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Abstract
The primary purpose of this study is to investigate the relationship between audit opinion
shopping and partner-level turnover in the Tehran Stock Exchange. Next, the moderating
impact of the audit clients› importance on this relationship is measured; in the present study, 143
companies of Tehran Stock Exchange have been selected as a statistical sample in the period
of 2014 2021 ( atotal of 1143 observations) according to the characteristics of the research.
The method of the present study is theoretical, descriptive-documentary which is a post-event
study using logistic regression and combined data to explain and measure the assumed models.
The key findings of the present study show that audit opinion shopping maintains a significant
relationship with the partner-level turnover and thus enriches the basic literature of audit
opinion shopping in Iran. Also, audit clients› importance can not moderate this relationship,
because of inappropriate disclosure of the audit fee variable in some companies, which carry
out an important role in measuring the variable of audit clients› importance.
Key Words: Audit Clients› Importance, Change of auditor›s opinion, Audit Fee, Partner
Level Turnover, Tehran Stock Exchange
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چکیده
هدف اولیهی پژوهش حاضر ،بررسی رابطهی بین تغییر اظهارنظر حسابرسی با چرخش شریک مؤسسهی
حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران است .سپس تأثیر تعدیلکننده اهمیت صاحبکار بر رابطهی مذکور سنجش
میشود .در پژوهش حاضر تعداد  143شرکت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف سامانمند بهعنوان
نمونهی آماری در بازهی زمانی سالهای  1392تا ( 1399در مجموع  1143مشاهده) با توجه به ویژگیهای پژوهش
انتخاب شده است .روش انجام پژوهش از دیدگاه نظری ،توصیفی اسنادی و از نظر آماری ،کاربردی پس رویدادی
است و با استفاده از رگرسیون لجستیک و دادههای ترکیبی به تبیین و سنجش مدلهای مفروض پرداخته شده
است .یافتههای پژوهش نشان میدهد تغییر اظهارنظر حسابرسی با چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی رابطهی
حداقلی (با اطمینان  90درصد) و معناداری دارد و بدینوسیله ادبیات ابتدایی تغییر اظهارنظر حسابرسی را در ایران
غنی میسازد .همچنین اهمیت صاحبکار نمیتواند رابطهی مذکور را تعدیل نماید .از مهمترین دالیل عدم تعدیل
این رابطه میتوان به افشای نامناسب متغیر حقالزحمهی حسابرسی در برخی شرکتها اشاره نمود که در محاسبهی
متغیر اهمیت صاحبکار نقش بسزایی دارد.
واژههای کلیدی :اهمیت صاحبکار ،تغییر اظهارنظر حسابرسی ،حقالزحمهی حسابرسی ،چرخش شریک
مؤسسهی حسابرسی ،بورس اوراق بهادار تهران.
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 -1مقدمه
بسیاری از صاحبنظران اذعان دارند حسابداران افرادی حرفهای هستند و درنتیجه موظفاند
به استانداردها و شیوههای اخالقی پایبند باشند .تحقیقات انجام شده توسط روانشناسان نشان
میدهد مردم برای طیف وسیعی از امور در جستجوی نظرات حرفهای دوم هستند .برای نمونه
زمانی که یک بیمار با عمل جراحی بزرگ مواجه است ،نظر سایر اهالی حرفه در قالب روشهای
استاندارد نیز مالک عمل خواهد بود .بدیهی است این سناریو در حرفهی حسابداری نیز اعمال شود
(هندریکسون ،اسپهبدی .)1991 ،در همین راستا نقش حسابرسی اعتبار بخشیدن به صورتهای
مالی و درنتیجه باال بردن تأثیرگذاری گزارشهای حسابداری است که سیستم اقتصادی هر
کشوری به آن وابسته است (گاراچ2001 ،؛ بورک و لی .)۲۰۱۵ ،ازاینرو میتوان اذعان داشت
صورتهای مالی حسابرسی شده بهوسیلهی حسابرسان مستقل ،وسیلهی بسیار مناسبی در انتقال
اطالعات قابل اتکا است .استقالل حسابرس میتواند بهعنوان احتمال توأم اینکه حسابرس نقصی
را کشف و در گزارشهای مالی گزارش نماید ،تعریف شود و حسابرس مستقل شایستهترین
شخص برای اظهارنظر دربارهی قابلیت اعتماد گزارشهای مالی واحد اقتصادی میباشد (دی
آنجلو .)۱۹۸۱ ،شایستگی حسابرس به این دلیل است که وی فردی مستقل بوده و حسابرسی
را طبق استانداردهای حسابرسی انجام میدهد تا اطمینان یابد اقالم صورتهای مالی مطابق
استانداردهای حسابداری تهیه شده است .بنابراین حسابرس به ادعاهایی اعتبار میبخشد که
توسط شخص دیگری در قالب صورتهای مالی تهیه شده و بدینوسیله قابلیت اتکای اطالعات به
کار رفته در تصمیمات اقتصادی را افزایش میدهد (امیدفر ،الری دشت بیاض1395 ،؛ دهمرده
قلعه نو و همکاران.)1398 ،
اطالعات مالی شفاف و قابلاتکای بهدستآمده از سیستم گزارشگری جامع و مناسب ،از
ارکان اصلی ارزیابی وضعیت و عملکرد یک شرکت و تصمیمگیری در مورد مبادلهی اوراق بهادار
منتشره از سوی آن به حساب میآید .در جوامع حرفهای امروز از دید استفادهکنندگان ،اطالعاتی
قابلاتکا تلقی میشوند که یک سازمان مستقل بر فرآیند گزارشگری آنها و مرکز ثقل این
فرآیند ،یعنی صورتهای مالی نظارت کند .اینگونه سازمانهای مستقل ،مؤسسههای حسابرسی
و شرکای آنها هستند که عمدتاً در واحدهای تجاری با انجام فرآیند حسابرسی ،ساختار کنترل
داخلی واحد گزارشگر و محصول نهایی این سیستم کنترل داخلی ،یعنی صورتهای مالی آن را
مورد بررسی و نظارت قرار میدهند .حسابرسان مستقل به دلیل ارائهی خدمات حسابرسی ،نقش
مهمی در جهت حفظ منافع عمومی در بازارهای سرمایه ایفا میکنند .گزارشهای حسابرسی
یکی از مواردی است که بهعنوان راهنمای سرمایهگذاران در هنگام تصمیمگیری استفاده میشود
و کیفیت پایین این گزارشها میتواند به تخصیص اشتباه منابع در جامعه منجر شود .ایفای نقش
بهعنوان حافظ منافع جامعه مستلزم این است که حسابرس در مقابل صاحبکار خود مستقل
باقی بماند .در حقیقت کیفیت و اعتبار گزارش حسابرسی به میزان استقالل حسابرس و شریک
مؤسسهی حسابرسی از صاحبکار خود بستگی دارد اما در عمل ،نفوذ مدیریت شرکت مورد
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رسیدگی بر مسائل مربوط به انتخاب و ارائهی اطالعات به حسابرس ،به همراه انگیزههای باالی
مدیریت برای دستیابی به اهداف تعیین شده یا عبور از آنها ،موانع مهمی بر سر راه مستقل باقی
ماندن حسابرسان محسوب میشوند .با این حال ،بسیاری از تحقیقهای تجربی انجام شده نشان
دادهاند که بهطورمعمول حسابرسان مستقل قادر به کشف اشتباهات و تخلفات در سیستم مالی
شرکت مورد رسیدگی هستند (چن و همکاران2016 ،؛ ونس ترائلن.)2000 ،
انگیزه انجام پژوهش حاضر بهواسطهی نتایج بهدستآمده از مطالعات انجام شده در سایر
کشورها است که نشان میدهد اهمیت صاحبکار میتواند رابطهی بین تغییر اظهارنظر حسابرسی
و چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد (چن و همکاران ،۲۰۱۰،گاگانیس
و همکاران .)۲۰۰۷ ،در همین رابطه و در سالهای اخیر موضوع تغییر اظهارنظر حسابرسی،
استقالل حسابرسان و چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی به دلیل رسواییهای زیاد حسابداری
که در واقع منتسب به ضعف حسابرسی است ،بسیار مورد توجه بوده است .نظریههای اقتصادی
نظیر نظریهی حفظ شهرت و نظریهی وابستگی اقتصادی نیز نشان میدهد انگیزهی حسابرسان
برای زیر پاگذاری استقاللشان یا فروش اظهارنظر حسابرسی بااهمیت صاحبکار مرتبط میباشد
(امیدفر ،الری دشت بیاض1395 ،؛ چانگ ،کاالپور2003 ،؛ چن و همکاران؛ 2016؛ زارعی و
همکاران.)2020 ،
با توجه به مطلب فوق در این پژوهش ابتدا به دنبال بررسی این موضوع هستیم که آیا بین
تغییر اظهارنظر حسابرسی و چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی رابطهی معناداری وجود دارد؟
بنابراین با توجه به پیشینهی تجربی موجود در خارج از ایران و در زمینهی رابطهی بین
تغییر اظهارنظر حسابرسی و چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی ،ابتدا رابطهی بین متغیرهای
مستقل و وابستهی پژوهش سنجش میشود .برخی مطالعات پیشین تأثیر اهمیت صاحبکار بر
اعتباربخشی مشکوک به صورتهای مالی را تأیید نمودهاند (چن و همکاران )2016 ،که خود
گواهی بر نقشآفرینی این متغیر بر رابطهی مفروض بین متغیرهای مستقل و وابستهی پژوهش
خواهد بود .ازاینرو با عنایت به اینکه مطالعات بسیار کمی تأثیر اهمیت صاحبکار را بر رابطهی
بین تغییر اظهارنظر حسابرسی و چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی در کشورهای درحالتوسعه
نظیر ایران سنجیدهاند ،پژوهش حاضر این شکاف اطالعاتی را با ارائهی شواهدی در مورد نقش
تعدیلکنندهی اهمیت اقتصادی صاحبکار بهعنوان متغیری تأثیرگذار بر رابطهی میان متغیرهای
مستقل و وابسته پر خواهد نمود.
ازاینرو پرسش اصلی پژوهش حاضر به شرح ذیل ارائه میشود:
آیا اهمیت صاحبکار رابطهی بین تغییر اظهارنظر حسابرسی و چرخش شریک مؤسسهی
حسابرسی را تعدیل مینماید؟
لزوم انجام پژوهش حاضر از آنجا است که تاکنون کمتر پژوهشی تأثیر تغییر اظهارنظر
حسابرسی بر چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی را با تأکید بر اهمیت صاحبکار مورد آزمون
قرار داده و در ایران نیز هر سه متغیر پژوهش حاضر کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند .همچنین
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اعتباربخشی به صورتهای مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران جهت تداوم فعالیت این
شرکتها اهمیت بسزایی دارد ،همانگونه که جلوگیری از بروز اعمال متقلبانه ،نهتنها در ایران
بلکه در سطوح بینالمللی نیز شایان توجه بوده است .ازاینرو در پژوهش حاضر تالش میشود
ضمن غنی نمودن پیشینهی موجود ،این شکاف اطالعاتی نیز پر شود .چراکه در صورت معنادار
شدن روابط موردنظر ،لزوم توجه به نتایج این پژوهش بیشازپیش احساس میشود .همچنین با
توجه به اینکه فعالیت مؤسسات حسابرسی در ایران از شفافیت کمتری برخوردار است و چرخش
شریک مؤسسهی حسابرسی بهجز در موارد چرخش اجباری افشا نمیشود ،بررسی همبستگی
بین متغیرهای پژوهش ضرورت خواهد داشت.
 -2مبانی نظری پژوهش
 -1-2تغییر اظهارنظر حسابرسی
محصول نهایی حسابرسی یک واحد تجاری ،گزارشی است که در آن ،حسابرسان نسبت به
صورتهای مالی صاحبکار اظهارنظر میکنند .شهادت دهی حسابرسان در قالب اظهارنظر
حرفهای آنها بیان میشود .شهادت بیانگر اظهارنظر و عقیدهی حسابرس در رابطه با میزان انطباق
اطالعات گزارش شده با معیارهای از قبل تعیین شده است .بنابراین مهمترین و با ارزشترین
خدمت حرفهای حسابرس ،اظهارنظر مستقل و کارشناسانه دربارهی مطلوبیت صورتهای مالی
است (التونیبت و همکاران2008 ،؛ دهمرده قلعه نو و همکاران .)1399 ،حساس یگانه ()1384
اظهارنظر حسابرس را مجموع قضاوتهای حرفهای ،تصمیمگیریها و توجیههای حسابرس
بهصورت فشرده بهعنوان نظر کارشناسی و حرفهای تعریف میکند .حسابرسی گردآوری شواهد و
انجام قضاوتهای گسترده در انطباق صورتهای مالی با استانداردهای حسابداری است .بر اساس
آیین رفتار حرفهای ،حفظ اعتماد عمومی به حرفهی حسابرسی زمانی میسر است که حسابداران
