستند که این امر منجر به افزایش هزینه حسابرسی شده   مؤسسات
دهد. ضمن  نایع خاص را کاهش میهای حسابرسان در پذیرش حسابرسی ص و انگیزه

، کیفیت حسابرسی نیز کاهش کار صاحبکاهش شناخت حسابرس از  لیبه دلکه آن
نسبت به این مسأله داشته و عنوان  یرت یافراطنگاه  نظران صاحبیابد. برخی دیگر از  می
های  صورت یگذاران به قابلیت اتکا نمایند که تغییر ادواری حسابرسان اعتماد سرمایه می

مالی را کاهش داده و منجر به عدم دستیابی حسابرس جایگزین به اهداف حسابرسی 
ر ابعاد کالن به نوبه خود منجر به کاهش اعتبار فرآیند حسابرس د ،که این امر گردد، یم

، اگرچه تغییر ادواری (، در کتاب فلسفه حسابرسی9139) 9گردد. موتز و شرف می
اند که وجود رابطه  ، لکن اذعان نمودهاند نکردهحسابرس و شرکای حسابرسی را توصیه 

 .شود طوالنی ، موجب بروز شک و تردید در خصوص استقالل حسابرس می
یت شرکت را مطلوب جلوه دهند و به علت مدیران بالقوه انگیزه دارند که وضع 

. آورند یم به دسترا  ها هیرواختیارات مدیریت در ارائه گزارشات ،فرصت اعمال این 
ی منفعت جویانه ها زهیانگ بنابراین در جهت حفظ منافع فعاالن بازار سرمایه و کنترل

را  کاری فظهمحا، (9111)1. باسوشود میمطرح  کاری محافظهاصل محدود کننده  ،مدیران
نقد آتی نسبت به اخبار خوب تعریف  یها انیجراخبار بد درباره  تر عیسرشناسایی 

                                                                                                                         
1- Mauts and sharaf 
2- Basu 
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برای مقاومت در ، حسابرسان تمایلی با کاهش استقالل اینکه. با توجه به [3]کند یم
در سودهای گزارش  کاری محافظهنخواهند داشت،  کار صاحبمدیریت های  برابرخواسته

تغییر موسسه حسابرسی بر گزارشگری سودهای  تأثیر ،این تحقیق . درابدی یمشده کاهش 
ذیل پاسخ  سؤالتا به  شود میمحافظه کارانه بررسی خواهد شد. با انجام این تحقیق تالش 

 داده شود:
 های شرکتآیا بین تغییر موسسه حسابرسی و گزارشگری سودهای محافظه کارانه  

 دارد؟ پذیرفته شده در بورس رابطه معنادار وجود

 مبانی نظری تحقیق

را تمایل حسابداران به الزام داشتن درجه باالیی از اثبات و  کاری محافظه (9111)اسو ب 
. حال هرچه کند یمبرای شناسایی اخبار خوب در مقابل شناسایی اخبار بد تعریف  دیتائ

تعیین شده برای  دیتائتعیین شده برای شناخت سود با درجه  دیتائتفاوت بین درجه 
 کاری محافظهگفت  توان میپس  .بیشتر خواهد بود کاری محافظهشناخت زیان بیشتر باشد 

 .شناسایی سود و زیان است دیتائو  مخلوق عدم تقارن در اثبات
و  کاران صاحبهمیشه نگران این مسئله بودند که تعامل طوالنی  گذاران قانون 

استقالل حسابرسان محسوب شده و کیفیت د تهدیدی جدی برای توان میحسابرسان 
( بیانگر این مطلب است که 9113) 9حسابرسی را تنزل بخشد. تحقیق دی آنجلو

اولیه شروع حسابرسی جدید مایل به حفظ صاحبکاران فعلی  های هزینهحسابرسان به دلیل 
 اولیه، یها سالانجام شده برای حسابرسان در  های هزینه که یحالدر  باشند یمخود 
خالت داده ی بعد دها سالی در ریگ میتصماز دست رفته هستند و نباید در  های هزینه
 .شوند

