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  مقدمه

به عهده  کیفیت گزارشگری مالی حسابرسان نقش غیر قابل انکاری در ارتقای 
اطالعات اعتبار بخشی حسابرسان در ارتقای قابلیت اعتماد و تایید  وظیفه دارند.

 وگیری  برای تصمیماطالعات سودمندی انعکاس  ای خطیر برایوظیفه، حسابداری
. این وظیفه با تشکیل جامعه حسابداران شود ارزیابی وظیفه مباشرت مدیر محسوب 

به خود  و خصوصی سازی حرفه حسابرسی اهمیت ویژه ای در نظام مالی کشور رسمی
با تشکیل جامعه حسابداران رسمی  دهند که می گذشته نشانهای  پژوهش. گرفته است

رقابت در بازار حسابرسی رونق گرفته و به دنبال آن تغییر حسابرس و ، در کشور
 انتخاب حسابرس جدید افزایش یافته است.

شود. این قطع  می موجب قطع رابطه بین حسابرس و صاحبکار تغییر حسابرس، پدیده  
مربوط به های  حسابرس باشد و یا صاحبکار. پژوهشتواند بنا به درخواست  می ارتباط،

تغییر حسابرس در پی پاسخ این سئوال هستند که چرا صاحبکار حسابرس خود را تغییر 
هر چند به موضوع تغییر حسابرس در ارتباط ، داده است؟ موضوع انتخاب حسابرس

اما پژوهش گران حسابرسی آن را موضوعی متفاوت از تغییر حسابرس ، است
 ای است که بعد از تغییر حسابرس رخ پدیده، شناسند. انتخاب حسابرس جدید می
چرا  به دنبال پاسخ این سئوال هستند که، دهد. مطالعات مربوط به انتخاب حسابرس می

به  یک موسسه خاص حسابرسی را، صاحبکار از میان موسسات مختلف حسابرسی
  (.Abidin, 2006) عنوان حسابرس خود، انتخاب نموده است

مختلفی درباره تغییر حسابرس در کشور انجام شده است. اما های  تاکنون پژوهش 
های محدودی انجام شده است. افزایش رقابت در  درباره انتخاب حسابرس پژوهش

بازار حسابرسی کشور و در نتیجه افزایش انتخاب حسابرس و هم چنین فقدان 
را در نویسندگان این مقاله به  گیزهکافی درباره انتخاب حسابرس این انهای  پژوهش

آورد که موضوع انتخاب حسابرس و کیفیت اقالم تعهدی را به عنوان یک   وجود
رود نتایج این پژوهش بتواند دستاورد و  می موضوع پژوهشی انتخاب نمایند. انتظار

 ارزش افزوده علمی به شرح زیر داشته باشد. 
در  گذشتههای  پژوهشگسترش مبانی نظری تواند موجب  می اوالً نتایج این پژوهش 

در حال توسعه شود. ثانیاً شواهد پژوهش نشان های  انتخاب حسابرس در کشور ارتباط با
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، افزایش انتخاب حسابرس خواهد داد که خصوصی سازی حرفه حسابرسی و در پی آن
موجب ارتقای کیفیت گزارشگری مالی شده است یا خیر؟ این موضوع به عنوان یک 

تواند اطالعات سودمندی را در اختیار قانون گذاران حوزه بازار  می دستاورد علمی
برای انجام  جدیدیهای  ایده تواند می نتایج پژوهش حسابرسی قرار دهد. ثالثاً

   پیشنهاد نماید.، جدید در حوزه انتخاب حسابرسهای  پژوهش
کیفیت  برس برحسا تا چه اندازه انتخابپرسش اصلی این پژوهش آن است که  

رابطه بین . هدف این مقاله آن است که نخست استاطالعات حسابداری تأثیرگذار 
هدف دوم این هم چنین . را بیان نماید حسابرس انتخاب کیفیت گزارشگری مالی و

تدوین  استفاده کنندگان اطالعات حسابداری،، گران پژوهش آن است تا تحلیل
سازمان بورس اوراق  ومعه حسابداران رسمی جا، یدارکنندگان استانداردهای حساب

، مبانی نظری ،ادامهدر  آگاه نماید. انتخاب حسابرس، را از عوامل تعیین کنندهبهادار 
 گیرد.  می مورد بررسی قرارپژوهش های  متغیرها و آزمون فرضیه

 پژوهشو پیشینه مبانی نظری 

و اندازه موسسه حسابرسی  مبتنی بر دو فرضیه کیفیت اطالعات مبانی نظری این پژوهش 
تواند  می است. فرضیه کیفیت اطالعات به این موضوع اشاره دارد که حسابرسی چگونه

موجب بهبود کیفیت اطالعات تهیه شده توسط مدیریت شرکت مورد رسیدگی شود. بر 
وظیفه حسابرس بهبود کیفیت اطالعات حسابداری است. وظیفه ای که ، اساس این فرضیه

