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Abstract
The financial statements are considered as joint statements by the auditor and management, and 

are the result of negotiations and bargaining between management and the auditor. Disclosure 
of the auditor's resignation may be costly for stakeholders because investors react negatively 
to the auditor's resignation. If management believes that Carter's current conservative auditor 
is a successor to the auditor, he's dismissing the current auditor and hiring a less conservative 
auditor instead. In this study, the effect of disclosing the auditor-client dispute on the auditor's 
resignation and the audit fee paid to the successor auditors in the companies listed on the Tehran 
Stock Exchange has been investigated. The statistical population of the present study is the 
companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1392 to 1398. The sample 
size according to the screening method and after removing Perth observations is equal to 175 
companies.) With fixed effects. The results of analyzing company data using multivariate 
regression at 95% confidence level show that there is a significant and positive relationship 
between disclosure of the auditor-client disagreement and the audit fee paid to successor 
auditors. Also, other research results Indicates that there is a significant relationship between 
disclosure of the auditor-client dispute and the auditor's resignation.
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چکیده
مذاکرات  از  برآیندی  و  شود  تلقی  مدیریت  و  حسابرس  سوی  از  مشترک  بیانیه های  به عنوان  مالی  صورت های 
هزینه بر  است  ممکن  ذی نفعان  برای  حسابرس  کناره گیری  افشای  می  باشد.  حسابرس  و  مدیریت  بین  چانه زنی  و 
باشد  معتقد  مدیریت  اگر  نشان می دهند.  منفی  واکنش  کناره گیری حسابرس  به  نسبت  زیرا سرمایه گذاران  باشد. 
که حسابرس فعلی محافظه کارتر از حسابرس جانشین است حسابرس فعلی را برکنار و به جای آن یک حسابرس 
با محافظه کاری کم تر استخدام می  کند. در این پژوهش به بررسی تأثیر افشای اختالف حسابرس و صاحب کار بر 
کناره گیری حسابرس و حق الزحمه ی حسابرسی پرداخت شده به حسابرسان جانشین در شرکت  های پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه ی آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف 
مشاهدات پرت برابر با 120 شرکت می باشد. در این تحقیق که از داده  های پانل )تابلویی( با اثرات ثابت استفاده شده 
است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان %95 
نشان می دهد که رابطه ی معنادار و مثبتی بین افشای اختالف نظر حسابرس - صاحب کار و حق الزحمه ی حسابرسی 
پرداخت شده به حسابرسان جانشین وجود دارد. همچنین سایر نتایج پژوهش نشان می دهد که بین افشای اختالف 

حسابرس - صاحب کار و کناره گیری حسابرس رابطه ی معناداری وجود دارد.

اختالف حسابرس و صاحب کار، کناره گیری حسابرس، حق الزحمه ی حسابرسی، حسابرسان  واژههایکلیدی: 
جانشین.
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1- مقدمه
موضوع پژوهش های حسابرسی در سال های اخیر به منظور بررسی پیامدهای »تطابق / عدم 
تطابق« دیدگاه میان حسابرس- صاحب کار شکل جدی به خود گرفته است. به طورکلی مدل های 
بنیادین فرض می کنند که شرکت  های حسابرسی بزرگ تر، شرکت  های بزرگ تر و پیچیده تری را 
حسابرسی می کنند. به همین ترتیب، عدم تطابق و بروز اختالف حسابرس و صاحب کار در مواردی 
داشته  فعالیت  بزرگ  یک شرکت  در حسابرسی  می رود  انتظار  که  یک شرکت  که  می دهد  رخ 
باشد، درواقع در حسابرسی یک شرکت کوچک درگیر شود و بالعکس )لی و همکاران، 2020(. 
اختالف حسابرس و صاحب کار به طور عمده در تحقیقات مربوط به مدیریت پورتفوی شرکت  های 
حسابرسی مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات قبلی نشان می دهد که عدم تطابق حسابرس 
و صاحب کار، ریسک دعوی و احتمال کناره گیری حسابرس را افزایش می دهد. تحقیقات پیشین 
اختالف  با  بزرگ حسابرسی  از چهار شرکت  که یک شرکت  هنگامی  نشان می دهند  همچنین 
حسابرس و مشتری و تغییر در استانداردهای حسابرسی و رکود اقتصادی مواجه می شود باعث 
تعداد مشتری  های یکسان خواهد شد )شرودر، هوگان، 2013(. مطالعات نشان داده اند  کاهش 
در صنعت  مشتریان  سایر  مالی  افشای  با  آن ها  مالی  افشای  که  زمانی  مشتریان حسابرسی  که 
حسابرسی شده شباهت کم تری داشته باشد احتمال بیش تری دارد که حسابرسان را تغییر دهند 
گزارش گری  استانداردهای  از  بحث برانگیز  و  نادرست  پیچیده،  تفاسیر   .)2016 کنچل،  )براون، 
ممکن است منجر به ابهام در گزارش مالی شود که می تواند منجر به اختالف نظر در گزارش برخی 
معامالت تجاری گردد. اختالفات ممکن است »اطالعات فزاینده  ای« را در اختیار حسابرسان قرار 
دهد که منجر به ارزیابی مجدد ریسک حسابرسی برای حسابرسی ضروری شود. این احتمال وجود 
و »حسابرسان جایگزین«  پیشین«  بین »حسابرسان  اختالف نظر  از  نامتقارن  اطالعات  دارد که 
چنانچه  دهند.  انجام  را  حسابرسی  فرآیند  کم تری  قیمت  با  جانشین  حسابرسان  تا  شود  باعث 
حسابرسان پیشین قیمت گذاری پایین تر را پیش بینی نمایند، ممکن است به جای این که متحمل 
هزینه های قیمت گذاری پایین شوند، کناره گیری نمایند. همچنین اگر »ریسک تحریف عمده« 
به  می توانند  پیشین  ارزیابی شود حسابرسان  از حد  بیش  اختالف  نظر  از  برای حسابرسان پس 
دلیل ریسک باالی دادرسی از کار خود کناره  گیری کنند. از طرف دیگر اختالف نظر ممکن است 
منجر به برکناری حسابرس شود )لی و همکاران، 2020(. همچنین محققان تأکید کرده اند که 
صورت های مالی صرفاً از طریق به کارگیری کلیه ی اصالحات پیشنهادشده توسط حسابرس تغییر 
نمی  یابد بلکه نتیجه ی مذاکرات بین حسابرس و مدیریت شرکت صاحب کار است. این مذاکرات 
به  است منجر  بین حسابرس و صاحب کار مشخص می شود که ممکن  اطالعاتی  تقارن  با عدم 
نتایج مذاکره غیر بهینه و در نتیجه حسابرسی  های غیر بهینه شود)مارسک و همکاران، 2019(. 
حسابرس در صورت عدم اطمینان از نحوه ی استفاده صاحب کار از اطالعات ارائه شده، ممکن است 
از ارائه ی مشاوره خودداری کرده و صرفاً مطابقت فنی صورت  های مالی با استانداردهای مدنظر را 
بررسی نماید)بامنز، کولیوائرت، 2014(. با توجه به مباحث مطرح شده تبیین مسئله ی پژوهش 
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جدید  مشتریان  پذیرش  هنگام  در  جانشین  حسابرسان  که  می  گیرد  شکل  مبنا  این  بر  حاضر 
تعیین می  کنند.  را  قبلی خود اختالف دارند، حق الزحمه  های حسابرسی خود  با حسابرسان  که 
تالش های  هزینه ی  با  عمدتاً  حسابرسی  حق الزحمه  های  که  می  دهند  نشان  نیز  قبلی  مطالعات 
مقایسه  در  می  شود.  تعیین  قضایی  دعوی  از  حسابرس  انتظار  مورد  ضرر  و  خارجی  حسابرسی 
به دست کاری  های سود می  پردازند.  زیاد  به احتمال  غیر موافق  موافق، شرکت  های  با شرکت  های 
بنابراین حسابرسان جانشین به احتمال زیاد از شرکت  های غیر موافق با حق الزحمه  های حسابرسی 
باالتر استفاده می  کنند با توجه به این مباحث هدف اصلی پژوهش در وهله ی اول کاهش اختالف 
نظر  های حسابرس و صاحب کار که زمینه ساز بسیاری از مشکالت حقوقی و قضایی است یاری رسان 
باشد. در وهله ی دوم در شناسایی حسابرسان قابل اعتماد و خبره به منظور کاستن از بار حقوقی 
دعوی  های احتمالی و نیز ضررها و ریسک  های احتمالی به طرفین کمک کننده باشد. در وهله ی 
سوم افزایش استقالل و کیفیت حسابرسی از طریق کاهش نقطه نظراتی که باعث ایجاد سوءتفاهم 
بین حسابرس و مشتری می  شود. بنابراین پژوهش حاضر در تبیین این مسئله ی کلیدی است که 
آیا حسابرسان جانشین در صورت اختالف نظر صاحب کار - حسابرس با حسابرسان پیشین خود، از 
مشتری  های خود حق الزحمه  های حسابرسی باالتری دریافت می  کنند یا خیر؟ و در صورت وجود 