رسمی خدمات خود را در سطحی ارائه کنند که شایستهی اعتماد جامعه باشند .ازاینرو خدمات
حسابداران رسمی از جمله اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی باید در باالترین سطح ممکن و با
رعایت ضوابطی ارائه شود که تداوم انجام این خدمات با کیفیت مناسب را تضمین کند.
شواهد نشان میدهد که با تشکیل جامعهی حسابداران رسمی و خصوصی شدن حسابرسی،
رقابت در بازار حسابرسی بیشتر شده و این موضوع منجر به افزایش تغییر حسابرسان ،شریک
مؤسسههای حسابرسی و اظهارنظر تعدیل نشده (مقبول) شده است .همچنین این نگرانی را به وجود
آورده است که خصوصیسازی حسابرسی ،استقالل حسابرس را کاهش و باعث ظهور پدیدهی تغییر
اظهارنظر حسابرسی شود (بنی مهد .)1390 ،اگر هدف حسابرسی را ارتقای سودمندی اطالعات
صورتهای مالی برای تصمیمگیری استفادهکنندگان بدانیم ،در آن صورت ظهور پدیدهی تغییر
اظهارنظر حسابرسی ،میتواند تنزل اعتبار و حیثیت حرفهی حسابرسی را به همراه داشته باشد .اگر
حسابرس نتواند نقش خود را در اعتباربخشی به صورتهای مالی بهدرستی ایفاء نماید ،در آن صورت
حسابرس وظیفه خود را در رفع تضاد میان منافع استفادهکنندگان اطالعات بهویژه سرمایهگذاران
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بالفعل ،بالقوه و تهیهکنندگان اطالعات ،عمل ننموده است .موضوع رقابت در حرفهی حسابرسی
همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است .پژوهشهای قبلی نشان میدهند که میان حقالزحمهی
حسابرس و نوع اظهارنظر حسابرسی رابطهای مستقیم وجود دارد (کریکس و همکاران.)2007 ،
گریفین و همکاران ( )2011اذعان داشتهاند که حقالزحمهی حسابرسی رابطهای معنادار با عواملی
چون نوع اظهارنظر حسابرسی ،تغییر حسابرس ،نوع صنعت ،نسبت جاری ،تعداد بخشهای واحد
تجاری و اندازهی صاحبکار دارد .بنی مهد و همکاران ( )1391نشان دادند که میان حقالزحمهی
حسابرس ،اندازهی صاحبکار ،گزارش زیان توسط صاحبکار و سن شرکت مورد رسیدگی با صدور
گزارش مقبول حسابرسی رابطهای معنادار وجود دارد .بهبیاندیگر ،حقالزحمهی حسابرس رابطهای
مستقیم با صدور گزارش مقبول حسابرسی دارد .اندازهی شرکت ،سن شرکت و گزارش زیان رابطهای
معکوس با گزارش مقبول حسابرسی دارد.
 -2-2چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی
پیچیدگی قوانین گزارشگری و حسابداری ،امکان تضاد بین حسابرسان و صاحبکاران را
افزایش میدهد و اغلب ممکن است به کشانده شدن فرآیند حسابرسی به چانهزنی بین دو گروه
یاد شده بینجامد .با توجه به اینکه در زمینهی حسابرسی ،ترازوی قدرت تقریباً همیشه به طرف
صاحبکاران است ،در صورت وجود مجادله بین حسابرس و صاحبکار ،مدیریت ممکن است
از طریق تهدید به خاتمهی کار با حسابرس ،وی را مجبور به پذیرش رویههای حسابداری کند.
درصورتیکه مدیریت در انجام این کار موفق نشود ،با اعمال قدرت خود ممکن است حسابرس
را برکنار کرده و به دنبال حسابرس انعطافپذیرتری باشد .ازاینرو انتقادهایی وجود دارد مبنی
بر اینکه افزایش چرخش حسابرس در سالهای اخیر ،به توانایی حسابرس در ایفای نقش مهم
اعتباردهی به صورتهای مالی صدمه میزند .ازاینرو بررسی پدیدهی چرخش حسابرس و دالیل
آن از اهمیت خاصی برخوردار بوده و درک عوامل توجیهکنندهی تقاضا برای حسابرسی ضروری
است(مهدوی و ابراهیمی.)1389 ،
انتخاب حسابرس میتواند یک تصمیم مهم در عمر شرکت باشد و چرخش حسابرس میتواند
نتیجهی تغییر شرایط شرکت (یعنی عواملی که به عملکرد مؤسسهی حسابرسی قبلی ربطی ندارد)
مانند تغییر مدیریت عالی یا عدم توافق و مسائل خاصی باشد .بنابراین دالیل چرخش حسابرس
الزاماً به ویژگیهای مؤسسهی حسابرسی مربوط نمیشود و نیز الزاماً به انتخاب حسابرس جدید
ربطی ندارد (آروندا ،پازارس.)1997 ،
نکته قابلتوجه این است که بحث در مورد چرخش حسابرس شامل دو مقولهی مجزا است :یکی
چرخش در سطح شرکای حسابرسی و دیگری چرخش در سطح مؤسسهی حسابرسی (همیلتون
و همکاران .)2005 ،هرکدام از این اشکال میتوانند تأثیرهای مثبت و منفی بر اجزای کیفیت
حسابرسی داشته باشند .چراکه چرخش مؤسسهی حسابرسی و شـریک مؤسسهی حسابرسی بر
عناصر متعددی تأثیر میگذارد .این عناصر شامل ارتباط با صاحبکار و توجه به فرآیند حسابرسی
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سالهای قبل است (لی .)2007 ،چرخش مؤسسات حسابرسی یا شریک مؤسسهی حسابرسی
موجب قطع ارتباط بین حسابرس و صاحبکار شده و باعث خواهد شد که مدیریت نتواند با ایجاد
ارتباط با حسابرس و تحـت تأثیر قرار دادن حسابرسی ،روی اثربخشی و کارایی فرآیند حسابرسی
تأثیرگذار باشد.
 -3-2چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی
رسواییهای مالی اخیر در سطح جهان ازجمله انرون و ورلدکام در آمریکا و پارالمات در
اروپا نگرانیهایی را در رابطه با قابلیت اتکای صورتهای مـالی ایجـاد کرده است .درحالیکه
مسئولیت اصلی تهیهی صورتهای مالی بر عهدهی مدیریت شرکت است اما در پی این وقایع
انگشت اتهام بهسوی حسابرسان نشانه رفته است تا جایی که بهطور عمومی از این وقایع
بهعنوان «شکست حسابرسی» یاد میشود .تلقی عمـوم این است که فقدان استقالل و کیفیت
ضعیف حسابرسی موجب وقـوع چنـین وقایعی شده است .در پی این وقایع قانونگذاران و
تدوینکنندگان استانداردهـای حسـابداری سعی در تدوین قوانینی داشتند تا استقالل حسابرس
و کیفیت حسابرسی را بهبود بخشند .یکی از این قوانین چرخش مؤسسات و شریک حسابرسی
بوده است (لی.)۲۰۰۷ ،
چرخش مؤسسات حسابرسی برای اولین بار در سال  ۱۹۷۴در کشور ایتالیا بـرای تعدادی از
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اجرا شد .پس از کشور ایتالیا از سال  ۱۹۸۹چرخش مؤسسات
حسابرسی در اسپانیا برای دورهای بیش از  ۹ساله الزامی شد .در کشور ژاپن قوانین جدیدی در
مورد حرفهی حسـابداری و حسابرسی توسـط مراجـع حرفهای این کشور در سال  2003تصویب
و از اول  2004الزم االجرا شـد .بر اساس این قوانین شرکای اصلی و سایر شرکای حسابرسی
نمیتوانند بـیش از هفـت دورهی متـوالی در حسابرسی یک شرکت مشارکت داشته باشند.
همچنین در کشور آلمان در سال  ۲۰۰۳بهمنظور حفظ منابع سرمایهگذاری بیانیهی  ۱۰بندی را
منتشر کرد که شامل کوتاه شدن دورهی تصدی شرکا به پنج سال بود .بهعالوه در آمریکا چرخش
مؤسسات حسابرسی توسط قانونگذاران این کشور پذیرفته نشد ولی قانون چرخش شرکای
حسابرسی هر  ۵سال یکبار توسط قانونگذاران این کشور به تصویب رسید (حسـاس یگانـه،
جعفـری.)1389 ،
در ایران سازمان بورس اوراق بهادار تهران در راستای حمایـت از حقـوق و منابع سرمایهگذاران،
ساماندهی و توسعهی بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عالیه بـر امور بازار سرمایه
مطابق مفاد تبصرهی  2مادهی « 10دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و
اوراق بهادار» مصوب جلسهی  1386/5/8و اصالحیههای مورخ  1390/11/17و :1392/04/31
«مؤسسات حسابرسی و شرکا یا مدیران مسئول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق
مجاز نیستند بعد از گذشت  4سال متوالی ،مجددا ً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی
شرکت مذکور را بپذیرند .پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص مذکور پس از سپری شدن حداقل
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 2سال از پایان دورهی  4سالهی مزبور مجاز است .ضمناً در صورت خروج شرکا یا مدیران از
مؤسسهی قبلی ،شریک یا مدیر مسئول کار در دورهی  4سال قبل ،نمیتواند تا  2سال با حضور
بهعنوان شریک یا مدیر در مؤسسهی حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند».
با توجه به مطالب یاد شده میتوان نتیجـه گرفـت کـه پدیـدهی چـرخش مؤسسـات حسابرسی
و چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی ماننـد تیـغ دو لبـه اسـت که هـم میتواند موجبات حفظ
استقالل و افزایش کیفیت خدمات حسابرسی را فراهم آورد و هم میتواند فلسفهی وجودی
حسابرسی را متزلزل کند .استفادهی مفید و مؤثر از ایـن پدیـده به منظور افزایش کارایی و
اثربخشی بازار سرمایه نیازمند شناسایی ابعـاد وجـودی آن و در نظر گرفتن تمهیدات مناسب در
رابطه با تکرار این پدیده است.
 -4-2اهمیت صاحبکار
اهمیت صاحبکار میتواند استقالل و درنتیجه کیفیت کار حسابرس را تحت تأثیر قرار دهد
(چن و همکاران .)۲۰۱۰ ،طی سنوات گذشته ،به دلیل رسواییهای زیاد حسابداری که منتسب
به ناتوانیهای حسابرسی شده ،موضوع استقالل حسابرسان بسیار موردتوجه قرار گرفته است.
نظریههای اقتصادی استقالل حسابرس نشان میدهد که انگیزهی حسابرسان برای زیر پاگذاری
استقاللشان بااهمیت صاحبکار مرتبط میباشد (چانگ ،کاالپور .)۲۰۰۳ ،این عقیده وجود دارد
که برخی منافع ،روابط و فعالیتها میتوانند تهدیدی واقعی یا متصور برای استقالل حسابرس
باشند که از جمله میتوان به حق انتخاب حسابرس و پرداخت حقالزحمهی وی توسط صاحبکار
اشاره نمود (فغانی و همکاران .)2020 ،وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار میتواند این
تصور را ایجاد نماید که مدیریت صاحبکار قدرت نفوذ بر قضاوتهای وی را دارد .در این
ارتباط ،گول و همکاران ( )۲۰۰۷در تحقیق خود دریافتند صاحبکارانی که از نظر اقتصادی برای
حسابرسان مهمتر هستند ،کیفیت حسابرسی کمتری دارند .همچنین چن و همکاران ()۲۰۱۰
با استفاده از یک نمونه از شرکتها در کشور چین برای دورهی قبل از وضع قانون حاکمیتی در
سال  ۲۰۰۱نشان دادند که اهمیت صاحبکار بهطور منفی با اظهارنظر تعدیلیافتهی حسابرس
وابسته میباشد .از سوی دیگر شواهد متضادی نیز وجود دارد که نشان میدهد استقالل حسابرس
تحت تأثیر اهمیت صاحبکار قرار نمیگیرد .ژو و ژیو ( )۲۰۱۲با استفاده از دادههای مالی  ۶کشور
آسیایی طی سالهای  ۱۹۹۴تا  ،۲۰۰۱نشان دادند حسابرسان کمتر احتمال دارد استقاللشان را
برای صاحبکاران مهم ،بعد از بحران مالی آسیا زیر پا گذارند .بدین ترتیب ،دو دیدگاه متضاد در
ارتباط با تأثیر اهمیت اقتصادی صاحبکار بر استقالل حسابرسان مطرح میباشد :نظریهی حفظ
شهرت و نظریهی وابستگی اقتصادی.
تحقیقات گذشته نشان میدهند که با دریافت اظهارنظر تداوم فعالیت ،صاحبکاران واکنش
منفی بازار را تجربه مینمایند و ریسک ناتوانی تجاری افزایش مییابد .در تحقیقی مشخص شد
متغیرهای مالی و اظهارنظر حسابرس مستقل هر دو توانایی پیشبینی ورشکستگی در دورهی
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مالی آتی را دارند اما اظهارنظر حسابرس دارای برتری معناداری نسبت به متغیرهای مالی میباشد.
درنتیجه صاحبکارانی که اظهارنظر تداوم فعالیت دریافت مینمایند بیشتر احتمال دارد که به
امید کسب حسابرس انعطافپذیرتر و دریافت گزارش مطلوبتر ،حسابرس خود را تغییر دهند
(گول و همکاران۲۰۰۳ ،؛ لی .)۲۰۰۹ ،تأثیر از دست دادن یک صاحبکار مهم برای مؤسسات
حسابرسی بااهمیت میباشد .زیرا این امر میتواند درآمد این مؤسسات را بهطور بااهمیتی کاهش
دهد .کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیویورک ( )۲۰۰۲بیان میکند اگر حقالزحمهی یک
حسابرسی بیش از  ۱۵درصد کل درآمد آن مؤسسه را تشکیل دهد ،ممکن است استقالل آن را از