د توان می کار صاحبکاهش استقالل حسابرس ناشی از رابطه بلند مدت با  
ابتدایی کار حسابرسان با صاحبکاران جدید،  های سالرا کاهش دهد. در  کاری محافظه

 های رویه ها آنحسابرسان ممکن است به دلیل ترس از طرح دعاوی حقوقی علیه 
را از سوی  صاحبکاران خود درخواست کنند. ولی با رشد و گسترش  تری کارانه محافظه

                                                                                                                         
1- De Angelo  
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 یها سکیرکاهش یافته و حسابرسان در پذیرش  ها نگرانی گونه این کار صاحبروابط با 
و بدین ترتیب است که با طوالنی شدن  دهند ینمنگرانی به خود راه  کار صاحبمربوط به 

 .ابدی یمنیز کاهش  کاری محافظهرابطه، 
 معموالًعکس این مطلب نیز ممکن است رخ دهد به این ترتیب که حسابرسان جدید   

 کار صاحبلی کنترل داخ های سیستمتجاری و  های فعالیتفاقد دانش کافی درباره 
بیشتر  شوند یمهستند. چنین حسابرسانی که صالحیت و شایستگی کمتری دارند مجبور 

روی تصمیمات مدیران در رابطه با گزارشگری مالی اتکا کنند و در نتیجه احتمال بیشتری 
د منجر توان میمدیران موافقت کنند. این موضوع  طلبانه فرصتهای  وجود دارد که با رویه

 به دستمحافظه کارانه شود. اما با افزایش دوره تصدی و  های رویهستفاده از به کاهش ا
ریسک  هرگونهنسبت به کار بیشتر شده و از  ها آنآوردن شناخت بیشتر، هوشیاری 

را افزایش  یریگ نمونه یها آزمون احتماالًمثال  عنوان به، کنند یمحسابرسی بالقوه اجتناب 
 را از مدیریت خواهند داشت. تری کارانه محافظههای  داده یا درخواست استفاده از رویه

 فرضیه تحقیق

توجه به مبانی نظری که در ارتباط با بحث تغییر موسسه حسابرسی  با ،در تحقیق حاضر 
 :شود میبیان شد، فرضیه این تحقیق به شرح زیر طراحی 

 های شرکتابرسی و گزارشگری سودهای محافظه کارانه بین تغییر موسسه حس فرضیه:
 پذیرفته شده در بورس ارتباط معنادار وجود دارد.

 ادبیات تحقیق 

 تحقیقات  خارجی

  در کشور تایوان ارتباط بین مدت تصدی شریک و مؤسسه  (1001)9چن و همکاران
د که قدر حسابرسی و کیفیت سود را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدن

مطلق اقالم تعهدی اختیاری و دوره تصدی شریک حسابرسی دارای رابطه معکوس 

                                                                                                                         
1- Chen et al 
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هستند. بنابراین بین مدت تصدی شریک حسابرسی و کیفیت سود رابطه مثبت وجود 
تغییر شریک در مؤسسات حسابرسی هرگاه دارد. ایشان همچنین مشاهده نمودند 

ی مؤسسه حسابرسی و کیفیت سود الزامی باشد، ارتباط معناداری بین دوره تصد
وجود ندارد. ایشان نتیجه گرفتند در صورت الزامی بودن تغییر اجباری شریک در 

چون تغییر اجباری  یتر سختمؤسسات حسابرسی نیازی به تدوین مقررات 
 .مؤسسات حسابرسی وجود  ندارد

 و قدر مطلق اقالم تعهدی  دار عالمتدر کشور تایوان مقادیر  (1005)9انگچی و ه
نماینده کیفیت  عنوان بهرا  در گردشعادی و اقالم تعهدی غیر عادی سرمایه ـ  غیر

 ییها شرکتحسابرسی مورد بررسی قرار دادند و مشاهده نمودند کیفیت حسابرسی 
ولی  ملزم به تغییر شریک خود شدند 1001که در سال  است ها شرکتباالتر از سایر 