اعتبار ، برای تصمیم گیری سرمایه گذاران جب ارتقای سودمندی اطالعاتدر نهایت مو
کیفیت اطالعات از طریق  شود. بر اساس این فرضیه هر چه می دهندگان و سایر ذینفعان

عدم تقارن اطالعاتی و هزینه ، افزایش یابد در آن صورت هزینه سرمایه فرآیند حسابرسی
کیفیت ، اس فرضیه اندازه موسسه حسابرسیبر اس یابد. هم چنین می نمایندگی کاهش

موسسات حسابرسی  اطالعات حسابرسی شده در موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به
چون موسسات بزرگ  بیشتر است. فرضیه اخیر به این نکته تأکید دارد که، کوچک

نیروی انسانی با تجربه و متخصص و هم چنین بودجه کافی برای خرید ، حسابرسی
لذا اطالعات حسابداری را با ، ابرسی و آموزش کارکنان در اختیار دارندحسهای  برنامه

  (Azizkhani and et. al , 2010).نمایند   می کیفیت بیشتری حسابرسی



 2738، بهار 73شماره دهم، یازتجربی حسابداری مالی، سال  فصلنامه مطالعات                                 28

 

 های داخلی پژوهش

در شرکتهای پذیرفته شده در  صدور گزارش مقبول ( عوامل موثر بر6831) بنی مهد 
خصوصی سازی  پژوهش نشان دادنتایج این را بررسی نمود. بورس اوراق بهادار تهران 

نمونه پژوهش شده های  منجر به افزایش تغییر حسابرس در میان شرکت، حسابرسی
های  اظهار نظر مشروط در گزارش، است. هم زمان با افزایش در تغییر حسابرس

، پژوهش نتایج اینحسابرسی کاهش و در عوض، اظهار نظر مقبول افزایش یافته است. 
یابد، کیفیت  هرچه رقابت و خصوصی سازی در بازار حسابرسی افزایش  داد که نشان

بنی مهد و وفایی  ،در پژوهش دیگر. (6831، )بنی مهد یابد می حسابرسی کاهش
 در بررسی عوامل تعیین کننده انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس( 2162)

دادند که متغیرهای اندازه شرکت مورد نشان ، 6831تا  6831طی دوره زمانی 
مالکیت دولتی صاحبکار و نوع گزارش حسابرسی سال قبل از ، سودآوری، رسیدگی

خصوصی ها  باشند. به عقیده آن می جمله عوامل تاثیرگذار بر انتخاب سازمان حسابرسی
به وجود پژوهش این انگیزه را در مدیران شرکتهای نمونه ، سازی حرفه حسابرسی

حسابرس خود را از میان ، حسابرسی ه است تا برای دریافت گزارش مقبولآورد
 . (Banimahd and Vafaei, 2012) انتخاب نمایند موسسات خصوصی حسابرسی

( در تحقیقی به برسی رابطه بین کیفیت حسابرس و 6833) نونهال فر و همکاران 
 توسط شده حسابرسی هایشرکت قابلیت اتکای اقالم تعهدی پرداختند و دریافتند که

 با حسابرس توسط شده های حسابرسیشرکت با مقایسه در باالتر کیفیت با حسابرس

 قابلیت درنتیجه و بیشتری بوده تعهدی اقالم پایداری ضریب دارای تر، پایین کیفیت

 کیفیت بین ( رابطه6833فر )دارند. حساس یگانه و آذین باالیی تعهدی اقالم اتکای

حسابرسی را مورد بررسی قرار داد. نتایج پژوهش او نشان  مؤسسه اندازه و حسابرسی
 وجود معناداری رابطه مالیاتی تحریفات کشف و حسابرسی مؤسسه اندازه داد بین

، حسابداری برآوردهای در تحریفات کشف و حسابرسی مؤسسه اندازه بین اما.دارد
 معناداری رابطه های حسابداری رویه کارگیری به در اشتباه از ناشی و تحریفات قوانین

(، در پژوهش خود نشان دادند که بین نوع 6831ابراهیمی کردلر و سیدی )وجود ندارد. 
پژوهش،  یندر اها  م وجود دارد. آنقیمست یا حسابرس مستقل و مدیریت سود رابطه
 بخش خصوصی حسابرسیو موسسات  سینوع حسابرس را به سازمان حسابر
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که  ییدر مجموع شرکت ها ،نگر آن بودبیاها  پژوهش آن نتایج .نمودند یبند تقسیم
  .شوند، مدیریت سود کمتری دارند می حسابرسی، ابرسیتوسط سازمان حس

 های خارجی  پژوهش

( رابطه بین قدرت اقتصادی دولت و انتخاب حسابرس را در 2162نورالحق و همکاران ) 
نشان دادند که هر چه کیفیت دولت از نظر سیاسی  ها کشور مورد بررسی قرار دادند. آن 61