چنین مسئله ای، راهکارهای مقابله با آن چیست؟ 

٢-مبانینظریپژوهش
موضوع کناره گیری  )استعفای( حسابرس در دهه های گذشته موضوعی جذاب و مورد توجه در 
پژوهش های دانشگاهی بوده است. پژوهش های پیشین نشان می دهد که کناره گیری حسابرس 
در  بازار سهام  منفی  واکنش  باعث  و  رخ می دهد  باال  ریسک  با  از طریق صاحب کاران  بیش تر 
نشان  پژوهشی  ادبیات   .)2016 مازبودی،  )خلیل،  می شود  کناره گیری  اعالم  تاریخ  محدوده ی 
می دهد که تصمیمات پذیرش صاحب کار و قیمت گذاری در پی کناره  گیری حسابرس در درجه  ی 
اول با ریسک مالی و منازعه ی بین طرفین در ارتباط است )کاتاناچ و همکاران، 2011(. تحقیقات 
اخیر حسابرسی ارتباط بین تغییر حسابرس- صاحب کار و کیفیت حاکمیت شرکتی را مستند 
در چهار  تغییر حسابرس  که  بیان می دارند  و همکاران)2012(  مثال، کاسل  به عنوان  می  کند. 
شرکت بزرگ حسابرسی احتماالً در مشتریانی که دارای امتیازات حاکمیت شرکتی پایین تری 
کناره  گیری  نیست.  توجه  قابل  اخراج  ها  و  کناره گیری  بین  تفاوت  اگرچه  می دهد،  رخ  هستند 
حسابرس پایان روابط حسابرسان و مشتری است که به جای صاحب کار توسط حسابرس آغاز 
مربوط  دالیل  یا  خدمات دهی  مثال  به عنوان  خاص  دالیل  به  حسابرس  کناره گیری  می  شود. 
)یا  شده  پیش بینی  کناره گیری های  باشند.  شده  برنامه ریزی  و  پیش بینی  باید  حق الزحمه  به 
اتفاق بیفتد. از سوی  از اتمام حسابرسی  باید زمانی پس  برنامه ریزی شده( حسابرسان معموالً 
به طور  زیاد  احتمال  به  مدیریت  یا  صاحب کار  با  اختالف  از  ناشی  حسابرس  کناره گیری  دیگر 
ناگهانی یا تصادفی رخ می دهد. با این حال ادبیات پژوهشی در خصوص کناره گیری حسابرس 
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نشان می دهد که کناره گیری و تغییر حسابرس اغلب به دالیل نامطلوب رخ می دهند که ممکن 
مشکالت  با  که  مثال شرکت  هایی  به عنوان  باشد.  ریسک صاحب کار  افزایش  نشان دهنده  است 
مالی روبرو هستند ممکن است مجبور شوند هنگامی که حسابرسان قبلی تصمیم به ترک کار 
می  گیرند یک حسابرس جدید پیدا کنند. عالوه بر این برخی از شرکت ها ممکن است به دلیل 
اختالف نظرهای جدی در مورد مسائل حسابداری و مالیاتی با حسابرس قطع ارتباط نمایند. در 
چنین مواردی مدیریت انگیزه دارد تا دالیل واقعی تغییر حسابرس را پنهان کند که این امر به 
اهمیت استنباط دلیل واقعی از سیگنال  های مختلف مانند زمان تغییر حسابرس می  افزاید )هر و 
همکاران، 2019(. پژوهش های پیشین در خصوص حل اختالف حسابرس و صاحب کار، بهره گیرِی 
حسابرسان از استراتژی های مختلف مذاکره را که هنگام حل و فصل مسائل گزارش شده ی مالی 
مورد مناقشه استفاده می شود، در نظر گرفته است. برخی از مطالعات غیرتجربی در این جریان 
پژوهشی وجود دارد از جمله: مطالعات مبتنی بر مصاحبه یا نظرسنجی اما در بیش تر مطالعات، 
مذاکره حسابرس و مشتری با استفاده از روش تجربی انجام می  شود. در طول سال ها، این آگاهی 
رو به رشد ایجاد شده است که حسابرسان و مشتریان برای حل و فصل مسائل گزارش شده ی 
مالی مورد مناقشه مذاکره می کنند و تعداد زیادی از مطالعات در مورد این پدیده انجام شده 
است. نوع شناسی توسعه یافته در تحقیقات عمومی مذاکره، استراتژی ها، تاکتیک ها و سبک های 
مذاکره، نمونه هایی از راه حل های رفع تضاد میان حسابرس و صاحب کار می باشد. برای دستیابی 
مختلف  استراتژی  پنج  بین  از  مذاکره  که طرفین  است  عنوان شده  مذاکره  مطلوب  اهداف  به 
شامل حل مسئله، امتیاز دادن، مشاجره، کناره  گیری و بی  عملی یک مورد را انتخاب می  کنند. از 
اولین استراتژی  به عنوان یک استراتژی تلفیقی یاد می شود در حالی که از چهار استراتژی آخر 
استراتژی  انفعال یک  و  امتیازدهی، کناره  گیری  یاد شده است.  توزیعی  استراتژی های  به عنوان 
استراتژی  های  مقابل  در  نمی  شود(.  اجرا  مختلف  تاکتیک  های  از  استفاده  با  )یعنی  است  ساده 
حل مسئله و مشاجره با استفاده از تاکتیک های مختلف )یعنی اشکال مختلف( که با استراتژی 