پائین تر است.  سال قبل همان شرکت )تحت حسابرسی شرکای قبلی(از  حال نیدرع
ارزیابی  برایمعیاری  عنوان بهبا استفاده از ضریب واکنش سود  ،همچنین ها آن

ی از کیفیت حسابرسی به این نتیجه رسیدند که تغییر شرکا گذاران هیسرمابرداشت 
منجر به بهبود  حسابرسی، هم منجر به افزایش استقالل ظاهری حسابرسان و هم

 .شود میبرداشت از کیفیت حسابرسی 
 ( به بررسی رابطه چرخش شریک حسابرسی و کیفیت 1005) 1همیلتون و همکاران

مشاهده کردند در آندسته از صاحبکارانی کیفیت سود باالتر و  ها آنسود پرداختند. 
 ویضگزارشگری محافظه کارانه تر است که شرکا و مدیران حسابرسی به تناوب تع

 1006تا  9113شرکت طی دوره زمانی ـ  سال 6319با استفاده از  ها آنشوند.  می
بعد از تغییر شرکای حسابرسی، اقالم تعهدی غیر منتظره ها  نشان دادند که شرکت

پنج موسسه بزرگ حسابرسی نیز  ،پایینتری گزارش کرده اند. در رابطه با صاحبکاران
مشاهده نمودند اقالم تعهدی غیر منتظره مثبت به دنبال تغییر شرکای حسابرسی، 

( به آزمون مستقیم 1005تر است. عالوه بر این، همیلتون و همکاران ) کوچک
باسو و بال و شیواکومار های  با بهره گیری از مدل ها آننیز پرداختند،  کاری محافظه

                                                                                                                         
1- Chi et al 
2- Hamilton et al 
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 .تر هستند سودها محافظه کارانه ،بعد از چرخش شرکادریافتند 
 ( حاکی از این است که هر چه دوره تصدی 1003)9نتایج تحقیقات جنکینز و ولوری

به وجود رابطه  ها آنیابد. در واقع  می نیز افزایش کاری محافظهحسابرس افزایش یابد 
به منظور  ها آن. پی بردند کاری محافظهمثبت معنادار بین دو متغیر دوره تصدی و 

بهره بردند که  1باسو و بال و شیواکومارهای  از مدل کاری محافظهعملیاتی کردن 
مبتنی بر شناسایی و انعکاس سریع تر اخبار بد مربوط به جریانهای نقد آتی مورد 
انتظار نسبت به اخبار خوب در سود است. عالوه بر این برای آزمون خطی بودن 

کاری، نمونه انتخابی خود را بر اساس دوره  -س و محافظهرابطه دوره تصدی حسابر
تصدی به سه گروه دوره تصدی کوتاه، متوسط و طوالنی تقسیم و مشاهده نمودند 

در این سه گروه در حال افزایش است. در مجموع،  کاری محافظهکه شاخص 
مبین این موضوع بود که چرخش اجباری حسابرس ممکن است اثر  ها آنهای  یافته

 .سود داشته باشد کاری محافظهمعکوسی روی 
 دهد صاحبکاران موسسه حسابرسی آرتور  می ( نشان1003) 6نتایج تحقیقات کریشنان

مجبور به تغییر حسابرس خود  1001بعد از فروپاشی این موسسه در سال  ،اندرسون
 گزارش تری کارانه محافظهبه چهار موسسه بزرگ شدند، نسبت به قبل سودهای 

بر عهده موسسه  ها آنی که حسابرسی های شرکتند حتی در مقایسه با کن می
اند.  را برگزیده تری کارانه محافظه های رویهحسابرسی آرتور اندرسون نبوده نیز 

راهبرد مدیریت  عنوان به کاری محافظهبزرگ از  های شرکتحسابرسان و مدیران 
درباره جریانهای نقد آتی نسبت به تر اخبار بد  گیرند. شناسایی سریع ریسک بهره می