موسسه بزرگ حسابرسی بیشتر  6باشد در آن صورت احتمال انتخاب  و اقتصادی قوی
های  هم چنین تایید نمودند در کشورهای قدرتمند اقتصادی که استانداردها  است. آن

برسی بیشتر است. موسسه بزرگ حسا 6اند، انتخاب  المللی را پذیرفته گزارشگری مالی بین
تقاضا برای ، تر باشد تایید نمود که هر چه دولت یک کشور قویها  نتایج پژوهش آن

  .(Nurul Houqe and et. al, 2012) تر بیشتر است خدمات حسابرسی با کیفیت
در شرکتهای  رابطه بین انتخاب حسابرس و کیفیت سود را (2166وانگ و زین ) 

دریافتند ها  بهادار هنگ کنگ مورد مطالعه قرار دادند. آنپذیرفته شده در بورس اوراق 
هستند کیفیت سود باالتری  بزرگ حسابرسی موسسه 6 ها شرکتهایی که حسابرس آن

تایید نمود شرکتهایی ها  دارند. هم چنین نتایج پژوهش آنها  در مقایسه با سایر شرکت
را کمتر از واقع  سود خود، شوند حسابرسی می، که توسط موسسات حسابرسی کوچک

 . (Wang and  Xin, 2012) کنند گزارش می
در مقایسه با  ی( در چین دریافتند که موسسات حسابرسی چین2161) چن و همکاران 

گزارش حسابرسی مقبول بیشتری ، وابسته به دولتهای  برای شرکت، موسسات خارجی
از دریافت گزارش  هم چنین دریافتند که برخی شرکتها بعدها  نمایند. آن می صادر

 را به عنوان حسابرس خود انتخاب موسسات حسابرسی محلی، حسابرسی غیر مقبول
( در بررسی رابطه 2161و همکاران ) گانژ .(Chen and et al., 2010) یندنما می

در افشاء کمتری  س دریافتند شرکت هایی که شفافیتشفافیت و انتخاب حسابر، سیاسی
را به پائین کیفیت  باموسسات حسابرسی کوچک و ، ها شرکتدارند در مقایسه با سایر 
در پژوهش خود نشان دادند که ها  نمایند. هم چنین آن می عنوان حسابرس انتخاب

موسسات حسابرسی کوچک را  معموالً، هستندافراد سیاسی ها  ران آنشرکتهایی که مدی
گودهامی و  .(Zhang and et al. 2010) نمایند می به عنوان حسابرس خود انتخاب

 82خصوصی شده در های  ( در بررسی انتخاب حسابرس در شرکت2113همکاران )
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زمانی که مالکیت  در مقایسه با، کشور نشان دادند بعد از خصوصی شدن شرکت ها
های بزرگ حسابرسی با کیفیت کار باال کاهش تقاضا برای شرکت ،دولتی بودها  شرکت

نظام راهبری ضعیف های  د کردند اگر در کشوری ارکانتائیها  ابد. هم چنین آنیمی
لین و  .(Guedhami and et al, 2009) در آن صورت این تقاضا نیز کمتر است، باشد
( در پژوهشی اثر نظام راهبری شرکت را بر انتخاب حسابرس مورد بررسی قرار 2113لیو )

، ضعیف استها  راهبری آنهایی که نظام  نشان داد، شرکتها  دادند. نتایج پژوهش آن
تر از موسسات بزرگ است را به  پائینها  موسسات حسابرس کوچک که کیفیت کار آن

دریافتند که هر گاه نظام راهبری در ها  نمایند. هم چنین آن می عنوان حسابرس انتخاب
موسسات بزرگ حسابرسی به عنوان در آن صورت احتمال انتخاب ، شرکت بهبود یابد

( طی پژوهشی 2113چنا و همکاران ) .(Lin and Liu, 2009) یابد می یشحسابرس افزا
تایوانی دریافتند که تغییر حسابرس با صدور گزارش حسابرسی مقبول های  از شرکت

به منظور مطلوب نشان دادن عملکرد  مدیران نشان دادندها  رابطه ای مستقیم دارد. آن
گزارش حسابرسی مقبول ، سطه این تغییردهند تا به وا می شرکت، حسابرس خود را تغییر

ن داده عملکرد شرکت را مطلوب جلوه دهند. در این پژوهش نشا، دریافت و به این روش
بیشتر بوده ها  بعد، احتمال ورشکستگی این گونه شرکتهای  شد که در سال

( در پژوهشی اثر نسبت اهرمی بر 2113) لیبروی و و . (Chena and et al. 2009)است
دریافتند در کشورهایی ها  کشور اروپایی را بررسی کردند. آن 61اب حسابرس در انتخ

-شرکت، که الزامات افشای بیشتری برای حمایت از حقوق اعتباردهندگان وجود دارد

موسسات حسابرسی بزرگ و با کیفت کار ، نسبت اهرمی بیشتر استها  هایی که در آن
بیولی و . Broy and Weill) (2008 , نمایند می باال را به عنوان حسابرس انتخاب