کلی سازگار است، اجرا می شوند. امتیاز دادن شامل کاهش اهداف، خواسته  ها یا پیشنهاد های 
شخص است. در صورت مذاکره ی حسابرس و صاحب کار بر سر موضوعات حسابداری، حسابرس 
از استراتژی امتیازدهی استفاده می  کند. چنانچه حسابرس اطالعات جدیدی را دریافت کند که 
باورهای اولیه ی حسابرس درباره ی راه  حل حسابداری را تغییر می دهد، می توان از این استراتژی 
استفاده کرد. امتیاز دادن شامل کاهش اهداف، خواسته  ها یا پیشنهاد ها شخصی است. بنابراین 
در محیط حسابداری تفکیک بین امتیازاتی که منجر به بهبود گزارش گری صورت های مالی شده 
و وضعیت اقتصادی شرکت را بهتر منعکس می کند، می تواند مثمر ثمر باشد )مشتری پیشنهادی 
را ارائه داده است که واقعیت را بهتر از راه  حل حسابرس پیشنهاد می  کند( و امتیازاتی که منجر 
به پذیرش برآوردهای حسابرس در قیاس با بهترین برآورد می شود )حسابرس توسط صاحب کار 

ترغیب می  شود( )کالست و استیوارت، 2018(.
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3-پیشینهیپژوهش
نخعی و شاهرخی )1399( پژوهشی با عنوان »تأثیر عوامل مرتبط با ویژگی های حسابرسی با 
اوراق  از منظر صاحب کاران )مطالعه ی موردی شرکت  های عضو بورس  تغییر حسابرس مستقل 
بر  حسابرسی  با  مرتبط  عوامل  تأثیر  بررسی  هدف  با  تحقیق  این  دادند.  انجام  تهران(«  بهادار 
تغییر حسابرس از دیدگاه صاحب کاران انجام شده است. این تحقیق کاربردی و از لحاظ نحوه ی 
گردآوری اطالعات، توصیفی- همبستگی، مبتنی بر آزمون تی تک نمونه ای است. همچنین از نظر 
روش اجرا پیمایشی )با تعداد 153 پرسش نامه( است. جامعه ی آماری مورد مطالعه در این پژوهش 
تعداد 153مورد از صاحب کاران )مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ها( می  باشند. نتایج 
در سطح خطای پنج درصد نشان داد بین عوامل حق الزحمه ی حسابرس، اظهارنظر حسابرس، 
کیفیت حسابرسی، اندازه ی حسابرسی، دامنه ی حسابرسی، اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی، تمامی 

متغیرها به جز عامل اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی با تغییر حسابرس رابطه ی معناداری دارند.
و  داخلی  کنترل  های  ضعف  رابطه ی  »بررسی  عنوان  با  پژوهشی   )1399( قلندری  و  عبدی 
هزینه  های حسابرسی با تأکید بر نوع حسابرس در شرکت  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
تهران« انجام دادند. هدف کلی بررسی رابطه ی ضعف کنترل  های داخلی و هزینه  های حسابرسی با 
تأکید بر نوع حسابرس در شرکت  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می  باشد. جامعه ی 
آماری این پژوهش شرکت  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و محدودیت زمانی این 
بین  از جهت تعیین همبستگی  برای تحلیل داده  ها  تا 1397 می  باشد.  از سال 1392  پژوهش 
متغیرهای کمی از همبستگی و برای آزمون فرضیه  ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. 
با هزینه  های حسابرسی  نتایج آزمون فرضیه  ها نشان می دهد که بین ضعف کنترل  های داخلی 
رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد و نوع حسابرس بر رابطه ی بین ضعف کنترل  های داخلی با 

هزینه  های حسابرسی تأثیر ندارد.
عبداللهی )1398( پژوهشی تحت عنوان »بررسی ارتباط بین کارایی مدیریتی با حق الزحمه ی 
حسابرسی و اظهارنظر حسابرس« انجام داد. سؤال اصلی تحقیق این است که آیا کارایی مدیریتی 
ابهام در تداوم فعالیت تأثیر معناداری  بر حق الزحمه ی حسابرسی و اظهارنظر مشروط به دلیل 
بورس  در  شده  پذیرفته  شرکت  از105  تحقیق  این  نیاز  مورد  داده  های  منظور  این  برای  دارد. 
اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1388 تا 1392 جمع آوری گردیده است. روش های آماری 
تعیین کننده ی  عوامل  کنترل  با  متغیره  چند  رگرسیون  فرضیه ها،  آزمون  جهت  استفاده  مورد 
که  داد  نشان  تحقیق  نتایج  همچنین  می  باشد.  حسابرس  اظهارنظر  و  حسابرسی  حق الزحمه ی 
کارایی مدیریتی تأثیر منفی و معناداری بر اظهارنظر مشروط به دلیل ابهام در تداوم فعالیت دارد.