بین ببرد .زیرا امکان دارد وابستگی مؤسسهی حسابرسی به یک صاحبکار یا صاحبکاران خاص
خیلی زیاد شود (سجادی و همکاران.)۱۳۸۶ ،
 -5-2نظریه حفظ شهرت
فونگ و همکاران ( )۲۰۱۶در یک تحقیق بینالمللی نشان دادند حسابرسـان بیشتر احتمـال
دارد بـرای صاحبکاران بـه لحـاظ اقتصادی مهم اظهارنظر مشروط صادر نماید خصوصاً برای
حسابرسان بزرگ ،صاحبکاران چندملیتی و در کشورهای با قوانین قویتر که نشان میدهد
حسابرسان نسبت به حفظ شهرتشان توجه دارنـد .کارسلو و پالمروز ( )۱۹۹۴شواهدی ارائه
نمودند که برای صاحبکاران ورشکسـته ،گزارش حسابرسی تعدیلیافتهی گذشته میتواند ادعای
شکایت علیه حسابرسان را تضعیف نماید .طبق این فرضـیه ،نتـایج تحقیقات گذشته حاکی از
عدم تأثیر منفی اهمیت صاحبکار بر کیفیت حسابرسی میباشد؛ که بهوسیله اظهارنظر حسابرس
اندازهگیری شده است.
 -6-2نظریه وابستگی اقتصادی
پرتفوی هر مؤسسهی حسابرسی از صاحبکارانی تشکیل شده است که هر کدام از اهمیتی خاص
اما متفاوت برخوردار میباشند و هر حسابرس یا مؤسسهی حسابرسی سعی میکند صاحبکار
خود را حفظ نماید .ازآنجاکه اظهارنظر تعدیلشده یک خروجی قابلمشاهده و واضح از سیستم
حسابرسی میباشد و به دلیل تأثیرات منفی واکنش بازار و متعاقباً تصمیم صاحبکار مبنی بر
تغییر حسابرس ،حسابرسان ممکن است از انتشار اینگونه گزارشها جهت حفظ صاحبکاران مهم
و بزرگ بپرهیزند .در واقع علیرغم مسئلهی حفظ شهرت برای مؤسسات حسابرسی درعینحال
به دلیل برخی فشارهای موجود ممکن است حسابرس برای حفظ صاحبکار مطابق میل آن
اظهارنظر نماید (بالی.)2005 ،
چی و همکاران ( )۲۰۱۲با استفاده از معیارهای مختلف استقالل حسابرس (شامل مدیریت
سود ،نوع اظهارنظر حسابرس و تمایل صاحبکاران به حصول سود هدف) نشان دادند شرکای
مؤسسات حسابرسی استقالل خودشان را به دلیل اهمیت صاحبکارانشان نقض مینمایند .البته
این شواهد فقط در خصوص شرکای مؤسسات حسابرسی غیربزرگ چهار حاصل گردید .حسین
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و همکاران ( )۲۰۱۶نیز با استفاده از دو معیار اظهارنظر تداوم فعالیت و قدر مطلق اقالم تعهدی
اختیاری نشان دادند که وابستگی شریک حسابرسی به حقالزحمه دریافتی از شرکتهای متعلق
به شبکه (شرکتهایی که عضو کمیتهی حسابرسی و همچنین حسابرس یکسان دارند) کیفیت
حسابرسی را کاهش میدهد .بهطور کل ،این سوءظن وجود دارد که منافع مالی حسابرسان
ناشی از صاحبکارانشان (وابستگی مالی) بتواند بهطور منفی استقالل آنها و درنتیجه کیفیت
حسابرسی را خدشهدار سازد (چن و همکاران.)۲۰۱۰ ،
 -7-2رابطهی بین تغییر اظهارنظر حسابرسی و چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی
تغییر اظهارنظر حسابرسی در واقع حسابرسان را تشویق میکند بهجای توجه به منافع
سرمایهگذاران به منافع شرکتهای حسابرسی شده که حقالزحمهی آنها را پرداخت میکنند،
توجه نمایند .به لحاظ استراتژیکی شرکتها با حسابرسانی که بهاحتمال کمتر فرض تداوم فعالیت
را مورد توجه قرار میدهند ،قرارداد انجام کار حسابرسی میبندند .این موضوع نیز اشاره به آن دارد
که شرکتهای ورشکسته به نحوی در خرید نظر حسابرس درگیر میباشند .در همین راستا خرید
حسابرس یا شریک حسابرسی به عمل چرخش حسابرس ،به منظور دریافت اظهارنظر مطلوب
در مورد یک رویهی حسابداری خاص یا در مورد کل صورتهای مالی است (علیزاده1397 ،؛
چن و همکاران .)2016 ،مشتریهای حسابرسی یا در واقع صاحبکار به منظور اعتباربخشی به
صورتهای مالی ،به دنبال حسابرسان مستقلی هستند که در زمینهی صورتهای مالی اظهارنظر
میکنند .پژوهشهای پیشین به این موضوع اشاره دارند که برخی صاحبکاران انگیزههایی برای
تغییر اظهارنظر حسابرسی بهمنظور موجه جلوه دادن فعالیتهای شرکت دارند و از طرف دیگر
برخی مطالعات صورت گرفته در کشورهایی مانند چین ،انگلستان و آمریکا بر وقوع و اهمیت این
رخداد صحه گذاشتهاند و اذعان نمودند شرکتهای حسابرسی بهویژه در سطح شریک حسابرسی
اقدام به فروش اظهارنظر حسابرسی نمودهاند (لینوکس2000 ،؛ چان و همکاران.)2006 ،
شواهد مطالعات پیشین حاکی از آن است که برخی مدیران میتوانند شرکتهای حسابرسی
را تحت فشار قرار دهند .برای نمونه ،کارل باس یکی از اعضای گروه استانداردهای حرفهای
مؤسسهی معروف آرتور اندرسن با اعمال فشار توسط مدیریت شرکت انرون ،بهعنوان شریک از
گروه حسابرسی این شرکت حذف شد .زیرا او برخی از رویههای حسابداری شرکت بزرگ انرون
را زیر سؤال برده بود (رغوان .)2002 ،قانونگذاران نیز بهاحتمال تغییر اظهارنظر حسابرسی
در سطح شریک مؤسسهی حسابرسی اشاره میکنند .برای مثال ،هیئت نظارت بر حسابداری
شرکتهای دولتی در سال  2003پیشنهاد افشای نام شریک حسابرسی در شرکتها را داده است.
این هیئت حتی پیشنهاد میکند شرکتهای حسابرسی گزارش ویژهای ارائه دهند که مشخص
کند بهغیراز شرایطی که شریک حسابرسی به اجبار باید تغییر کند ،در سایر موارد جایگزینی
شریک حسابرسی علت و توضیحات آن تشریح شود (هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای
دولتی.)2011 ،
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شرکای حسابرسی وقت و تالش قابلتوجهی را برای ارزیابی ریسک مشتری ،مروری بر
ارزیابیهای انتقادی و برقراری ارتباط با مشتری صرف میکنند (هکنبرک ،کی نیچیل)1997 ،
اما آنها در توانایی و تمایل به تردید حرفهای و مقاومت در برابر فشار مشتری متفاوت هستند.
این تواناییها و انگیزههای متفاوت شرکای حسابرسی ،پیامدهای حسابرسی را تحت تأثیر قرار
میدهد .اخیرا ً گول و همکاران ( )2013بیان کردند که شرکای فردی در تخصص ،توانایی،
مشخصات ریسک ،سبکشناختی و معیارهای اخالقی تفاوت دارند که درنتیجه منجر به کیفیت
حسابرسی متفاوتی میشوند .این محققان با استفاده از دادههای بایگانیشده نشان میدهند که
برخی شرکای حسابرسی نسبت به نتایج حسابرسی کمتر محافظهکار هستند .بهعبارتدیگر این
شرکای حسابرسی تمایل بیشتری به اظهارنظر مقبول دارند و لذا امکان دارد که شرکتها نظرات
مطلوبتری از طریق اعمالنفوذ بر چرخش شریک حسابرسی به دست آورند.
شرکتهای حسابرسی نیز ممکن است انگیزههای نسبتاً ضعیفی برای محدود کردن تغییر
اظهارنظر حسابرسی در سطح شریک داشته باشند (چن و همکاران .)2013 ،ازاینرو شرکتها
معموالً انگیزههای قوی برای مطالبهی حسابرسی باکیفیت باال را ندارند (وانگ و همکاران،
 .)2008از طرفی تمایل به رقابت برای مشتریان حسابرسی در میان شرکتهای حسابرسی بسیار
زیاد است (یانگ )2013 ،و این موضوع حفظ مشتریان را برای شرکتهای حسابرسی دشوارتر
میکند .ازاینرو شرکتهای حسابرسی میتوانند در صورت بروز اختالفات بین صاحبکار و
حسابرس ،تحت فشار صاحبکار قرار گیرند تا شریک مؤسسهی حسابرسی را که اظهارنظر مقبول
صادر نمیکند تغییر دهند .بنابراین شرکتهای حسابرسی ممکن است انگیزههای کمتری برای
کنترل تغییر اظهارنظر حسابرسی در سطح شریک داشته باشند .زیرا مجازات اظهارنظر حسابرسی
اشتباه (خطا) نسبتاً پایین است و چنین جرائمی اغلب شدید نیستند .برای مثال در برخی موارد
مجازات مالی یک شرکت حسابرسی که اظهارنظر حسابرسی اشتباه (خطا) داشته است ،معادل
مبلغ حقالزحمهی حسابرسی یک سال شرکت بوده است .اگرچه در برخی موارد نیز مجوز
فعالیت شرکت حسابرسی باطل شده یا به حالت تعلیق درآمده است اما در این حالت نیز شرکای
حسابرسی مؤسسههای مذکور غالباً با پیوستن به سایر شرکتهای حسابرسی و هدایت صاحبکار
پیشین خود به شرکتهای جدید این قبیل مجازات را دور زدهاند (چن و همکاران.)2016 ،
بر اساس استداللهای نظری و مروری بر مطالعات گذشته ،فرضیهی اول پژوهش به شرح زیر
تدوین و در راستای نتایج پژوهش چن و همکاران ( )2016در این فرضیه انتظار وجود رابطهی
معنادار بین تغییر اظهارنظر حسابرسی و چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی وجود دارد .زیرا
مطالعات پیشین شواهدی ارائه دادهاند که شرکتها اقدام به تغییر اظهارنظر حسابرسی در سطح
شریک مؤسسهی حسابرسی مینمایند .بنابراین متغیر تغییر اظهارنظر حسابرسی بهعنوان یک متغیر
توضیحی و چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته میشوند.
فرضیهی اول :تغییر اظهارنظر حسابرسی بر چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی تأثیر معنادار
و مستقیمی دارد.
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-8-2اهمیتصاحبکار،تغییراظهارنظرحسابرسیوچرخششریکمؤسسهیحسابرسی
با عنایت به اینکه شرکای حسابرسی در ایران موظفاند گزارش حسابرسی را امضا کنند و با
توجه به نقشآفرینی شرکای حسابرسی در اعتباربخشی به صورتهای مالی شرکتها و همچنین
با وجود محرکهایی نظیر بازار سرمایهی غیرکارا ،اجرای ناکارآمد قوانین و مقررات در بورس
نوپای ایران ،عدم وجود سازوکار مناسب برای کنترل کیفیت حسابرسی در ایران ،وجود مؤسسات
متعدد حسابرسی که منجر به شکلگیری رقابت شدید برای قرارداد بستن با مشتریان در حوزهی
فعالیتهای حسابرسی در ایران میشود ،احتمال تغییر اظهارنظر حسابرسی و تأثیرگذاری آن بر
چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی افزایش مییابد .همچنین در همین زمینه وجود شرکای
حسابرسی با سطح سواد ،تجربه و کیفیت حسابرسی غیرمشابه در یک شرکت حسابرسی ،این
امکان را به شرکتها میدهد تا اظهارنظر حسابرسی را از طریق تحت فشار قرار دادن شرکت
حسابرسی برای جایگزینی شرکای نسبتاً محافظهکار با شرکای کمتر محافظهکار تحت تأثیر قرار
دهند .بنابراین انتظار میرود تغییر اظهارنظر حسابرسی در سطح شریک در بازار سرمایهی ایران
وجود داشته باشد.
همچنین شرکتهای حسابرسی برای حفظ شهرت خود ممکن است در برابر تغییر اظهارنظر
حسابرسی مقاومت نمایند اما احتماالً میزان این مقاومت به ویژگیهای صاحبکار نیز وابسته
است .برای نمونه در بین مشتریان حسابرسی که از نظر اهمیت اقتصادی درجات گوناگونی
دارند ،این مقاومت میتواند متفاوت باشد .برای یک شرکت حسابرسی ،وابستگی اقتصادی به
یک مشتری خاص میتواند استقالل این شرکت حسابرسی را زیر سؤال ببرد (رینولد و فرانچیز،
 .)2000ازاینرو یک شرکت حسابرسی ممکن است نسبت به مشتریان مهمتر از نظر اقتصادی
حساسیت بیشتری داشته باشد و اهمیت اقتصادی یک مشتری میتواند میزان فشار بر یک
شرکت حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت شرکتهایی که از نظر اقتصادی مهمتر
هستند توانایی بیشتری برای تغییر شریک حسابرسی داشته باشند.
تصمیم در مورد چرخش شریک حسابرسی در نهایت توسط شرکت حسابرسی گرفته میشود.
یک شرکت حسابرسی ممکن است همیشه با جایگزین کردن شریک حسابرسی هنگامیکه
شریک حسابرسی و صاحبکار اختالفنظر دارند ،موافق نباشد .حتی اگر شرکت حسابرسی به
درخواست صاحبکار شریک حسابرسی را تغییر دهد ،ممکن است لزوماً شریک جدید را با توجه
به خصوصیاتی که صاحبکار ترجیح میدهد انتخاب نکند .همچنین ازآنجاکه شرکای حسابرسی
از یک شرکت حسابرسی واحد هستند ،شریک جایگزین بهراحتی میتواند اطالعاتی را در مورد
امور حسابرسی و یا بینظمیهای شرکت از شریک قبلی به دست آورد .عالوه بر این با توجه
بهاحتمال تعامل نزدیکبین شرکا ،شریک جدید برای اعالم نظر ،نظرات حسابرسی شریک قبلی را
نیز مورد توجه قرار خواهد داد .ازاینرو صاحبکار بهراحتی نمیتواند به تغییر اظهارنظر حسابرسی