، حسابرس ( در بررسی عدم انتخاب موسسه حسابرسی اندرسون به عنوان2113همکاران )
که ها  دریافتند برخی از شرکت، بعد از اعالم ورشکستگی ورشکستگی شرکت انرون

وسسه این م قبل از دادخواهی علیه ،موسسه حسابرسی اندرسون بوده استها  حسابرس آن
موسسه حسابرسی اندرسون را تغییر و موسسه دیگری را برای خود انتخاب ، در دادگاه

موسسه حسابرسی خود را از اندرسون به موسسه دیگر تغییر ، ها کردند. اما اکثر شرکت
دریافتند مدیران شرکتهایی که موسسه اندرسون را زودتر از سایر شرکتها ها  ندادند. آن
های  مالی خود را تجدید ارائه نمودند تا کیفیت صورتهای  له صورتبالفاص، تغییر دادند
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، مالی خود ارتقاء بخشند. اما در شرکت هایی که موسسه اندرسون را دیرتر تغییر دادند
  (Bewley and et al, 2008). دبقیه بوتر از  پائینها  مالی آنهای  کیفیت صورت

که سودآوری باالیی دارند تمایل  هاییدارند شرکت می اظهار (2111) برگر و هان
خود دارند. بنابراین انگیزه بیشتری برای انتخاب بیشتری به پنهان کردن اطالعات محرمانه

ده نیز ممکن های زیانحسابرسانی با کیفیت کار پایین خواهند داشت. البته مدیران شرکت
هامداران و است بخواهند از طریق فریب حسابرس، عملکرد ضعیف شرکت را از دید س

( در پژوهشی 2111) عابدین . (Berger, P. & Hann, 2007)دگذاران پنهان سازنسرمایه
نمایند. او  می موسسات حسابرسی بزرگ را انتخاب، در حال رشدهای  نشان داد شرکت

موسسات بزرگ ، هایی که نسبت اهرمی باالیی دارند هم چنین نشان داد شرکت
کنند. او به رابطه ای میان نظام راهبری و  خود انتخاب نمیحسابرسی را به عنوان حسابرس 
اما نشان داد میان حق الزحمه حسابرسی و انتخاب ، انتخاب حسابرس دست نیافت

 . (Abidin , 2006) حسابرس رابطه وجود دارد

 پژوهشمتغیرهای 

. این متغیر، یک متغیر باشدانتخاب حسابرس می ،وهشژپمتغیر وابسته در این  
هایی شود. مقدار یک برای شرکتصفر و یک نشان داده می ادیرکه با مق مجازی است

اند و مقدار صفر برای انتخاب کرده یک موسسه حسابرسی بزرگکه حسابرس خود را 
عضو جامعه حسابداران رسمی را به عنوان  یمؤسسات حسابرسسایر هایی که شرکت

موسساتی هستند که تعداد کارکنان ، موسسات بزرگاند. حسابرس خود انتخاب نموده
نفر باشند در نتیجه در بازار حسابرسی ایران موسسات بزرگ  211بیش از ها  آن

چنین  هم حسابرسی شامل سازمان حسابرسی و موسسه حسابرسی مفید راهبر می باشد.
)شرکت مورد  کیفیت اقالم تعهدی، اندازه صاحبکارشامل  پژوهشمتغیرهای مستقل 

نسبت اهرمی، گزارش زیان توسط شرکت، سودآوری صاحبکار و تغییر رسیدگی(، 
باشند. از میان متغیرهای مستقل، گزارش زیان توسط شرکت و تغییر  می مدیریت
در  شوند. می متغیرهای مجازی هستند که با مقادیر یک و صفر نشان داده ،مدیریت

 . ودش می توضیح داده ی مستقلگیری متغیرهاادامه چگونگی اندازه
این متغیر شاخص کیفیت اطالعات حسابداری است. این شاخص کیفیت اقالم تعهدی: 

 آید.  می زیر به دست ( به شرح2115از مدل فرانسیس و همکاران )
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  6معادله شماره 
TCAj,t=α0+α1CFOj,t-1+α2CFOj,t+α3CFOj,t+1+α4∆REVj,t+α5PPEj,t+εj,t 

TCA : شود: می زیر محاسبه مجموع اقالم تعهدی شرکت که از رابطه  
TCA=(∆CA -∆Cash)- ( ∆CL - ∆STDEBT)-DEP     

 2معادله شماره  

CFO جریان وجه نقد عملیاتی که از طریق سود خالص قبل اقالم غیر مترقبه منهای :
 آید.  می بدست (TAمجموع اقالم تعهدی )

∆REVتغییر در درآمد فروش : 
PPE،ماشین آالت و تجهیزات : اموال 

∆CA :تغییر در دارائیهای جاری 
∆CL: تغییر در بدهیهای جاری 

∆Cash: تغییر در وجه نقد 

∆STDEBT: بهره پرداختنی و سودسهام پرداختنی، تغییر در ذخیره مالیات 

DEPهزینه استهالک : 

مبانی نظری مدل باال بر این نکته استوار است که اقالم تعهدی سرمایه در گردش  
(TCAباید جریان نقدی ع )( ملیاتیCFO دوره قبل، جاری و بعد را توضیح دهد. مقادیر )

ه مدیریت سود یا کیفیت سود ( حاصل از رگرسیون اقالم تعهدی نشان دهندεiخطای مدل )
هرچه انحراف معیار اندازه مقادیر خطای مدل کمتر باشد، کیفیت اقالم تعهدی و در  است.