علی آقایی و همکاران )1398( پژوهشی تحت عنوان »بررسی اثر چرخش اجباری حسابرسان بر 
ارتباط بین حق  الزحمه ی حسابرسی با ارزش افزوده ی بازار، ارزش افزوده ی اقتصادی و فرصت  های 
رشد شرکت ها« انجام دادند. فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه ی آماری متشکل از 106 شرکت 
طی دوره ی 11 ساله از سال 1386 لغایت 1396 و با استفاده از الگوی رگرسیونی چند متغیره با 
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داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که حق الزحمه ی حسابرسی بر ارزش 
اثر مثبت و معناداری دارد.  بازار، ارزش افزوده ی اقتصادی و فرصت  های رشد شرکت ها  افزوده ی 
همچنین چرخش اجباری حسابرس بر ارزش افزوده ی بازار، ارزش افزوده ی اقتصادی و فرصت  های 
رشد شرکت ها تأثیر معناداری ندارد. بعالوه چرخش اجباری حسابرس بر ارتباط بین حق الزحمه ی 
حسابرسی و ارزش افزوده ی بازار شرکت ها اثر منفی و معنادار و بر ارتباط بین حق الزحمه ی حسابرسی 
و ارزش افزوده ی اقتصادی شرکت ها اثر مثبت و معناداری دارد. در نهایت چرخش اجباری حسابرس 

بر ارتباط بین حق  الزحمه ی حسابرسی و فرصت های رشد شرکت ها اثر معناداری ندارد.
حسابرسی  بازار  تمرکز  تأثیر  »بررسی  عنوان  تحت  پژوهشی   )1397( همکاران  و  کردستانی 
بر حق  الزحمه و کیفیت حسابرسی« انجام دادند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرکز بازار 
با  رگرسیون  تحلیل  از  استفاده  با  حسابرسی  کیفیت  و  حسابرسی  حق  الزحمه ی  بر  حسابرسی 
رویکرد داده  های ترکیبی است. به منظور دستیابی به این هدف، داده  های 78 شرکت پذیرفته 
شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1395 مورد آزمون قرار گرفت. یافته  های 
پژوهش حاکی از آن   است که تمرکز بازار حسابرسی، موجب کاهش حق  الزحمه ی حسابرسی و 

کیفیت حسابرسی می  شود.
مؤمنی و حسین نژاد )1397( پژوهشی تحت عنوان »بررسی نزدیکی حسابرس-مشتری از نظر 
جغرافیایی بر به موقع بودن گزارش حسابرسی از دیدگاه مدیران و کارشناسان شرکت  های پذیرفته 
شده در بورس اوراق بهادار تهران« انجام دادند. حجم نمونه برابر 384 نفر بود که با استفاده از 
فرمول کوکران محاسبه شده و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار 
جمع آوری داده  ها پرسش نامه بود که روایی آن با استفاده از اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده 
نزدیکی  است.  بوده   0.859 برابر  آمده  دست  به  کل  آلفای  مقدار  و  محاسبه  کرونباخ  آلفای  از 
حسابرس- مشتری بر به موقع بودن گزارش حسابرسی از دیدگاه مدیران و کارشناسان شرکت  های 
نزدیکی حسابرس-  همچنین  دارد.  معناداری  تأثیر  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  شده  پذیرفته 
مشتری بر کیفیت گزارش حسابرسی از دیدگاه مدیران و کارشناسان شرکت  های پذیرفته شده در 

بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
کارسلو و همکاران )2020( پژوهشی با عنوان »استقالل حسابرس و حسابداری ارزش منصفانه: 
برآوردهای  نامناسب  آزمون  دادند.  انجام  سرقفلی«  نقضان  و  غیر حسابرسی  هزینه  های  بررسی 
حسابداری ارزش منصفانه، از جمله سرقفلی، اغلب به عنوان ناکارآمدی حسابرسی در گزارش  های 
این  موارد  برخی  در  و  است  شده  ذکر  عام  شرکت  های  حسابداری  بر  نظارت  هیئت  بازرسی 
ناکارآمدی  ها منجر به اقدامات اجرایی علیه حسابرس می  شود. نتایج نشان می دهد که هزینه  های 
غیر حسابرسی که مشتری پرداخت می  کند، به طور معکوس با احتمال نقصان در محیط  هایی که 
احتمال دارد سرقفلی دچار نقصان شود، ارتباط دارد. آزمون های اضافی نشان می دهد که رابطه ی 
منفی بین هزینه  های غیر حسابرسی و استقالل حسابرس در مواردی که مشتریان انگیزه ی زیادی 