اولین ابزار حفاظتی در برابر طرح  عنوان بهد توان می( کاری محافظهاخبار خوب )
نظیر افزایش در حق ها  دعاوی حقوقی بالقوه علیه حسابرسان مطرح شود. سایر راهبرد

الزحمه حسابرسی به منظور جبران افزایش ریسک دعاوی حقوقی یا انتشار اظهار 
د هزینه توان میپر ریسک های  ت تعدیل شده یا حتی کناره گیری از حسابرسینظرا

 .بر و ناکارآ باشد
                                                                                                                         
1- Jenkins&Velury 
2- Ball and Shivakumar 
3- Krishnan 
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 های  ( با نمونه گیری از شرکت1001)9در تحقیقی متفاوت عزیزخانی و همکاران
به بررسی این موضوع پرداختند که آیا  1005تا  9119استرالیایی در فاصله زمانی 

سه حسابرسی و شریک حسابرسی می تواند بر دوره تصدی حسابرس، تغییر موس
به  ها آنگران از قابلیت اتکای گزارشگری مالی تاثیری داشته باشد؟  برداشت تحلیل

منظور سنجش برداشت تحلیل گران از قابلیت اتکای گزارشگری مالی از معیار هزینه 
باال با فراهم  اجرای حسابرسی با کیفیت ها آنسرمایه مالکانه استفاده کردند. به اعتقاد 

تواند قابلیت اتکای گزارشگری  مالی می های گزارشکردن یک تایید مناسب از 
گذاران  ریسک اطالعاتی را برای سرمایه ،مالی را افزایش دهد و به این ترتیب

افزایش قابلیت اتکای گزارشگری مالی، هزینه سرمایه  ،کاهش دهد. به عبارت دیگر
 مؤسساتدهد برای   نشان می ها آننتایج تحقیقات کمتری را نیز به همراه دارد. 

بزرگ، دوره تصدی موسسه و شرکای حسابرسی رابطه  مؤسساتحسابرسی به جز 
 .معنادار و معکوسی با هزینه سرمایه دارد

 ( با بررسی محیط حسابداری ایالت فلوریدا و مقایسه 1001)1لونسن و همکاران
بودند و واحدهایی که روابط طوالنی  واحدهایی که حسابرسان خود را تغییر داده

به این نتیجه رسیدند که واحدهایی که حسابرسان  ،مدت با حسابرسان خود داشتند
 .با کیفیت باالتری برخوردارند های گزارشخود را تغییر داده اند از 

 ( تحقیقی با این موضوع را انجام دادند : آیا افزایش مدت 1003) 6ترنر و همکاران
به این نتیجه  ها آندهد؟  حسابرسی کیفیت حسابرسی را کاهش میتصدی شرکای 

رسیدند که افزایش مدت تصدی شرکای حسابرسی در شرکت های کوچک با اقالم 
 .شود تعهدی سود رابطه معکوس داشته و در نتیجه باعث افزایش کیفیت سود می

 تغییر  ،تایوانی دریافتند که های شرکت( طی پژوهشی از 1001) 1چنا و همکاران
نشان دادند  ها آنحسابرس با صدور گزارش حسابرسی مقبول رابطه مستقیم دارد. 

 حسابرس خود را تغییر ،مدیران به منظور مطلوب نشان دادن عملکرد شرکت

                                                                                                                         
1- Azizkhani, M., G. S. Monroe, and G. Shailer.  
2- Lowensohn , S.,Reck ,J., Casterella ,J.,and Lewis ,B.2007. 
3- Turner,L. et al. 
4- Chena et al 
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گزارش حسابرسی مقبول دریافت کنند و به این  ،دهند تا به واسطه این تغییر می
ین پژوهش نشان داده شد که در عملکرد شرکت را مطلوب جلوه دهند. در ا ،روش

 .بیشتر بوده استها  احتمال ورشکستگی این گونه شرکت ،بعد های سال
 ( تحقیقی را با موضوعیت اثر تغییر و گردش 1090)9لیندچید و همکاران