براین انحراف معیار مقادیر خطای مدل باال نتیجه کیفیت اطالعات حسابداری باالتر است. بنا
(εiبرای پنج سال گذشته به عنوان متغیر مستقل در این پژوهش در نظر گرفته شده است ) 
(Francis and et al. 2005.) ها در  در این پژوهش همه متغیرهای مدل باال بر جمع دارایی

کیفیت گزارشگری مالی و گیری  از این مدل برای اندازه .اول دوره تقسیم شده است
 . گران داخلی و خارجی استفاده شده است کیفیت اطالعات حسابداری توسط پژوهش

دهد. این  می اندازه صاحبکار: یک متغیر نسبی است که اندازه و بزرگی شرکت را نشان
 شود. می گیری هر شرکت در هر سال اندازه فروشمتغیر بر اساس لگاریتم طبیعی 

شود.  می کت: یک متغیر مصنوعی است که با یک و صفر نشان دادهده بودن شر زیان
مقدار آن یک و در ، اگر شرکت مورد رسیدگی در یک سال زیان گزارش کرده باشد

 غیر این صورت مقدار آن صفر است. 
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شود. اگر مدیر  می تغییر مدیریت: یک متغیر مصنوعی است که با یک و صفر نشان داده
یره شرکتی در یک سال تغییر یافته باشند، در آن صورت عامل یا اعضای هیئت مد

 مقدار آن یک و در غیر آن صورت مقدار آن صفر است. 
یک شرکت که نشان دهنده های  عبارتست از نسبت بدهی به دارایی نسبت اهرمی:

 .باشد می ریسک مالی یک شرکت نیز
نسبت نشان ها. این سودآوری: عبارت است از نسبت سود خالص به جمع دارایی

ها ها بدون توجه به محل تأمین مالی آندهد که مدیریت چگونه با استفاده از دارایی می
 سود کسب کرده است.

 جامعه و نمونه آماری پژوهش

 قلمرو مکانی پژوهش، شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  
)یک دوره  6831تا پایان سال 6831از ابتدای سال پژوهش باشد. قلمرو زمانی این  می

اما از آنجائیکه برای محاسبه انحراف معیار مقادیر خطای . پنج ساله( تعیین شده است 
های  سالهای  داده از این رو، سال به عقب برگردیم 5مدل کیفیت اقالم تعهدی باید 

وع پژوهش همبستگی از ن، روش پژوهشبه بعد مورد استفاده قرار گرفته است.  6831
از روی صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در پژوهش و اطالعات ها  دادهاست. 

بورس اوراق بهادار تهران که در پایگاه الکترونیکی سازمان بورس و اوراق بهادار قرار 
نیز بر اساس روش رگرسیون لجستیگ ها  آزمون فرضیهدارد، استخراج گردیده است. 

شرکتهایی است که از شامل ، آماری پژوهش حاضر نمونه م چنینشود. ه می انجام
 شرایط زیر برخوردار باشند:

 به بعد در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند. 6831شرکت از سال ـ 6

جزء شرکتهای تخصصی سرمایه گذاری و بانکی نباشد، زیرا این شرکتها ماهیت و ـ 2
 ی دارند.زبقه بندی اقالم صورتهای مالی متفاوت

 دوره مالی آنها پایان اسفند ماه باشد.( 6

 آنها در دسترس باشد.های  داده( 2

مشاهده( شرایط مذکور را دارا بودند  531شرکت ) 663با توجه به شرایط فوق، تنها  
 انتخاب شدند. پژوهشو لذا آنها به عنوان نمونه آماری 
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 پژوهشهای  فرضیه

 ،و هم چنین در راستای اهداف پژوهشپژوهشبا توجه به مبانی نظری و پیشینه ÷
 شوند:می بیانبه صورت زیر  پژوهشهای این  فرضیه

حسابرسی به عنوان موسسات بزرگ فرضیه اول: میان کیفیت اقالم تعهدی و انتخاب 
 حسابرس رابطه معنی دار وجود دارد.

 حسابرسی به عنوانموسسات بزرگ ی شرکت و انتخاب  فرضیه دوم: میان اندازه
 حسابرس رابطه معنی دار وجود دارد.