برای اعمال نفوذ بر حسابرس دارند، وجود دارد.
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استعفای   و مشتری،  نظرهای حسابرس  با عنوان »اختالف  پژوهشی  و همکاران )2020(  لی 
مقاله  این  در  دادند.  انجام  جانشین«  توسط حسابرسان  و حق الزحمه  های حسابرسی  حسابرس 
حسابرسی  حق الزحمه  های  و  حسابرس  استعفای  بر  مشتری  و  حسابرس  اختالف  افشای  اثرات 
که توسط حسابرسان جانشین اعمال می  شود، بررسی می  شود. با استفاده از یک نمونه ی تطبیق 
با  اغلب  استعفای حسابرس  که  داد  نشان  نتایج  دوره ی 2016-2003  در طی  یافته حسابرس 
اختالف نظر حسابرس و مشتری همراه است. همچنین حسابرسان چهار شرکت بزرگ حسابرسی 
این  بر  استعفا می  دهند. عالوه  از مشاغل خود  با مشتریان خود،  توافق  در صورت عدم  احتماالً 
ندارند، حق الزحمه ی  اختالف  خود  قبلی  با حسابرسان  که  نهادهایی  برای  جانشین  حسابرسان 
حسابرسی باالتری را دریافت می  کنند. حسابرسان جانشین چهار شرکت بزرگ حسابرسی نسبت 
به حسابرسان چهار شرکت غیر بزرگ حسابرسی، حتی برای شرکت  های دارای اختالف نظر نیز 

حق الزحمه ی حسابرسی باالتری می  گیرند. 
کوسانو و ساکوما )2019( پژوهشی با عنوان »اثرات اجاره  های سرمایه ای )قراردادهای تأمین 
مالی- لیزینگ مالی( ثبت شده در مقابل افشا شده بر هزینه و حق الزحمه  های حسابرسی: شواهد 
از ژاپن« انجام دادند. به طور ویژه بررسی می  گردد که آیا روابط بین اجاره  های سرمایه ای ثبت 
شده و افشا شده و هزینه  ها و حق الزحمه ی حسابرسی متفاوت است و آیا این روابط بین هزینه  ها و 
حق الزحمه ی حسابرسی نیز متفاوت است. با استفاده از یک محیط منحصربه فرد در شرکت  هایی 
که دارای اجاره  های سرمایه ای ثبت شده و افشا شده هستند، نتایج نشان می دهد که تالش  های 
حسابرسی بین اجاره  های سرمایه ای ثبت شده و افشا شده تفاوتی نمی  کند و یک صرف ریسک 

برای اجاره  های سرمایه ای ثبت شده نسبت به اجاره  های مالی افشا شده وجود دارد.
کایرنی و استیوارت )2019( پژوهشی با عنوان »ویژگی های صنعت مشتری و تغییرات حسابرس« 
انجام دادند. هدف این مطالعه بررسی این موضوع است که آیا ویژگی های مرتبط با صنعت مانند 
همگن  سازی، رقابت محصول، سطح باالی رقابت حسابرسان و پیچیدگی استانداردهای حسابداری با 
تغییرات حسابرس همراه است یا خیر. آزمون رگرسیون لجستیک برای بررسی اهمیت ویژگی های 
مرتبط با صنعت در زمینه ی استعفا، اخراج و تغییر حسابرسان از چهار شرکت بزرگ حسابرسی 
و چهار شرکت غیر بزرگ حسابرسی پس از کنترل عوامل مرتبط با مشتری، حسابرس و عوامل 
شغلی انجام شد. نتایج نشان داد احتمال استعفای حسابرس به دلیل پیچیدگی زیاد استانداردهای 
حسابداری، اندک می  باشد. همچنین احتمال اخراج حسابرس به دلیل همگن سازی صنعت، رقابت 
بیش تر محصول و رقابت بیش تر حسابرس، زیاد می  باشد. نتایج همچنین نشان می دهد که پیچیدگی 
استانداردهای حسابداری رابطه ی ضعیفی با احتمال تغییر حسابرس از چهار شرکت بزرگ حسابرسی 
به چهار شرکت غیر بزرگ دارد و همگن سازی صنعت رابطه ی قوی با احتمال تغییر حسابرس از 
چهار شرکت بزرگ حسابرسی و چهار شرکت غیر بزرگ حسابرسی دارد. همچنین رقابت بیش تر 
حسابرسان رابطه ی ضعیفی با احتمال تغییر حسابرس از چهار شرکت بزرگ حسابرسی و چهار 

شرکت غیر بزرگ حسابرسی دارد. 
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حبیب و همکاران )2019( پژوهشی با عنوان »مدیران مسئله دار و حق الزحمه ی حسابرسی« 
»مسئله دار«  مدیران  حضور  و  حسابرسی  حق الزحمه  های  بین  ارتباط  مطالعه  این  دادند.  انجام 
مدیران  مقاله  این  در  می  کند.  بررسی  را  کمیته  های حسابرسی  و  مدیره ی شرکت ها  هیئت  در 
»مسئله دار« آن دسته از مدیرانی هستند که در گذشته در شکست مالی شرکت ها و عدم صداقت  
مشارکت داشته اند. حسابرسان حضور چنین مدیرانی را در هیئت مدیره و کمیته  های حسابرسی 
به عنوان ریسک حسابرسی لحاظ می  کنند، و ممکن است مجبور شوند مراحل حسابرسی خود را 
بهبود بخشند و منجر به افزایش حق الزحمه  های حسابرسی شود. با استفاده از یک نمونه از 9175 
مشاهده ی شرکت-سال از سال 2004 تا 2010 در شرکت  های ایاالت متحده، نتایج نشان داد که 
حضور مدیران »مسئله  دار« در هیئت مدیره و کمیته  های حسابرسی با حق الزحمه  های حسابرسی 
بیش تر همراه است. این یافته مفاهیم سیاستی برای مدیران شرکت ها دارد که باید به افزایش 
از ویژگی های حرفه ای و شخصی مدیران  از ریسک حسابرسی درک شده ی ناشی  آگاهی خود 

هنگام استخدام آن ها برای خدمت در هیئت مدیره ی شرکت توجه داشته باشند.
چن و همکاران )2018( پژوهشی با عنوان »رابطه ی بین اعمال تخفیف در هزینه  های حسابرسی 
در طول بحران مالی جهانی و کیفیت درآمد و کیفیت حسابرسی« انجام دادند. بحران مالی جهانی 
یک شوک  به  حسابرسان  واکنش  نحوه ی  بررسی  برای  منحصربه فرد  فرصت  یک  ایجاد  موجب 
با توجه به بحران مالی جهانی، حسابرسان  خارجی به محیط عملیاتی مشتریان شد. همچنین 
توسط مشتریان برای اعمال تخفیف در هزینه  های حسابرسی تحت فشار بودند. مسئولین نگران 
بودند که هزینه  های حسابرسی پایین تر می  تواند منجر به کاهش اقدامات حسابرسی شود و مهم تر 
از آن کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد. یک تحلیل جامع از ویژگی های چندگانه کیفیت 
درآمد شرکت  های مشتری و کیفیت حسابرسی انجام گردید. به طور خالصه یافته  ها نشان می دهد 
که بین شرکت  هایی در طول بحران مالی تخفیف گرفته  اند با شرکت  هایی که هیچ گونه تخفیفی 
نگرفته  اند و شرکت  هایی که قبل از بحران مالی تخفیف گرفته اند، از نظر کیفیت درآمد تفاوت 
یا یک  فعالیت  تداوم  اظهارنظر  احتمال  معناداری در  تفاوت  بعالوه هیچ  ندارد.  معناداری وجود 