به این نتیجه رسیدند که ها  حسابرسی برکیفیت حسابرسی انجام دادند. آن شرکای
عملکردهای جسورانه در حسابداری شده و در نتیجه تغییر شریک حسابرسی منجر به 

کیفیت  کاهد. در مورد اثر تغییر شریک اصلی بر روی از کیفیت حسابرسی می
 .حسابرسی نتایج نشان دهنده ارتباط معناداری نبود

 ( در تحقیقی با عنوان چرخش موسسه حسابرسی، مدت 1099) 1استفان و همکاران
سودها، با استفاده از مدل باسو و  اریک محافظهتصدی موسسه حسابرسی و 

در سودهای گزارش  کاری محافظه( به این نتیجه رسیدند که سطح 9111شیواکومار )
یابد و  می شده توسط شرکتها در سال بعد از چرخش موسسه حسابرسی افزایش

 کاری محافظههمچنین دریافتند که با افزایش مدت تصدی موسسه حسابرسی سطح 
 .یابد می ش شده کاهشدر سودهای گزار

 1.5 .تحقیقات داخلی 
 ( طی تحقیقی رابطه دوره تصدی حسابرسان و 9633کرمی و بذرافشان ،)

گزارشگری سودهای محافظه کارانه را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که بین 
رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد،  ،کاری محافظهدوره تصدی حسابرسی و 

 نیز افزایش کاری محافظههمچنین مشاهده گردید که با افزایش مدت تصدی، 
این تحقیق مبین این نکته است که در دوره تصدی های  یافته ،یابد. در مجموع می

کمتر است. بنابراین ممکن است چرخش اجباری  کاری محافظهکوتاه مدت، 
 .سود داشته باشد کاری محافظهوی حسابرس اثر معکوسی ر

 ( 9631حساس یگانه و جعفری )حسابرسی بر کیفیت  مؤسساتچرخش  تأثیر
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد  های شرکتگزارش حسابرسی 

                                                                                                                         
1- Lindscheid, F. et al 
2- Stefan et al 
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 ،پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار های شرکتتعدادی از  ها آنبررسی قرار دادند. 
حسابرسی را تجربه نمودند را  مؤسساتسال چرخش  1حداکثر  که در فواصل زمانی

دهد که  می مورد بررسی قرار دادند. نتیجه تحقیق نشان 9635الی  9613 های سالطی 
 .شود میحسابرسی موجب افزایش کیفیت حسابرسی ن مؤسساتچرخش 

 ( 9610بزرگ اصل و شایسته مند)،  طی تحقیقی ارتباط بین مدت تصدی حسابرس و
 های شرکتشرکت از  901با بررسی  ها آنیت سود را مورد بررسی قرار دادند. مدیر

به این نتیجه رسیدند که  9633الی  9631 های سالبورس اوراق بهادار تهران در طی 
 .یابد می احتمال مدیریت سود افزایش  ،با افزایش مدت تصدی

 ( اثر تغییر شرکای حسابرسی بر کیفیت ح9610ملکیان و عبادی ،) سابرسی را مورد
پذیرفته شده در بورس  های شرکتشرکت از  111بررسی قرار دادند و با آزمون 

دریافتند که بین تغییر شریک  9639الی  9631 های سالاوراق بهادار تهران طی 
اصلی حسابرسی وکیفیت حسابرسی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و همچنین 

ک فرعی حسابرسی و کیفیت حسابرسی اثبات وجود رابطه معنادار و منفی بین شری
 .گردید

 ( رابطه بین تغییر حسابرس مستقل و تغییر 9611مرادزاده فرد و زینالی ) ،بنی مهد
شرکت  116با بررسی  ها آناظهارنظر حسابرسی را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. 