حسابرسی به عنوان حسابرس  موسسات بزرگفرضیه سوم: میان نسبت اهرمی و انتخاب 
 رابطه معنی دار وجود دارد.

حسابرسی  موسسات بزرگفرضیه چهارم: میان گزارش زیان توسط شرکت و انتخاب 
 به عنوان حسابرس رابطه معنی دار وجود دارد.

حسابرسی به عنوان  موسسات بزرگیان سودآوری شرکت و انتخاب فرضیه پنجم: م 
 حسابرس رابطه معنی دار وجود دارد.

حسابرسی به موسسات بزرگ فرضیه ششم: میان تغییر مدیریت شرکت و انتخاب  
 عنوان حسابرس رابطه معنی دار وجود دارد.

 پژوهش یفیتوص یهاآماره

آورده شده است. جدول شماره  2و  6شماره  در جدول پژوهشتوصیفی های  آماره 
متغیرهای کیفی  2و جدول شماره  پژوهشتوصیفی متغیرهای کمی های  آماره 6

 دهد.  می را نشان پژوهش

 توصیفی متغیرهای کمیهای  آماره .9جدول 

 سودآوری نسبت اهرمی شرح
کیفیت اقالم 

 تعهدی
میلیون ـ  فروش

 ریال
شاخص مدیریت 

 سود
 785 785 785 785 785 تعداد مشاهده

 096571/0 17/7755759 0751758/0 977751/0 577588/0 میانگین
 097950/0 681075 0678960/0 901987/0 566589/0 میانه

 0159778/0 609/77565500 07610657/0 9876105/0 7517195/0 انحراف معیار
 -1697/0 98870 00961/0 -7656/0 0591/0 حداقل
 6650/0 807055768 76778/0 5107/6 1076/7 حداکثر
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 توصیفی متغیرهای کیفیهای  آماره .2جدول 

 سال 

 گزارش زیان تغییر مدیریت انتخاب حسابرس

 موسسات 
کوچک 
 حسابرسی

موسسات 
بزرگ 

 حسابرسی

عدم تغییر 
 مدیریت

 تغییر مدیریت
عدم گزارش 

 زیان
 گزارش زیان

85 86 77 997 6 996 7 

85 81 70 87 75 995 6 

88 85 70 998 0 997 7 

81 19 68 81 70 905 96 

10 10 15 996 6 900 95 

 75 779 56 797 965 671 جمع

 

 ها فرضیه آزمون

 که ییرهایمتغ که داشت اظهار توانیم 8 شماره جدول از حاصله جینتا به توجه با 
 ،تعهدیکیفیت اقالم  ریمتغ یعنی است، درصد پنج از ترنییپا آنها تیاهم سطح زانیم

حسابرسی به عنوان  موسسات بزرگ انتخاب با تغییر مدیریت و صاحبکار اندازه
، اول یهاهیفرض نیبنابرا. دارند داریمعن رابطه درصد 35 نانیاطم سطح در حسابرس

 ی،اهرم نسبت ریمتغ تیاهم سطح مقدار کهیآنجائ از اما. گردندیم دیتائ مدوم و شش
 انتخاب بااین متغیرها میان لذا است، درصد 5 از شیب سودآوری و زیانده بودن شرکت

 رو نیا از. ندارد وجود یداریمعن رابطه حسابرسحسابرسی به عنوان  موسسات بزرگ
 .شود ینم دیتائ پنجم سوم تاهای  هیفرض
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   ها نتایج آزمون فرضیه. 3جدول 

 ضرایب متغیرها
انحراف 
 استاندارد

 آماره والد
درجه 
 آزادی

 سطح معنی
 داری

ضرایب 
 مورد انتظار

 000/0 000/0 9 919/67 770/9 -056/1 عرض از مبدأ 

 565/9 000/0 9 587/65 017/0 611/0  اندازه شرکت

 150/0 195/0 9 099/0 610/0 -079/0  نسبت اهرمی

 507/0 779/0 9 777/0 71/0 -776/0   زیان ده بودن شرکت

 691/6 981/0 9 565/9 505/0 515/0  سودآوری

 776/0 067/0 9 008/7 656/0 -078/9 تغییر مدیریت 

 86/7777 000/0 9 575/97 055/6 955/8 کیفیت اقالم تعهدی

  حسابرس انتخاب مدل

آزمون مربوط به تدوین ، در این قسمت با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه 
شود. در بخش قبل برای کل شرکتهای نمونه آماری، انجام می  مدل انتخاب حسابرس

اندازه شرکت و تغییر مدیریت با  مشخص شد که متغیرهای کیفیت اقالم تعهدی،
، 8جدول  داری دارند و بر آن تا ثیر گذار هستند. درانتخاب حسابرس رابطه معنی

ضرایب مربوط به هریک از متغیرهای مستقل را مشخص شده است. بنابراین مدل 
 8 عنوان حسابرس به صورت زیر از جدول حسابرسی بهموسسات بزرگ انتخاب 
 می گردد: استخراج