در سطح شریک مؤسسهی حسابرسی مبادرت ورزد (چن و همکاران.)2016 ،
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مطابق مطالب فوق این احتمال وجود دارد که اهمیت صاحبکار برای شرکت حسابرسی
حائز اهمیت باشد ،چراکه اینگونه شرکتها بیشتر قادر خواهند بود بر شرکت حسابرسی
فشار وارد کنند و بهاحتمالزیاد در تغییر اظهارنظر حسابرسی در سطح شریک موفقتر هستند.
ازاینرو بهعنوان یکی از ویژگیهای مهم منتسب به مشتریان حسابرسی ،تأثیر تعدیلکنندهی
متغیر اهمیت اقتصادی صاحبکار بر رابطهی بین تغییر اظهارنظر حسابرسی و چرخش شریک
مؤسسهی حسابرسی آزمون خواهد شد.
فرضیهی دوم :اهمیت صاحبکار رابطهی بین تغییر اظهارنظر حسابرسی و چرخش شریک
مؤسسهی حسابرسی را شدت میبخشد.
 -3پیشینهی پژوهش
در ادامه به چند مورد از تحقیقات انجامشده در داخل و خارج کشور اشاره میگردد .در داخل
پژوهشی که صراحتاً به بررسی تأثیر اهمیت صاحبکار بر رابطهی بین تغییر اظهارنظر حسابرسی
و چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی در ایران انجام شده باشد ،مشاهده نشد .با وجود این
پارهای از پژوهشهای تجربی که در زمینهی متغیرهای پژوهش انجام شده و به نحوی به موضوع
پژوهش ارتباط پیدا میکنند ،ارائه میشود .شایان ذکر است نتایج برخی از پژوهشهای آتی
بهمنظور ایجاد پشتوانه برای بهکارگیری متغیرهای این پژوهش بیان شده است.
سجادی ( )۱۳۸۶در مطالعهای به بررسی تأثیر خدمات غیرحسابرسی و وابستگی اقتصادی
حسابرس به صاحبکار بر استقالل حسابرسان پرداخته است .در این تحقیق تأثیر خدمات
غیرحسابرسی و وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار بر استقالل حسابرسان از دیدگاه
حسابرسان عضو جامعهی حسابداران رسمی ایران مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج این تحقیق
نشان میدهد از منظر حسابرسان مزبور ارائهی خدمات غیرحسابرسی و وابستگی اقتصادی
حسابرس به صاحبکار از عوامل کاهندهی استقالل حسابرس میباشند.
حساس یگانه و جعفری ( )1389پس از بررسی تأثیر چرخش مؤسسات حسابرسی بر اصالح
اشتباههای سنواتی مندرج در سرفصل تعدیالت سنواتی بهعنوان معیار کیفیت حسابرسی،
دریافتند چرخش مؤسسات حسابرسی موجب افزایش کیفیت حسابرسی نمیشود.
پورحیدری و مسجدی ( )1392به بررسی تأثیر چرخش مؤسسات حسابرسی و شریک مؤسسهی
حسابرسی بر کیفیت حسابرسی پرداختهاند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که اگر اقالم تعهدی
اختیاری بهعنوان معیار کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شود ،چرخش مؤسسات حسابرسی بر
کیفیت حسابرسی تأثیری ندارد اما چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی باعث افزایش کیفیت
حسابرسی میشود .همچنین یافتههای تحقیق حاکی از آن است که چرخش مؤسسات حسابرسی
بر تعدیالت سنواتی تأثیری ندارد و چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی باعث کاهش تعدیالت
سنواتی میشود.
امیدفر و الری دشت بیاض ( )1395در پژوهشی به بررسی رابطهی بین اهمیت صاحبکار و
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گزارش حسابرسی در بازار سرمایهی ایران پرداختند .آنها مطابق فرضیهی حفظ شهرت دریافتند
اهمیت اقتصادی صاحبکار با اظهارنظر مشروط حسابرسی رابطهای مستقیم دارد .نتایج پژوهش
آنها از عدم تأثیر اهمیت صاحبکار بر استقالل حسابرسان در بازار سرمایه ایران حمایت مینماید.
سجادی و همکاران ( )1396در پژوهشی به بررسی تأثیر چرخش حسابرس در سطح شریک
و مؤسسهی حسابرسی بر کیفیت حسابرسی پرداختند .آنها اذعان داشتند چرخش حسابرس
در سطح شریک و مؤسسهی حسابرسی با کیفیت حسابرسی رابطهی معنادار و معکوس دارد.
بهعبارتدیگر کیفیت خدمات حسابرسی مؤسسههای جدید در سالهای ابتدایی پس از چرخش
به دلیل عدم آشنایی کافی با فعالیت و صنعت صاحبکار کاهش مییابد اما این رابطه در سطح
مؤسسهی حسابرسی نسبت به سطح شریک حسابرسی معنادارتر است.
امیری و فخاری ( )1399در پژوهشی به بررسی شاخص ترکیبی برای خرید اظهارنظر حسابرس
مبتنی بر فن تحلیل ممیزی پرداختند .در این پژوهش آنها شاخص ترکیبی جدیدی برای
سنجش خرید اظهارنظر معرفی نموده و اذعان نمودند در شاخص ترکیبی پیشنهادی ،معیار تغییر
شریک مؤسسهی حسابرسی بیشترین ضریب را به دست آورد .این موضوع نشان میدهد که
تغییر شریک مؤسسهی حسابرسی ،هزینه کمتری را تحمیل کرده و کمتر در معرض دید قرار
میگیرد.
رستگاری و مهدوی ( )1399در پژوهشی به بررسی اثر تعدیلکنندگی اهمیت صاحبکار
بر رابطهی بین تغییر مؤسسهی حسابرسی و تمرکز بازار حسابرسی پرداختند .آنها اذعان
داشتند اهمیت صاحبکار بر رابطهی بین تغییر مؤسسهی حسابرسی و تمرکز بازار حسابرسی اثر
تعدیلکنندگی مستقیمی دارد .همچنین با افزایش (کاهش) تغییر اجباری و اختیاری مؤسسهی
حسابرسی ،تمرکز بازار حسابرسی کاهش (افزایش) مییابد .بنابراین اهمیت صاحبکار و تغییر
مؤسسهی حسابرسی عاملی مؤثر بر توزیع بازار بین مؤسسههای حسابرسی و درنتیجه تمرکز بازار
حسابرسی است.
فریت و همکاران ( )2012تأثیر چرخش شریک و مؤسسهی حسابرسی را بر کیفیت حسابرسی
در موقعیتهای اجباری و اختیاری با هم مقایسه کردند .آنها دریافتند بین چرخش شریک
حسابرسی به صورت اجباری و چرخش مؤسسهی حسابرسی بهصورت اختیاری با ارائهی گزارش
غیرمقبول حسابرسی رابطهی مستقیم وجود دارد .همچنین بین چرخش اختیاری شریک
حسابرسی و چرخش اجباری مؤسسهی حسابرسی با اظهارنظر اصالح شده حسابرسی رابطهی
معناداری وجود ندارد.
لینوکس و همکاران ( )2014در پژوهشی تأثیر چرخش حسابرس در سطح مؤسسه و شریک
حسابرسی بر کیفیت حسابرسی را بررسی نمودند و دریافتند بین چرخش و کیفیت حسابرسی
رابطهی معنادار وجود دارد و تغییر اجباری شریک مؤسسهی حسابرسی موجب بهبود کیفیت
حسابرسی بهویژه در سالهای نزدیک به چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی میشود.
چن و همکاران ( )2016نیز در پژوهشی به بررسی تأثیر اهمیت مشتریان حسابرسی بر رابطهی
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بین تغییر اظهارنظر حسابرسی و چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی پرداختند .آنها مطابق
روششناسی پژوهش لینوکس( )2000اذعان داشتند شرکتهای چینی اقدام به تغییر اظهارنظر
حسابرسی در سطح شریک مؤسسات حسابرسی میکنند .همچنین درصورتیکه اهمیت اقتصادی
صاحبکار بیشتر باشد ،احتمال تغییر اظهارنظر حسابرسی بیشتر خواهد بود.
چویی و همکاران ( )2018در پژوهشی مطابق چارچوب روششناسی لینوکس ( )2000به
بررسی تغییر اظهارنظر حسابرسی بهمنظور دریافت گزارش مقبول و تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی
پرداختند .آنها اذعان داشتند شرکتهایی که دچار بحران مالی هستند موفق به تغییر اظهارنظر
حسابرسی مقبول شدهاند و این موضوع موجب کاهش کیفیت حسابرسی شده است.
چن و همکاران ( )2019به بررسی تغییر اظهارنظر حسابرسی از طریق تغییر مؤسسهی حسابرسی
پرداختند .آنها اذعان داشتند صاحبکاران حسابرسی از طریق تغییر شرکت حسابرسی موفق
به دریافت اظهارنظر حسابرسی مقبول میشوند .آنها همچنین اذعان داشتند شرکتهایی که
از این طریق موفق به تغییر اظهارنظر حسابرسی میشوند ،کیفیت سود باالتری را افشا میکنند.
گارسیا و همکاران ( )2019در پژوهشی مطابق روششناسی لینوکس ( )2000تغییر اظهارنظر
حسابرسی توسط شرکتهای اسپانیایی را در دو سطح شرکت و شریک مؤسسهی حسابرسی
بررسی نمودند .آنها اذعان داشتند شرکتها از طریق تغییر مؤسسهی حسابرسی موفق به تغییر
اظهارنظر حسابرسی میشوند اما این موضوع در سطح شریک مؤسسهی حسابرسی صادق نیست.
 -4روش تحقیق
این تحقیق رابطه تغییر اظهارنظر حسابرسی و چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی را بررسی
میکند .ضمن اینکه اثر تعدیلکنندهی اهمیت اقتصادی صاحبکار بر این رابطه سنجش میشود.
بنابراین این تحقیق از نظر اجرا توصیفی است .در مطالعهی توصیفی بدون توجه به علل قضایا در
رویدادها ،فقط چگونه بودن و کیفیت آنها را بررسی و بیان مینمایند .تحقیق حاضر به دنبال
کشف علت یک یا چند پدیده نیست بلکه قصد آن دارد که رابطهی بین دو متغیر را با جمعآوری
دادههای مربوط توصیف نماید .همچنین این تحقیق از نظر بررسی رابطهی بین متغیرها در
شاخهی همبستگی قرار دارد .در این مطالعه هدف آن است که مشخص شود ،آیا رابطهای بین
دو یا چند متغیر وجود دارد و اگر وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ عالوه بر این تحقیق
حاضر از نظر هدف کاربردی میباشد .هدف از پژوهشهای کاربردی ،توسعهی دانش کاربردی در
یک زمینهی خاص است و بیشتر بر مؤثرترین اقدام تأکید دارند و علتها را کمتر مورد توجه
قرار میدهند .پژوهش حاضر به دلیل اینکه در فاصلهی زمانی و طی یک دورهی هشتساله
( 1392الی  )1399انجام خواهد شد ،از نظر افق زمانی طولی میباشد و به دلیل اینکه دادههای
مورداستفاده ،اطالعات واقعی و تاریخی است میتوان آن را از نوع پس رویدادی (نیمه تجربی)
طبقهبندی کرد.
جامعهی آماری این پژوهش کلیهی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است.
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در این پژوهش ،برای نمونهگیری از روش حذف سامانمند استفاده گردیده و حجم نمونه برابر با
تعداد شرکتهای موجود در جامعهی آماری خواهد بود که دارای شرایط زیر باشند:
 .1قبل از سال  1392در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفتهشده و تا سال  1399در بورس
فعالیت داشتهاند.
 .2به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالی آنها منتهی به پایان اسفندماه باشد و در طول
سالهای مورد بررسی تغییر سال مالی نداده باشند.
 .3برخی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس شامل بانکها و مؤسسات مالی ،شرکتهای
سرمایهگذاری ،واسطهگری مالی ،شرکتهای هلدینگ و مؤسسات بیمه که ساختار گزارشگری
جداگانهای دارند ،از نمونه حذف میشوند.
 .4اطالعات حسابرسی موردنیاز آنها (بهخصوص گزارشهای چرخش شریک مؤسسهی
حسابرسی) در دسترس باشد.
 .5در طول سالهای مورد بررسی معامالت سهام آن بهاستثنای دورهی معمول برای برگزاری
مجمع عمومی ،متوقف نشده باشد.
پس از اعمال محدودیتهای فوق تعداد جامعهی آماری به  143شرکت تقلیل یافته و در نهایت
تمام اعضای جامعه بهعنوان نمونهی آماری در نظر گرفته شده است که با توجه به دورهی هشت
ساله پژوهش (از ابتدای سال  1392تا انتهای سال  )1399تعداد  1143مشاهده (سال-شرکت)
میباشد.
 -1-4روش گردآوری دادهها
در این پژوهش برای تبیین تئوری و ادبیات تحقیق از کتابهای درسی ،مجالت ،وبسایتهای
معتبر و پایاننامههای التین و فارسی مرتبط استفاده شده است .همچنین ازآنجاییکه روش انجام
پژوهش کتابخانهای بوده و با دادههای واقعی شرکتها سروکار دارد ،برای فراهم کردن اطالعات
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران از منابع مختلفی از جمله سایت اطالعرسانی
بورس اوراق بهادار تهران و نرمافزار رهآورد نوین استفاده شده است.
 -2-4مدلهای تحقیق و متغیرهای آنها
در تحقیق حاضر جهت آزمون فرضیهی اول پژوهش به پیروی از پژوهش چن و همکاران
( ،)2016از مدل رگرسیونی ذیل استفاده خواهد شد:
رابطهی ()1