 9639 های سالپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در طی  های شرکتاز 
به این نتیجه رسیدند که تغییر حسابرس رابطه ای مستقیم با تغییر اظهار نظر  9631الی 

پدیده  ،حسابرسی دارد. رابطه مستقیم بین تغییر حسابرس و تغییر اظهارنظر حسابرسی
  .کند می گزینش اظهارنظر در بازار حسابرسی ایران را تایید

 روش تحقیق

است.  کاربردی ی تحقیقات بر حسب هدف، تحقیقیتقسیم بنداین تحقیق از دیدگاه  
زمینه خاص است. به عبارت  اربردی، توسعه دانش کاربردی درهدف تحقیقات ک زیرا

 شوند. می تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت ،دیگر
براساس چگونگی جمع آوری داده ها، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات  ،از سوی دیگر 

برای شناخت  د صرفاً توان میتوصیفی )غیر آزمایشی( است. اجرای تحقیقات توصیفی 
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گیری باشد. با توجه به یا به منظور یاری رساندن به فرایند تصمیم بیشتر  شرایط موجود 
 مختلف تحقیقات توصیفی، تحقیق حاضر از نوع همبستگی خواهد بود.های   دسته بندی

 آنهای  .مدل تحقیق و متغیر1
سودهای گزارش  کاری محافظهاندازه گیری رابطه بین تغییر موسسه حسابرسی و  برای 

، ROTATبوسیله متغیر  (9111)شده توسط شرکت ها، از مدل بسط داده  شده باسو
در گزارشگری مالی را بر اساس واکنش  کاری محافظه( 9111. باسو)تاستفاده شده اس

کند و با اندازه گیری  می بازار سرمایه به اخبار خوب )سود( و اخبار بد )زیان( معرفی
 .مدل باسو به شرح ذیل[90]نماید می کاری محافظهواکنش نامتقارن سود، اقدام به برآورد 

 باشد: می
(9) EARNit =β0 +β1RETit +β2DRETit +β3RETit*DRETit +εit, 

                     
EARN سود قبل از کسر مالیات تقسیم بر کل دارائیها : 

RET نسبت بازده ساالنه سهام شرکت بر کل دارائیها : 

 = نسبت بازده ساالنه سهام شرکت 
سود خالص

حقوق صاحبان سهام
 

DRET :  متغیر مجازی است، در صورتیکهRET<0  برابر با یک و در غیر این ، باشد
 باشد. می صورت برابر با  صفر

یعنی اینکه ضریب بازده ساالنه سهام در حالتی که بازده ساالنه مثبت است  کاری محافظه
سهام برای زمانی ، کوچک تر از ضریب بازده ساالنه و به اصطالح خبر خوب وجود دارد

 است که بازده ساالنه منفی است.

3 >0   β،    واکنش نامتقارن سود 
 :باشد می ، گسترش یافته است و به شرح ذیل ROTATسیله متغیر بو( 9)مدل 

EARNit =β0 +β1RETit +β2DRETit +β3RETit * DRETit + β4ROTATit + β5ROTATit 
* RETit + β6ROTAT * DRETit+ β7ROTATit * RETit * DRETit + εit,  

(1) 

 ROTAT  متغیر مجازی است، در صورتیکه تغییرموسسه حسابرسی شرکت در سال :
 باشد. می انجام شده باشد برابر با یک و در غیر این صورت برابر با صفر ،مورد بررسی

(، استفاده 1آزمون فرضیه از مدل بسط داده شده باسو)مدل شماره برای ،در این تحقیق
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 .شود می

 جامعه و نمونه  آماری

 :شرکتهایی که دارای شرایط زیر هستند ،آماریجامعه 
 باشد. ماه . پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند9

 تغییر سال مالی نداشته باشند. 9631تا  9631بین سالهای  .1

 سرمایه گذاری به واسطه فعالیتهای خاص کنار گذاشته شدند. های شرکت. بانکها و 6

 تغییر حسابرس داشته باشند. 9631تا  9631. بین سالهای 1
 در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد. ها آناطالعات مورد نیاز  .5

 9631الی  9631ره زمانی شرکت در دو 36 ،با توجه به مجموعه شرایط پیشگفته 
 نمونه تحقیق انتخاب شدند. عنوان بهرا دارا بوده و  شرایط