اظهارنامه مجدد مالی وجود ندارد. 
سوو و همکاران )2017( پژوهشی با عنوان »افشای عمومی حق الزحمه ی خدمات حسابرسی 
و قدرت چانه  زنی بین مشتری و حسابرس« انجام دادند. با استفاده از هر دو داده  های هزینه ی 
حسابرسی عمومی و امالک قبل و بعد از افشای عمومی هزینه  های در چین، مدارکی مطابق با 
مفروضات پیشین ارائه شده است. نتایج نشان داد که افشای عمومی هزینه  های حسابرسی دامنه ی 
هزینه  های حسابرسی را برای مشتریانی که هزینه ی زیادی را متحمل شده  اند تقویت می  کند و 
کمی  هزینه  های  که  مشتریانی  برای  حسابرسی  هزینه  های  افزایش  برای  را  حسابرسان  توانایی 
متحمل شده  اند، کاهش می دهد. این یافته  ها وجود پیامدهای ناخواسته مقررات افشای عمومی 
هزینه  ها را نشان می دهد، منطق اصلی این امر نگرانی در مورد شیوه  های قیمت گذاری حسابرسی 

بود که می  تواند استقالل حسابرس را کاهش دهد.
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4-فرضیههایپژوهش
فرضیه ی 1 : بین افشای اختالف حسابرس - صاحب کار و حق الزحمه ی حسابرسی پرداخت شده 

به حسابرسان جانشین رابطه ی معناداری وجود دارد.
فرضیه ی 2: بین افشای اختالف حسابرس - صاحب کار و کناره  گیری حسابرس رابطه ی معناداری 

وجود دارد.

5-متغیرهاونحوهیاندازهگیری
از  حسابرس  کناره گیری  صورت  در  که  است  حسابرس  کناره  گیری  نخست  وابسته ی  متغیر 
ادامه ی همکاری با صاحب کار به دلیل اختالف در حق ا لزحمه، برابر با یک و در غیر این صورت 

برابر با صفر می باشد. به طور خاص ما مدل رگرسیونی زیر را تخمین می زنیم:

Prob (RESIGN) = β0 + β 1DISAGREEi, t + β2 Fee i, t + β3LEVERAGEi, t 
+ β4GROWTH i, t + β5TENUREi, t + β6 SIZEi, t + β7 GCONCERN i, t + 

β8 Accrualsi, t + β9 MODOPi, t + β10 + β11REPLAG i, t + εi, t
که در آن:

RESIGN: چنانچه حسابرسان از سمت خود کناره  گیری کرده باشند برابر با یک و در غیر این 
صورت برابر با صفر می  باشد.

DISAGREE: چنانچه طرفین در خصوص حق الزحمه ی پرداختی، دارای اختالف نظر باشند 
برابر با یک و در غیر این صورت برابر با صفر می  باشد.

FEE: حق الزحمه  های پرداخت شده مرتبط با خدمات حسابرسی به حسابرسان جایگزین که 
به عنوان درصدی از دارایی  های کل شرکت محاسبه می  شود.

LEVERAGE: نسبت کل بدهی به کل دارایی ها می  باشد.
GROWTH: رشد فروش )اندازه گیری شده توسط فروش سال قبل( در سال قبل و پیش از 

تغییر حسابرس.
TENURE: تعداد سال های دوره ی تصدی حسابرس.

SIZE: لگاریتم طبیعی کل دارایی ها.
GCONCERN: چنانچه اظهارنظر حسابرسان، نسبت به تداوم فعالیت باشد برابر با یک و در 

غیر این صورت برابر با صفر می  باشد.
ACCRUALS: اقالم تعهدی غیرعادی شرکت در سال مالی قبل از تغییر حسابرس.

MODOP: چنانچه نظر حسابرس در خصوص تداوم فعالیت تغییریافته باشد برابر با یک و در 
غیر این صورت برابر با صفر می  باشد.

REPLAG: تعداد روزهای پایان سال مالی شرکت ها تا تاریخ گزارش حسابرسی )لی و همکاران، 
 .)2020



پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارهششم|بهار1401

 |       |66

متغیرهای   ،)2002 همکاران،  و  جانسون  1991؛  )استایس،  پیشین  مطالعات  مبنای  بر 
است.  شده  گرفته  نظر  در  حسابرس  بی  طرفی  و  استقالل  کنترل  برای   FEE و   TENURE
 )2011( سان  و  ماندی  مطالعه ی  اساس  بر   )REPLAG( حسابرسی  گزارش  تأخیر  همچنین 
کنترل می  شوند. آن ها نشان دادند که حسابرسان با تأخیر طوالنی در گزارش حسابرسی احتماالً 
از کار صاحب کار خود استعفا می  دهند. عالوه بر این با استفاده از مطالعات ) استایس، 1991؛ 
کریشنان، کریشنان، 1997؛ دیفوند و همکاران، 1997(، متغیرهایی برای کنترل ریسک کسب 
و کار مشتری نظیر )LEVERAGE, GROWTH, ACCRUALS( در مدل گنجانده شده 

است. سرانجام، متغیر SIZE برای کنترل اندازه ی شرکت مشتری گنجانده شده است.
متغیر  دو  حسابرسان،  برای  صاحب کار  ابقای  تصمیم  بر  توافق  عدم  تأثیر  بررسی  منظور  به 
)DISAGREE و Pre_Audi* DISAGREE( در مدل رگرسیون لجستیک اضافه شده است. 
چنانچه حسابرس شرکت سازمان حسابرسی یا رتبه ی الف باشد یک، در غیر این صورت صفر 