PTRSwithi,t = β0 + β1Opnshopi,t+ β2ROAi,t + β3Lossi,t + β4Reti,t + β5Growthi,t + β6LEVi,t
+β7SIZEi,t + β8Teni,t + β9OCFi,t + β10ArInvi,t + β11Agei,t + ∑t YEAR + ∑j IND + εit

شایان ذکر است مدل آزمون فرضیهی اول پژوهش ،پنل دیتای متوازن و رگرسیون لجستیک
خواهد بود که در آن:
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 :PTRSwithi,tمعرف متغیر وابستهی پژوهش یعنی چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی است.
در پژوهش حاضر جهت سنجش چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی بر اساس پژوهش سجادی
و همکاران ( )1396و سیرگار و همکاران ( )2012چرخش در سطح شریک حسابرسی با بررسی
امضاهای شرکا در گزارشهای حسابرسی در نظر گرفته شده است .درصورتیکه نام و امضای هر
یک از شرکا در گزارش حسابرسی سال  tنسبت به گزارش سال  t-1تغییر کند یا امضای شریک
اول و شریک دوم جابهجا شود و این تغییر به دلیل تغییر مؤسسهی حسابرسی نباشد ،چرخش
شریک حسابرسی اتفاق خواهد افتاد و بدین ترتیب به متغیر وابستهی پژوهش ،ارزش موهومی 1
و در غیر این صورت صفر نسبت داده خواهد شد.
 :Opnshopi,tمعرف متغیر مستقل پژوهش یعنی تغییر اظهارنظر حسابرسی است .تغییر
اظهارنظر حسابرسی زمانی پدید میآید که صاحبکاران به دنبال حسابرسانی هستند که مایلاند
گزارش مقبول صادر کنند .به عبارتی ممکن است صاحبکاران به دلیل اجتناب از دریافت
اظهارنظر نامناسب حسابرسی ،درصدد باشند تا حسابرس فعلی خود را جایگزین حسابرس دیگری
نموده و بتوانند بهراحتی به نتیجهی مطلوب خود برسند .چنانچه چرخش شریک مؤسسهی
حسابرسی در سال قبل رخ دهد و گزارش حسابرسی سال جاری مقبول باشد ،این متغیر برابر با
یک و در غیر این صورت برابر با صفر خواهد بود (وجودی نوبخت ،غفاریان قدیم1395 ،؛ چن و
همکاران.)2016 ،
در تحقیق حاضر جهت آزمون فرضیهی دوم پژوهش به پیروی از پژوهش چن و همکاران
( ،)2016از مدل رگرسیونی ذیل استفاده خواهد شد:
رابطهی ()2