 قلمرو تحقیق

 9631شش ساله بر اساس صورتهای مالی سالهای دوره زمانی  ،قلمرو زمانی تحقیق 
که در مدل ه ذکر است  با توجه به این باشد. الزم ب می نمونه های شرکت 9631الی 

دند، قلمرو زمانی تحقیق عمالً تحقیق، برخی متغیرها شامل تغییر، نسبت به سال قبل بو
 باشد. می (9631الی   9636)دوره هفت ساله 

 تحقیقهای  یافته

 توصیفیآمار 

ی ها شاخص و انهیم و نینگیام جمله ازی مرکزی ها شاخص ،9شماره  جدول در 
 محاسبه مختلفی رهایمتغی برای چولگ وی دگیکش انحراف معیار، جمله ازی پراکندگ

 ،دهد یم نشانها  داده در را بزرگ نقاط وجود انهیم از نیانگیم بودن بزرگ .است شده
چوله به ها  توزیع داده ،در این موارد .ردیگ یم قرار ریمقاد نیا ریتاث تحت نیانگیم رایز

چوله به راست است، توزیع  ROTAT* RETراست است. برای مثال توزیع متغیر 
چوله به چپ است و در برخی  ROTAT* DRET* RETو   RET*DRETمتغیرهای 

متغیرها متقارن متغیرها مقادیر میانگین و میانه نزدیک به هم است که در این موارد توزیع 



        163                                                    ......     یو گزارشگر یموسسه حسابرس رییتغ نیرابطه ب

 

 

تقارن نسبی دارند. این ویژگی اهمیت  RETو تا حدی  EARNاست. توزیع متغیرهای 
 ی از ویژگیهای توزیع نرمال است.زیادی دارد زیرا تقارن یک

 آمار توصیفی .1 جدول

 متغیرها شرکتـ  سال میانگین میانه انحراف معیار

5700510051.0 57000 570..717...0 ..0 EARN 

5755555710. 57555 5755555071 ..0 RET 

57555550000 57555 5755555071 ..0 RET*DRET 

5755555000. 57555 5755555575.- ..0 ROTAT*RET 

575555550110 57555 57555555.1. ..0 ROTAT*DRET*RET 

 

EARN: سود قبل از مالیات تقسیم  بر کل داراییها  

RET:  داراییهابازده ساالنه تقسیم بر کل  

DRET: متغیر کنترلی  

 آزمون و تجزیه و تحلیل فرضیه پژوهش

در سودهای گزارش شده  کاری محافظهتحقیق، ابتدا باید وجود  برای آزمون فرضیه   
( به شرح زیر 9111)از مدل اولیه باسو ،نمونه ثابت شود. برای این منظور های شرکت

 استفاده شده است.
    EARNit = β0 + β1RETit + β2DRETit + β3RETit * DRETit + εit,                   

 0< 3β  در سود است. کاری محافظهنشان دهنده وجود 
برابر  RET*DRETبدست آمده برای  tآماره  ،طبق نتایج بدست آمده از تحلیل پانلی 
در سودهای  کاری محافظه)مثبت و معنادار( است، بنابراین نشان دهنده وجود  15/5با 

 گزارش شده است.
 :شود میآزمون فرضیه تحقیق از مدل زیر استفاده  برای

EARNit = β0 + β1RETit + β2DRETit + β3RETit * DRETit + β4ROTATit + 
β5ROTATit * RETit + β6ROTAT * DRETit+ β7ROTATit * RETit * DRETit + εit,     

      
نشان دهنده رابطه مثبت بین  7βبت و معنادار بودن ، مث(9111)در مدل تعدیل شده باسو 
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در تحلیل پانلی اطالعات خروجی کاری سودها است.  محافظهتغییر موسسه حسابرسی و 
به  جزئی – tهای  شامل بتای استاندارد نمی باشد بنابراین برای برآورد ضرایب از آماره