می  باشد. بنابراین مدل رگرسیونی زیر تخمین برآورد می  شود: 

 Prob (RESIGN) = β0 + β1DISAGREEi, t + β2 Pre _Audi i, t+ β3 Pre _Audi
 i, t * DISAGREE i, t+ β4 Fee i, t + β5LEVERAGEi, t + β6GROWTHi, t +
β7TENUREi, t + β8 SIZEi, t + β9Accrualsi, t + β10MODOPi, t + β11RE-

PLAG i, t + εi, t
با حسابرسان قبلی خود اختالف  )بنگاه  هایی که  بنگاه  های مشخص  از  نمونه ای  از  استفاده  با 
نظر دارند( و بنگاه  های کنترل شده )شرکت  ها با حسابرسان قبلی خود اختالف ندارند(، چگونگی 
واکنش حسابرسان جانشین به اختالف حسابرس- صاحب کار در مورد قیمت گذاری حسابرسی 
بررسی می  گردد. بنابراین با استفاده از حق الزحمه  های حسابرسی به عنوان متغیر وابسته دوم، مدل 

رگرسیونی زیر برآورد می  شود:

 Fee = β0 + β 1DISAGREEi, t + β2 SUC _Audi i, t* DISAGREE i, t + β3
 RESIGN i, t + β4SIZE i, t + β5LEVERAGEi, t + β6ROA i, t + β7 SUC

_Audi i, t + β8 GCONCERN i, t + β8 MODOP i, t + β8 REPLAG i, t + ε i, t
در مدل باال بررسی می  گردد که: آیا شرکت  های دارای اختالف نظر احتمال دارد حق الزحمه  های 
تقابل عبارت  همچنین  خیر.  یا  بپردازند  خود  جانشین  حسابرسان  به  را  بیش تری   حسابرسی 

SUC_Audi* DISAGRE در مدل گنجانده شده است تا استراتژی قیمت گذاری حسابرسان 
بزرگ در شرکت ها که با حسابرسان قبلی خود اختالف دارند، بررسی گردد. مقیاس  های اندازه ی 
شرکت صاحب کار و اهرم مالی گنجانده شده است که بر مبنای آن مطالعات قبلی نشان داده  اند که با 
حق الزحمه ی حسابرسی ارتباط مثبتی دارند )سیمونی، 1980؛ نیوتون و آشتون، 1989(. همچنین 
SUC_( کیفیت حسابرس ،)RESIGN( برخی از ویژگی های حسابرس از جمله استعفای حسابرس

 )REPLAG( و ویژگی های گزارش گری )MODOP و GCONCERN( نظر حسابرسی ،)Audi
کنترل می  گردد.
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جدول)1(تعاریفعملیاتیمتغیرهایپژوهش
نوعمتغیر

تعریفوچگونگیمحاسبهمعادلالتین
عالمت

اختصاریدر
مدلرگرسیونی متغیرهایوابسته

RESIGNکناره  گیری حسابرس

چنانچه حسابرسان به دلیل اختالف در 
حق الزحمه از سمت خود کناره  گیری 

کرده باشند، برابر یک و در غیر این 
صورت، صفر می  باشد.

RESIGN

حق الزحمه ی حسابرسی 
پرداخت شده به 

حسابرس جانشین

 audit fee
 charged by
 successor

auditors

حق الزحمه  های پرداخت شده ی مرتبط 
با خدمات حسابرسی به حسابرسان 

جایگزین که به عنوان درصدی از 
دارایی  های کل شرکت محاسبه می  شود.

FEE

چنانچه طرفین در خصوص معادلالتینمتغیرمستقل
حق الزحمه ی پرداختی، دارای اختالف 

نظر باشند برابر یک و در غیر این صورت 
صفر می  باشد.

DISAGREE افشای اختالف 
حسابرس و مشتری

 auditor-client
 disagreement

disclosure

predecessor حسابرس پیشین
auditor

اگر حسابرس شرکت سازمان حسابرسی 
یا رتبه ی الف باشد یک و در غیر این 

صورت صفر می  باشد
Pre_Audi

Successor حسابرس جانشین
auditor

اگر حسابرس شرکت سازمان حسابرسی 
یا رتبه ی الف باشد یک و در غیر این 

صورت صفر می  باشد
SUC_Audi

عالمتاختصاریتعریفوچگونگیمحاسبهمعادلالتینمتغیرهایکنترلی

LEVERAGEاهرم مالی
از طریق نسبت کل بدهی به کل 

LEVERAGEدارایی ها محاسبه می  شود.

GROWTHرشد فروش
از طریق رشد فروش )اندازه گیری شده 

توسط فروش سال قبل( در سال پیش از 
تغییر حسابرس محاسبه می  شود.

GROWTH

TENUREدوره ی تصدی
از طریق تعداد سال های دوره ی تصدی 

TENUREحسابرس محاسبه می  شود.

SIZEاندازه
از طریق لگاریتم طبیعی کل دارایی ها 

SIZEمحاسبه می  شود.

ACCRUALSاقالم تعهدی
از طریق اندازه گیری اقالم تعهدی 

غیر نرمال شرکت در سال مالی قبل از 
تغییر حسابرس محاسبه می  شود. 

Accrualsi, t

اظهارنظر حسابرس در 
Going Concernخصوص تداوم فعالیت 

چنانچه اظهارنظر حسابرس در خصوص 
تداوم فعالیت تغییر یافته باشد یک و در 

غیر این صورت صفر می  باشد.
GCONCERN
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نوعمتغیر
تعریفوچگونگیمحاسبهمعادلالتین

عالمت
اختصاریدر

مدلرگرسیونی متغیرهایوابسته

Auditor opinionتغییر نظر حسابرس 

چنانچه نظر حسابرس در خصوص 
گزارش گری مالی تغییر یافته و یا 

اصالح شده باشد یک و در غیر این 
صورت صفر می  باشد.