PTRSwithi,t = β0 + β1Opnshopi,t + β2CIi,t + β3Opnshop×CIi,t + β4ROAi,t + β5Lossi,t +
β6Reti,t + β7Growthi,t + β8LEVi,t +β9SIZEi,t + β10Teni,t + β11OCFi,t + β12ArInvi,t + β13Agei,t
+∑tYEAR+∑jIND + εit

قابل ذکر است مدل آزمون فرضیهی دوم پژوهش ،پنل دیتای نامتوازن و رگرسیون لجستیک
خواهد بود .زیرا دادهی اهمیت اقتصادی صاحبکار بر اساس حقالزحمهی حسابرسی به دست
میآید و این حقالزحمه برای برخی از شرکتها در برخی از سالها افشا نشده است .در این مدل:
 :CIi,tمتغیرهای وابسته و مستقل مانند رابطهی اول محاسبه میشوند .برای ارزیابی اهمیت
اقتصادی صاحبکار بهعنوان متغیر تعدیلکننده تحقیق ،مطابق اکثر تحقیقات انجامشده در این
زمینه (چانگ ،کاالپور۲۰۰۳ ،؛ هانت ،اللسجد۲۰۰۷ ،؛ لی۲۰۰۹ ،؛ امیدفر ،الری دشت بیاض،
 ،)1395از نسبت حقالزحمهی دریافتی حسابرس در یک سال خاص از یک صاحبکار مشخص،
نسبت به کل حقالزحمهی دریافتی وی در آن سال استفاده میشود.
 :Opnshop × CIi,tیک متغیر تعاملی بوده که اثر اهمیت اقتصادی صاحبکار را بر رابطهی
میان تغییر اظهارنظر حسابرسی و چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی نشان میدهد .جهت
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تأیید یا رد فرضیهی دوم ضریب بتا و سطح معناداری این متغیر مالک تصمیمگیری قرار خواهد
گرفت.
در تحقیق حاضر با توجه به نتایج پژوهشهای پیشین و بهویژه به پیروی از پژوهشهای (چان و
همکاران2006 ،؛ بلوین و همکاران2007 ،؛ لندسمن و همکاران2009 ،؛ چن و همکاران)2016 ،
از  12متغیر کنترلی استفاده گردیده که به شرح زیر هستند:
 :ROAi,tمعرف نرخ بازد ه دارایی شرکت  iدر سال  tمیباشد.
 :Lossi,tمعرف زیاندهی شرکت  iدر سال  tمیباشد و اگر شرکت زیان ده باشد برابر با یک و
در غیر این صورت برابر صفر خواهد بود.
 :Reti,tمعرف بازده سهام شرکت  iدر سال  tمیباشد.
 :Growthi,tمعرف نرخ رشد فروش شرکت بوده و برابر است با فروش سال جاری منهای فروش
سال قبل تقسیم بر فروش سال قبل شرکت.
 :LEVi,tمعرف نسبت بدهی شرکت و برابر است با نسبت مجموع بدهیها به مجموع داراییهای
شرکت  iدر سال .t
 :SIZEi,tمعرف اندازهی شرکت و برابر است با لگاریتم طبیعی مجموع داراییهای شرکت i
در سال .t
 :Teni,tمعرف تعداد سالهای متوالی بوده که یک شرکت حسابرسی ،مسئولیت حسابرسی
صاحبکار خاص را بر عهده داشته است.
 :OCFi,tمعرف جریانهای نقدی شرکت  iدر سال  tبوده و بهطور مستقیم از صورتهای مالی
حسابرسیشده قابلاستخراج است.
 :ArInvi,tمجموع حسابهای دریافتی و موجودی شرکت  iدر سال  tتقسیم بر مجموع
داراییها.
 :Agei,tمعرف سن شرکت بوده و برابر با تعداد سالهای سپریشده از عرضهی اولیهی عمومی
سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است.
 :∑j INDیک متغیر کنترلی است که با مقدار یک و صفر نشان داده میشود .این متغیر
بهمنظور کنترل اثر تغییرات صنایع بر متغیر وابسته انتخاب شده است.
 :∑tYEARیک متغیر کنترلی است که با مقدار یک و صفر نشان داده میشود .این متغیر
بهمنظور کنترل اثر تغییرات در طول زمان بر متغیر وابسته انتخاب شده است.
 -5یافتههای پژوهش
 -1-5آمار توصیفی دادهها
برای ارائهی یک شمای کلی از ویژگیهای مهم متغیرهای پژوهش ،برخی از مفاهیم آمار
توصیفی این متغیرها شامل اطالعات مربوط به شاخصهای مرکزی نظیر تعداد مشاهدات،
میانگین ،میانه و همچنین اطالعات مربوط به شاخصهای پراکندگی همچون انحراف معیار،
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال دوم | شماره پنجم | زمستان 1400