 استفاده شده است. 1شرح جدول شماره 

 نتایج تحلیل پانلی . 7 جدول

p-value آماره  ضرایب– t متغیرها 

    57555 570.0 757701 C 

57577 0511.7505 77.00 RET 

57555 570.0- 1717.- DRET 

57555 700117105- 07010- RET*DRET 

57557 575.0- .70..- ROTAT 

57500 1.0.7770 07150 ROTAT*RET 

57550 57051 77010 ROTAT*DRET 

57555 100.57.55 .7001 ROTAT*DRET*RET 
 تعدیل شده R2= 737/5                "دوربین واتسون "= آماره165/1

 F                                   555/5 =P-Value= آماره .500/0

 
 بنابراین ستا 05/0 از کمتر دارمق این. است 000/0 با برابر F داری معنی احتمال مقدار 

درصد مدل  15یعنی در سطح اطمینان  شود می رد درصد  15 اطمینان سطح در صفر فرض
 .معنی داری وجود دارد

درصد از تغییرات متغیر  11است یعنی در حدود  11/0برابر با  تعیین ضریب میزان 
 53/9وابسته توسط متغیرهای مستقل بیان میگردد. مقدار آماره دوربین واتسون برابر با 

)مثبت و معنادار(  53/6برابر با  ROTAT* DRET* RETبرای   tآماره مقدار  است.
بین تغییر موسسه حسابرسی و گزارشگری سودهای محافظه رابطه مستقیم  ،، بنابرایناست

 وجود دارد.

 پژوهش  گیری  تیجهن

استنباط کرد که  تغییر  توان عنوان نتیجه کلی می بهاز کلیه نتایج بدست آمده از تحقیق  
در سودهای گزارش شده توسط  کاری محافظهموسسه حسابرسی باعث افزایش سطح 



        171                                                    ......     یو گزارشگر یموسسه حسابرس رییتغ نیرابطه ب

 

 

تغییر حسابرس باعث افزایش  ،به بیان دیگر .شود های پذیرفته شده در بورس می شرکت
 کیفیت حسابرسی و در راستای آن افزایش کیفیت سود خواهد شد.

ات صورت پذیرفته در این زمینه مطابقت دارد. از نتایج فوق با نتایج بسیاری از تحقیق
(، همیلتون 1005(، چی و هانگ )1099ن و همکاران )استفاهای  به پژوهش توان میجمله 

 (و... اشاره نمود.1001)(، لونسن و همکاران1003(، کریشنان)1005همکاران)و 
و  نتایج این تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت بین تغییر موسسه حسابرسی 

گزارشگری سودهای محافظه کارانه است. با توجه به اجرایی شدن دستورالعمل مصوب 
مبنی بر تغییرات حسابرس مستقل در   9631سازمان بورس و اوراق بهادار از سال 

شود برای  ساله پیشنهاد می 1ره تا پیش از اتمام دو عضو بورس اوراق بهادار های شرکت
نندگان شرکتها و همچنین نظارت راهبردی بر عملکرد حفظ منافع سهامداران و تامین ک

مالی افشا و ارایه های  صورت علل تغییرات مطروحه در گزارشات پیوست هیات مدیره،
 گردد: می زیر پیشنهادآتی تحقیقات  ،گردد. با توجه به نتایج این تحقیق

 مستقل  ارزیابی واکنش بازار )استفاده کنندگان( از ارتباط بین مدت تصدی حسابرس
و استقالل حسابرس، کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی. نتایج این 

ارزیابی ارتباط بین مدت تصدی حسابرس و استقالل ظاهری  اند برایتو پژوهش می
 وی و برداشت از کیفیت سود، مورد استفاده قرار گیرد.

 رخش اجباری اجرای دستورالعمل بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر چ ارزیابی نحوه
 پس از اجرای آن. حسابرسان،

 های مالیاتی. بررسی ارتباط میان دوره تصدی حسابرس مستقل و هزینه 

 .بررسی ارتباط میان حق الزحمه حسابرس مستقل و کیفیت گزارشگری مالی 

  .بررسی ارتباط میان تغییر اعضای هیات مدیره شرکت و تغییر حسابرس مستقل 
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