Y=-  112/3 + 611/3 x1 + 633/1 x2  183/6 -  x3 

 که در آن :

=Y حسابرسی به  موسسات بزرگباشد که در صورت انتخاب  می انتخاب حسابرس
 صورت برابر صفر خواهد بود و در غیر این 6عنوان حسابرس مقدار 

کیفیت اقالم تعهدی  = x1 

فروشاندازه هر شرکت در هر سال که عبارت است از لگاریتم طبیعی   =X2 

تغییر شرکت مورد رسیدگی  =x3 
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 مربوط به اعتبار مدل های آزمون

  آزمون کای دو

 :شود فرض معنی داری مدل به صورت زیر نوشته می
H0 .مدل معنی داری وجود دارد = 
H1 .مدل معنی دار وجود ندارد = 
 

است.  361/611بر اساس جدول زیر برابر با  (chi-square)مقدار آماره آزمون کای دو 
شود در ناحیه عدم رد فرض صفر قرار داشته و گونه که در شکل زیر دیده می همان

صفر، مبنی بر وجود یک مدل درصد است. بنابراین فرض  5داری آن زیر سطح معنی
 شود.معنی دار رد نمی

 

 آماره کای دو .4جدول 

 مراحل آماره کای دو درجه آزادی داری سطح معنی

000/0 97 195/950 Step 

000/0 97 195/950 Block 

000/0 97 195/950 Model 

 

 

 

 H0 رد 

 H0 عدم رد 

,...4,3,2,1
:

:

1

43210









ji

H

H

ji 
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 اسنلـ ضریب تعیین کاکس 

R)ضریب تعیین، متغیرهروش رگرسیون چند  در 
میزان تغییرات متغیر وابسته بر اثر ( 2

حاضر چون از روش رگرسیون لجستیک پژوهش دهد. در  می متغیر مستقل را نشان
R کند که می  اسنل همان نقشی را ایفا ـضریب تعیین کاکس  .شود می استفاده

در  2
اسنل نشان  ـاکس نماید. یعنی مقدار ضریب تعیین ک می رگرسیون چند متغیره ایفا

. با توجه به دهد می را نشانمستقل  به متغیرهای دهنده میزان وابستگی میان متغیر وابسته
، درصد است. این میزان در رگرسیون لجستیک 26میزان این شاخص برابر  5 جدول

 ضریب تعیین مناسبی است.

 ضریب تبیین. 5جدول 

-2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

678/611 66/0 777/0 

 بینی مدل درصد پیش

توصیفی زیر مبین این واقعیت است که درصد های  نتایج حاصل از جدول آماره 
درصد است. از آنجاکه در روش رگرسیون لجستیک  6/38بینی مدل در سطح  پیش

 از این رو .درصد باشد تا قابل قبول باشد 51بینی مدل باید باالی  درصد پیش باینری،
 حاضر مناسب است.پژوهش گرفت که درصد پیش بینی مدل در  نتیجه توان می

 درصد پیش بینی مدل. 2جدول 

 مشاهدات
 پیش بینی

 انتخاب حسابرس
بینی درصد پیش  

حسابرسی سازمان موسسه خصوصی  

کوچک موسسه  695 66 17 

بزرگ موسسه  55 50 5/65  

9/87     درصد کلی  

 متغیرهای مستقل هم خطی میان

خطی میان متغیرهای مستقل وجود دارد. اما اگر این حرکتی و یا هممعموالً هم 
خطی های آزمون همخطی زیاد باشد، مدل مناسب نخواهد بود. یکی از روش هم
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محاسبه ماتریس همبستگی است. در این ماتریس ضریب همبستگی بین هر زوج از 
دم همبستگی متغیرهای مستقل به معنای این است شود. عمتغیرهای مستقل محاسبه می

که ضریب همبستگی بین هر زوج از متغیرهای مستقل مساوی صفر است. اما در عمل 
توان بدست آوردن ضریب همبستگی صفر ممکن نیست و به عنوان یک قاعده می

درصد بین هر زوج متغیرهای مستقل را قابل قبول دانست  51ضرایب همبستگی کمتر از 
دار چون تمام ضرایب برآورد شده معنی پژوهش خطی نبود. در ایننگران وجود هم و

 یحرکتی میان متغیرهاهم پذیر هستند، بیانگر این موضوع است کهو قابل تفکیک
 1 خطی میان متغیرهای مستقل مدل در جدولمستقل مدل حاد نیست. میزان نوسانات هم

که هر زوج از متغیرهای مستقل دارای دهد این جدول نشان می آورده شده است.
 خطی حاد نیستند. هم