| | 88

ضریب چولگی و ضریب کشیدگی در جدول 1ارائه شده است.
جدول ( )1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

نماد

انحراف ضریب ضریب
تعداد
میانگین میانه
معیار چولگی کشیدگی
مشاهدات

بیشینه کمینه

چرخش شریک مؤسسهی
حسابرسی

1143 PTRSwith

0/78

1/00

0/41

-1/35

2/84

1/00

0/00

تغییر اظهارنظر حسابرسی

OpnShop

1143

0/39

0/00

0/49

0/46

1/21

1/00

0/00
0/00

اهمیت اقتصادی صاحبکار

CI

1143

0/35

0/21

0/35

0/93

2/38

1/00

نرخ بازده داراییها

ROA

1143

0/11

0/09

0/15

-0/52

9/08

-1/06 0/63

زیان

loss

1143

0/13

0/00

0/34

2/16

5/67

1/00

0/00

13/80

0-/66 8/10

بازده سهام

RET

1143

0/50

0/18

0/96

2/66

نرخ رشد فروش شرکت

Growth

1143

0/13

0/15

1/83

-1/00 56/06 768/34 25/74

اهرم مالی

LEV

1143

0/60

0/60

0/28

0/05

29/49

4/00

3/09

اندازهی شرکت

Size

1143

1/46 13/91 14/06

0/76

4/30

10/17 19/33

دورهی تصدی حسابرس

TEN

1143

0/24

0/00

0/43

1/21

2/47

1/00

0/00

جریانهای نقدی شرکت

OCF

1143

0/28

0/18

0/44

2/76

16/42

-1/67 3/96

نسبت حسابهای دریافتی و
موجودی به کل داراییها

ARNV

1143

0/54

0/54

0/19

-0/08

2/19

0/95

0/03

سن شرکت

Age

1143

3/60

3/69

0/39

-0/61

2/46

4/22

2/30

از میان شاخصهای مرکزی بیان شده میانگین مهمترین آنها محسوب میشود که نشاندهنده
نقطهی تعادل و مرکز ثقل توزیع است .میانگین شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت دادهها
است .برای مثال میانگین متغیر چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی برابر با  0/78میباشد
که نشان میدهد بیشتر دادههای مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافتهاند .میانه
یکی دیگر از شاخصهای مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان میدهد .همانگونه که در
جدول  1مشاهده میشود ،میانهی متغیر اهرم مالی برابر با  0/60است که نشان میدهد نیمی
از دادههای این متغیر کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار میباشد .نکته مهمی
که از مقایسهی میانگین و میانه میتوان استنباط نمود ،موضوع نرمال بودن دادهها است .با توجه
به نزدیک بودن مقادیر میانه و میانگین میتوان بیان کرد که متغیرهای پژوهش از توزیع آماری
مناسبی برخوردار هستند .همانطور که جدول  1نشان میدهد در تحقیق حاضر متغیر اندازهی
شرکت و متغیر نرخ رشد فروش به ترتیب دارای بیشترین و کمترین مقدار میانگین هستند.
همچنین توجه به اعداد میانگین و میانهی متغیر اهمیت اقتصادی صاحبکار که به ترتیب برابر
 0/35و  0/21است ،نشان میدهد این متغیر برای شرکتهای نمونهی تحقیق در سطح نسبتاً
متوسطی قرار دارد.
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شاخصهای پراکندگی بهطورکلی معیاری برای تعیین میزان پراکندگی دادهها از یکدیگر یا
میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است .از جمله مهمترین شاخصهای پراکندگی که شرط
مطلوب برای واردکردن متغیر به مدل رگرسیونی میباشد ،انحراف معیار است .همانطور که
جدول  1نشان میدهد ،انحراف معیار متغیرها صفر نبوده و حائز این شرط میباشند .بیشترین و
کمترین مقدار این پارامتر برابر با  1/83و  0/15است که به ترتیب مربوط به متغیرهای نرخ رشد
فروش و نرخ بازده داراییها میباشد.
جدول ( )2آمار توصیفی متغیر وابسته براساس گروهبندی چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی
متغیرها

چرخش شریک مؤسسهی
حسابرسی= 1

چرخش شریک مؤسسهی
حسابرسی= 0

مجموع

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

تغییر اظهارنظر حسابرسی

0/404

0/491

0/331

0/471

0/388

0/487

اهمیت اقتصادی صاحبکار

0/362

0/358

0/291

0/331

0/346

0/353

نرخ بازده داراییها

0/107

0/155

0/099

0/131

0/105

0/150

زیان

0/135

0/341

0/127

0/334

0/133

0/340

بازده سهام

0/553

1/022

0/300

0/645

0/497

0/958

نرخ رشد فروش شرکت

0/350

2/054

0/150

0/382

0/306

1/825

اهرم مالی

0/598

0/296

0/599

0/219

0/598

0/281

اندازهی شرکت

14/04

1/449

14/210

1/499

14/057

1/462

دورهی تصدی حسابرس

0/204

0/403

0/371

0/484

0/241

0/428

جریانهای نقدی شرکت

0/292

0/459

0/248

0/344

0/282

0/436

نسبت حسابهای دریافتی و
موجودی به کل داراییها

0/540

0/186

0/561

0/189

0/545

0/187

سن شرکت

3/599

0/390

3/592

0/394

3/598

0/391

مجموع

892

251

1143

جدول  2آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بر اساس گروهبندی متغیر وابستهی چرخش شریک
مؤسسهی حسابرسی را نشان میدهد .مطابق جدول  2با توجه به میانگین بهدستآمده برای
چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی میتوان گفت :تغییر اظهارنظر حسابرسی و اهمیت اقتصادی
صاحبکار در شرکتهایی که چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی داشتهاند ،بیشتر بوده است.
همچنین تا حدودی نرخ بازده داراییها ،زیان ،بازده سهام و نرخ رشد فروش شرکت برای این
شرکتها بیشتر بوده است.
 -2-5آزمون فرضیههای پژوهش
در پژوهش حاضر جهت تخمین مدلها با توجه به ماهیت دادهها از روش رگرسیون لجستیک
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( )LRیا همان روش حداکثر درست نمایی – لوجیت باینری استفاده شده است؛ چراکه متغیر
وابستهی تحقیق به صورت متغیرمجازی (دو وجهی) میباشد .نتایج حاصل از تخمین مدل
لجستیک برای فرضیههای تحقیق در جدول  3ارائه شده است.
همانگونه که جدول  3نشان میدهد ،متغیر تغییر اظهارنظر حسابرسی ،بهعنوان متغیر
مستقل با توجه به سطح معناداری بیشتر از  5درصد رابطهی معناداری با متغیر چرخش شریک
مؤسسهی حسابرسی در سطح اطمینان  95درصد ندارد (البته این متغیر با سطح معناداری کمتر
از  10درصد ،رابطهی حداقلی معناداری با متغیر چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی ،در سطح
اطمینان  90درصد دارد که با توجه به مثبت بودن مقدار ضریب بتا برای آن جهت این رابطه نیز
مستقیم است اما منجر به تأیید فرضیه در سطح اطمینان  95درصد نمیگردد) .درنتیجه فرض
 H1فرضیهی تحقیق مبنی بر رابطهی معنادار بین متغیر مستقل و وابستهی پژوهش رد و فرض
 H0تأیید میگردد.
عالوه بر این مطابق جدول  3متغیر اهمیت اقتصادی صاحبکار بهعنوان متغیر تعدیلکننده و
متغیر تعاملی تغییر اظهارنظر حسابرسی بااهمیت اقتصادی صاحبکار ،با توجه به سطح معناداری
بیشتر از  5درصد در مدل فرضیهی دوم تحقیق ،رابطهی معناداری با متغیر چرخش شریک
مؤسسهی حسابرسی ،در سطح اطمینان  95درصد ندارد.
همچنین متغیرهای کنترلی بازده سهام ،اهرم مالی ،دورهی تصدی حسابرس و نسبت
حسابهای دریافتی و موجودی به کل داراییها در هر دو مدل فرضیهی تحقیق با توجه به سطح
معناداری کمتر از  10درصد ،روابط معناداری با متغیر چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی در
سطح اطمینان  90درصد دارند اما سایر متغیرهای کنترلی تحقیق به دلیل سطح معناداری
بیشتر از  10درصد ،روابط معناداری با متغیر وابستهی تحقیق در سطح اطمینان  90درصد
ندارند .این نتایج نشان میدهد که متغیرهای مذکور نسبت به سایر متغیرهای کنترلی تحقیق،
متغیر چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی را بهتر توجیه میکنند.
مطابق جدول  3احتمال آمارهی  LRبرای هر دو مدل فرضیهی تحقیق ،کمتر از سطح خطای
 5درصد است که نشان میدهد این مدل در سطح اطمینان  95درصد معنادار بوده و از اعتبار
باالیی برخوردار است .همچنین مقدار ضریب تعیین مک فادن برای مدلهای لجستیک برآورد
شده به ترتیب برابر با  0/067و  0/078بوده که نشان میدهد متغیرهای توضیحی درصدهای
مناسبی از تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکنند .همچنین بهمنظور بررسی نیکویی برازش
مدلهای برآورد شده از آزمون هاسمر -لمشو استفاده شده و با توجه به اینکه احتمال آمارهی
آزمون هاسمر -لمشو برای مدلهای لجستیک برآورد شده به ترتیب برابر با  0/438و 0/567
بوده و بزرگتر از  0/05است ،نشان میدهد که مدلهای برآورد شده از برازش مناسبی برخوردار
میباشند.
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جدول ( )3نتایج حاصل از تخمین مدل لجستیک برای فرضیهی اول پژوهش
متغیر وابسته

چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی
مدل فرضیهی اول
مقدار ضریب

سطح معناداری

تغییر اظهارنظر حسابرسی

0/283

0/091

نرخ بازده داراییها

0/749

0/460

متغیرهای توضیحی

زیان

0/086

0/754

بازده سهام

0/229

0/076

نرخ رشد فروش شرکت

0/271

0/128

اهرم مالی

0/754

0/089

اندازهی شرکت

-0/070

0/233

دورهی تصدی حسابرس

-0/853

0/0000

جریانهای نقدی شرکت

0/315

0/176

نسبت حسابهای دریافتی و موجودی به کل داراییها

-1/293

0/013

سن شرکت

0/126

0/535

1/393

0/262

عرض از مبدأ
ضریب تعیین مک فادن

0/067

آمارهی LR

81/297

احتمال آمارهی LR

0/000

آمارهی H-L

7/945

احتمال آمارهی H-L

0/438

اثرات سال و صنعت

کنترل شد.