 نتایج هم خطی .7جدول 

 متغیرها
اندازه 
 شرکت

نسبت 
 اهرمی

گزارش 
 زیان

 تغییر مدیریت سودآوری
کیفیت اقالم 

 تعهدی

-075/0 9 اندازه شرکت  075/0-  097/0-  901/0-  081/0-  

 نسبت اهرمی
 

9 676/0  066/0-  098/0-  987/0  

زیانگزارش   
  

9 76/0-  097/0  995/0  

 سودآوری
   

9 099/0-  081/0  

 تغییر مدیریت
    

9 067/0-  

تعهدی اقالم کیفیت  
     

9 

 

 نتایج پژوهش

هد که عوامل تعیین کننده انتخاب موسسات د می نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان 
اندازه شرکت و عبارتند از کیفیت اقالم تعهدی،  ،حسابرسی به عنوان حسابرسبزرگ 

کیفیت اقالم تعهدی و اندازه شرکت رابطه ای ، تغییر مدیریت. از میان متغیرهای باال
حسابرسی به عنوان حسابرس دارند و تغییر مدیریت موسسات بزرگ مستقیم با انتخاب 

حسابرسی دارد. از میان متغیرهای موسسات بزرگ ای منفی و معکوس با انتخاب رابطه
حسابرسی موسسات بزرگ م تعهدی شدیدترین رابطه را با انتخاب باال،کیفیت اقال

موسسات احتمال آن که ، دارد. هر گاه انحراف معیار شاخص مدیریت سودافزایش یابد
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. باال بودن خواهد بود 611/3نتخاب شود برابر حسابرسی به عنوان حسابرس ابزرگ 
. باشد می اقالم تعهدیانحراف معیار شاخص مدیریت سود بیانگر پایین بودن کیفیت 

کیفیت اقالم تعهدی ، حسابرسی باشدموسسه بزرگ  یک شرکتی حسابرساین اگر بنابر
تواند به علت  می یابد. این موضوع می پایین و در نتیجه کیفیت گزارشگری مالی کاهش

از طرفی نیز صاحبکاران به اجبار باید  وجود بازار رقابتی در حرفه حسابرسی باشد
بعد از تشکیل جامعه حسابداران رسمی و  حسابرسی را انتخاب نمایند. موسسات بزرگ

حسابرسی و موسسات موسسات بزرگ رقابت میان  ،گسترش موسسات خصوصی
رقابت در بازار توان استدالل نمود،  می ه است. از این روخصوصی افزایش یافت

 .شده است در موسسات حسابرسی بزرگ حسابرسی موجب کاهش کیفیت حسابرسی
است. مطابق این فرضیه کیفیت  این موضوع مغایر با فرضیه اندازه موسسه حسابرسی

موسسات حسابرسی  اطالعات حسابرسی شده در موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به
هم چنین  نماید. این فرضیه را تایید نمی، بیشتر است. اما نتایج این پژوهش، کوچک

حسابرسی به  موسسات بزرگبا انتخاب  ای مستقیماندازه شرکت مورد رسیدگی رابطه
تر باشد در آن صورت  بزرگها  عنوان حسابرس دارد. یعنی هر چه اندازه شرکت

شود. اگر اندازه  می حسابرسی به عنوان حسابرس بیشتر موسسات بزرگاحتمال انتخاب 
موسسات بزرگ در آن صورت احتمال آن که  یک واحد افزایش یابدها  شرکت

. واحد افزایش خواهد یافت 633/1حسابرسی به عنوان حسابرس انتخاب شود برابر 
به حسابرسی موسسات بزرگ تغییر مدیریت شرکت بیشترین اثر منفی را بر انتخاب 

موسسات بزرگ حسابرس دارد. اگر مدیریت شرکت نغییر کند احتمال آنکه عنوان 
نتایج یابد. هم چنین  می د کاهشواح 183/6د نحسابرسی به عنوان حسابرس انتخاب شو

و زیان ده بودن نسبت بدهی ، ی بین سودآوری شرکتا دهد که رابطه می پژوهش نشان
بر اساس  دارد.وجود نحسابرسی به عنوان حسابرس موسسات بزرگ شرکت با انتخاب 

توان توجه تدوین کنندگان مقررات در حوزه بازار  می ،نتایج حاصل از پژوهش
موجب کاهش ، این نکته جلب نمود که رقابت در بازار حسابرسی حسابرسی را به

کیفیت حسابرسی در موسسات بزرگ حسابرسی شده است. بنابراین الزم است 
شناسی دقیق موضوع و ارتقاء کیفیت حسابرسی چنین  تمهیدات الزم برای آسیب

ب هم چنین از آنجائیکه تئوری جامع و کاملی برای انتخا .موسساتی فراهم آید
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شود تا  می حسابرس در متون حسابرسی وجود ندارد. از این رو به پژوهشگران پیشنهاد
اثر ، نظام راهبری اثر ،در تحقیقات آتی موضوعات انتخاب اختیاری و اجباری حسابرس

 بر انتخاب حسابرس را حق الزحمه حسابرس و اثر همسویی منافع حسابرس و مدیریت
  مورد بررسی قرار دهند.
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