جدول ( )4نتایج حاصل از تخمین مدل لجستیک برای فرضیهی دوم پژوهش
متغیر وابسته

چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی
مدل فرضیهی اول
مقدار ضریب

سطح معناداری

0/338

0/148

اهمیت اقتصادی صاحبکار

0/078

0/798

متغیر تعاملی تغییر اظهارنظر حسابرسی بااهمیت اقتصادی صاحبکار

0/066

0/892

نرخ بازده داراییها

0/580

0/583

زیان

-0/222

0/452

بازده سهام

0/233

0/093

نرخ رشد فروش شرکت

0/294

0/114

متغیرهای توضیحی
تغییر اظهارنظر حسابرسی

اهرم مالی

0/966

0/055

اندازهی شرکت

-0/059

0/333
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دورهی تصدی حسابرس

-0/897

0/000

جریانهای نقدی شرکت

0/345

0/151

نسبت حسابهای دریافتی و موجودی به کل داراییها

-1/254

0/021

سن شرکت

0/243

0/260

عرض از مبدأ

0/902

0/499

ضریب تعیین مک فادن

0/078

آمارهی LR

86/427

احتمال آمارهی LR

0/000

آمارهی H-L

6/719

احتمال آمارهی H-L

0/567

اثرات سال و صنعت

کنترل شد.

 -6نتیجهگیری و پیشنهاد
 -1-6نتیجهگیری
رقابت شدید کسب وکار در بین شرکتهای حسابرسی موجب شده تا قدرت چانهزنی بر روی
حقالزحمهی حسابرس برای صاحبکاران فراهم شود .اگر مدیری بتواند حسابرسان را تغییر دهد،
خرید اظهارنظر حسابرسی میتواند بهراحتی و بیشتر اتفاق بیافتد و البته این موضوع میتواند
موجب آسیب زدن به منافع سهامداران و یا طلبکاران از شرکت شود .مدیران این شرکتها
توانایی این را دارند که با اعمال فشار بر حسابرسان ،موفق به عزل حسابرسانی گردند که در برابر
خواستههای آنها تسلیم نمیشوند .شرایط اقتصادی در زمانی که حسابرس وارد بازار کار میشود،
تأثیر دائمی در قضاوت و تصمیمگیری او دارد .بهطور خاص ،شرکای مسئول که کار خود را در
حین رکود اقتصادی آغاز کردهاند ،تعدیالت حسابرسی بیشتری انجام میدهند .بهعنوانمثال
شرکتی که سالها بدون تعدیالت حسابرسی بوده و در شرایط رکود اقتصادی مورد حسابرسی
قرار میگیرد ،بیشتر احتمال دارد که حسابرس ،اظهارنظر حسابرسی تعدیلشده را منتشر کند
(چن و همکاران2016 ،؛ .)2019
مطابق مبانی نظری پژوهش ،احتمال تغییر اظهارنظر حسابرسی منجر به چرخش شریک
مؤسسهی حسابرسی خواهد شد .درحالیکه در مدل دوم رگرسیون لجستیک پژوهش متغیر اهمیت
اقتصادی صاحبکار بهعنوان متغیر تعدیلکنندهی پژوهش تأثیری بر رابطهی بین متغیرهای
مستقل و وابستهی پژوهش نداشت .بهطورکلی دالیل عدم تأثیرگذاری متغیر تعدیلکنندهی
پژوهش بر رابطهی متغیرهای مستقل و وابسته را میتوان در موارد زیر خالصه کرد:
 .1عدم افشای مناسب اطالعات حقالزحمهی حسابرسی در برخی شرکتهای بورس اوراق
بهادار تهران؛ چراکه این متغیر در سنجش اهمیت صاحبکار مهم است.
 .2اجباری بودن چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی مطابق «دستورالعمل مؤسسات حسابرسی
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار» مصوب جلسهی .1386/5/8
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 .3جدید بودن مفهوم متغیرهای تغییر اظهارنظر حسابرسی ،چرخش شریک مؤسسهی
حسابرسی و اهمیت اقتصادی صاحبکار در ایران.
 .4تأثیرگذاری نوسانات سیاسی و اقتصادی و تغییرات نرخ ارز و مواردی از این قبیل بر
متغیرهای پژوهش و درنتیجه کمشدن اهمیت صاحبکار با گذشت چند سال متوالی از دید
جامعه.
نتایج پژوهش برای فرضیهی اول مخالف با نتایج پژوهش چن و همکاران ( )2016بوده و
با پژوهش گارسیا اوساما و همکاران ( )2019موافق است .همچنین برای فرضیهی دوم نتایج
برخالف پژوهش چن و همکاران ( )2016میباشد .شایانذکر است پیشینهی داخلی برای تطبیق
نتایج پژوهش یافت نشد.
پژوهش حاضر شواهدی ارائه میدهد که مطابق آن امکان دارد برخی مدیران شرکتهای
حسابرسی را تحت فشار قرار دهند و موفق به حذف و برکناری شرکای حسابرسی متعهد از این
شرکتها شوند .در همین رابطه افشای نام شریک حسابرسی در شرکتها میتواند مبنایی را برای
تحلیلگران ،سرمایهگذاران و سایر مخاطبان صورتهای مالی ایجاد کند که در مورد تغییر شریک
حسابرسی یا ادامهی فعالیت وی در شرکت از مدیر شرکت تحقیق کنند و در صورت تغییر ،علت
آن را جویا شوند .چراکه تداوم فعالیت شریک حسابرسی در یک شرکت ،از طریق خنثی کردن
فشار اعمال شده از جانب مشتریان حسابرسی برای برکناری شریک حسابرسی از گروه حسابرسی
آن شرکت ،میتواند استقالل حسابرس را بهبود دهد .مطالب اخیر نشان میدهد تغییر اظهارنظر
حسابرسی در سطح شریک به نوعی چالش ،مشکل یا نگرانی در سطح نهادهای نظارتی تبدیل
شده است و قانونگذاران بر این باورند که در صورت عدم افشای جزییات شرکای مؤسسهی
حسابرسی ،ممکن است اثرات سوء ناشی از این موضوع شیوع بیشتری پیدا کند.
-2-6پیشنهاد
با توجه به وجود رابطهی حداقلی در سطح اطمینان  90درصد برای فرضیهی اول پژوهش،
پیشنهادهای زیر ارائه می گردد:
 .1توصیه میشود قانونگذاران بهاحتمال تغییر اظهارنظر حسابرسی در سطح شریک مؤسسهی
حسابرسی توجه نموده و در این راستا افشای جزییات مربوط به شرکای مؤسسات حسابرسی را
اجباری نمایند.
 .2پیشنهاد میشود گزارشی خاص مبنی بر علت چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی به اجبار
یا اختیار توسط مؤسسات حسابرسی ارائه شده و در سایر موارد جایگزینی شریک حسابرسی علت
و توضیحات آن تشریح شود.
 .3نتایج این پژوهش مبنی بر وجود رابطهی معنادار حداقلی در فرضیهی اول پژوهش ،برخالف
مفاد تبصرهی  2مادهی « 10دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق
بهادار» مصوب جلسهی  1386/5/8شورای عالی بورس و اوراق بهادار است که الزام چرخش
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شریک مؤسسهی حسابرسی بعد از گذشت  4سال متوالی در یک شرکت را دارد .درحالیکه نتایج
پژوهش حاضر تأکید دارد تغییر اظهارنظر حسابرسی میتواند از طریق چرخش شریک مؤسسهی
حسابرسی صورت پذیرد .ازاینرو توصیه میشود تغییر اجباری شریک مؤسسهی حسابرسی یا
حداقل ،میزان استمرار فعالیت شریک مؤسسهی حسابرسی در یک شرکت واحد مورد تجدیدنظر
قرار گیرد.
 -3-6محدودیتهای تحقیق
در تحقیقات مشابه در سایر کشورها اوالً تعداد خیلی بیشتری از شرکتها از نمونه تحقیق
ما انتخاب شدهاند (مث ً
ال  1000شرکت بهعنوان نمونه) ،ثانیاً پژوهشهای آنان تعداد سالهای
بیشتری را شامل میشود و ثالثاً دادههای آنان بهصورت پایگاه داده بوده که منجر به صرف وقت
کمتر جهت جمعآوری و صرف وقت بیشتر بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها میگردد.
 -4-6پیشنهاد برای تحقیقات آتی
در پژوهشهای آتی میتوان:
 .1رابطهی تغییر اظهارنظر حسابرسی را با چرخش مؤسسهی حسابرسی مورد بررسی قرار داد.
 .2پژوهش حاضر را با احتساب دورهی تصدی حسابرس بهعنوان متغیر توضیحی تکرار نمود.
 .3پژوهشی متفاوت با احتساب کیفیت حسابرسی و تعدیالت سنواتی بهعنوان متغیر وابسته
انجام داد.
 .4آزمون پژوهش را با استفاده از متغیر تعدیلکننده کیفیت گزارشگری مالی برقرار نمود.
 .5در آزمونی مجدد از طریق سنجش تغییر اظهارنظر حسابرسی با استفاده از شاخص ترکیبی
برای خرید اظهارنظر حسابرس مبتنی بر فن تحلیل ممیزی ،پژوهشی جدید انجام داد.
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