MODOP

Return on assetsبازده دارایی ها
نرخ بازده دارایی ها است و از رابطه ی 

ذیل محاسبه می گردد )نیکومرام و 
همکاران،1393(:

ROA

fiscal year-endپایان سال مالی
از طریق تعداد روزهای پایان سال مالی 

شرکت ها تا تاریخ گزارش حسابرسی. 
محاسبه می  شود.

REPLAG

6-مدلپژوهش
مدل  های رگرسیونی مورد استفاده در این پژوهش با استفاده از پژوهش های جانسون و همکاران 
)2002(، کریشنان و کریشنان )1997( و دیفوند و همکاران )1997( و با توجه به موارد مطرح 

شده پیشین به شکل زیر می  باشد:
مدلرگرسیونیفرضیهیاول: 

 Fee = β0 + β 1DISAGREEi, t + β2 SUC _Audi i, t* DISAGREE i, t + β3 RESIGN i,
t + β4SIZE i, t + β5LEVERAGEi, t + β6ROA i, t + β7 SUC _Audi i, t + β8 GCON-

CERN i, t + β8 MODOP i, t + β8 REPLAG i, t + ε i, t
مدلرگرسیونیفرضیهیدوم:

 Prob (RESIGN) = β0 + β1DISAGREEi, t + β2 Pre _Audi i, t+ β3 Pre _Audi
 i, t * DISAGREE i, t+ β4 Fee i, t + β5LEVERAGEi, t + β6GROWTHi, t +
β7TENUREi, t + β8 SIZEi, t + β9Accrualsi, t + β10MODOPi, t + β11RE-

PLAG i, t + εi, t
7-روششناسیپژوهش

این پژوهش از نظر روش  شناسی، از نوع پژوهش  های پس رویدادی )چون از ترازنامه و سود و 
زیان سال های استفاده می  نماید( می  باشد. از سوی دیگر پژوهش حاضر از پژوهش  های توصیفی از 
نوع همبستگی و بر اساس معادالت رگرسیونی بوده و از نظر هدف کاربردی است. همچنین قلمرو 
تحقیق بازه زمانی7 ساله از 1392 تا 1398 را در برگرفته و مکان تحقیق بورس اوراق بهادار تهران 
می  باشد. جهت انتخاب نمونه از روش حذفی سیتماتیک استفاده خواهد شد و شرکت  های بورسی 

که شرایط زیر را دارا باشند به عنوان نمونه ی آماری انتخاب خواهند شد:
1. شرکت قبل از سال 1392 در بورس پذیرفته شده باشد.
2. سال مالی شرکت منتهی به 29 اسفندماه هر سال باشد.

3. شرکت طی دوره ی 1392 تا 1398 تغییر سال مالی نداده باشد.
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4. با توجه به نوع تحقیق و متغیرهای مورد نیاز، شرکت جزء شرکت های واسطه گری مالی و 
سرمایه  گذاری نباشد.

با استفاده از روش حذفی سیتماتیک به وسیله ی شرایط فوق و با توجه موارد عنوان شده در 
جدول 2 تعداد 120 شرکت به عنوان نمونه ی آماری پژوهش انتخاب و داده  های این شرکت  ها از 

صورت  های مالی استخراج خواهد شد.

جدول)٢(انتخابنمونهیآماریپسازاعمالمحدودیتهاوشرایطجامعه
شرکتمحدودیتهاوشرایط

521تعداد کل شرکت  های پذیرفته شده در بورس در پایان سال 1398
192تعداد شرکت  هایی که در قلمرو زمانی 92-98 در بورس فعال نبوده اند

68تعداد شرکت  هایی که بعد از سال 92 در بورس پذیرفته شده اند
تعداد شرکت  هایی که جزء هلدینگ، سرمایه گذاری ها، واسطه گری های مالی، بانک ها و یا 

لیزینگ ها بوده اند
69

تعداد شرکت  هایی که در قلمرو زمانی تحقیق تغییر سال مالی داده و یا سال مالی آن 
منتهی به پایان اسفند نمی  باشد

64

8تعداد شرکت  هایی که در قلمرو زمانی پژوهش، اطالعات مورد آن ها در دسترس نمی  باشد.
120تعداد شرکت  های نمونه 

8-تحلیلیافتهها
8-1-آمارتوصیفی

جدول)3(آمارتوصیفیمتغیرهایکمیپژوهش
کشیدگیچولگیانحراف معیارحداقلحداکثرمیانهمیانگینمتغیر

0.5760.5751.5670.0360.2030.1993.986اهرم مالی
0.00031.711-4.0193.0007.001.0002.033دوره ی تصدی حسابرس

0.3950.2011.4527.019-0.1550.1131.306نرخ بازده دارایی ها
6.5706.5438.9214.6770.8420.2872.607حق الزحمه

14.41514.23720.18311.0351.4070.8744.623اندازه ی شرکت
تعداد روزهای پایان سال مالی 

145.432145.002108536.860.0641.776شرکت ها تا تاریخ گزارش

0.3850.1050.4635.031-0.00070.466-0.004اقالم تعهدی غیرعادی
1.8610.5422.80822.637-0.1740.1194.948رشد فروش

0.0571.003-0.5141.0001.0000.0000.500اختالف نظر حسابرس- صاحب کار
0.3980.0001.0000.0000.4890.4131.170کنترل داخلی
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نشان  که  می شود  محسوب  آن ها  مهم ترین  میانگین  شده  بیان  مرکزی  شاخص های  بین  از 
دادن  نشان  برای  مناسبی  میانگین، شاخص  است.  توزیع  ثقل  مرکز  و  تعادل  نقطه ی  دهنده ی 
نشان  که  می باشد   0/576 برابر  مالی،  اهرم  متغیر  میانگین  مثال  برای  است.  داده  ها  مرکزیت 
می دهد بیش تر داده های مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته اند. میانه یکی دیگر از 
شاخص های مرکزی است. همان گونه که در جدول3 مشاهده می شود میانه همین متغیر برابر با 
575 /0 است که نشان می دهد نیمی از داده های این متغیر کم تر از این و نیمی دیگر بیش تر 
از این مقدار می باشد. نکته مهمی که از مقایسه ی میانگین و میانه ی متغیرها می توان استدالل 
نمود، وضعیت توزیع متغیرها و نرمال بودن نسبی آن ها است. با توجه به این که مقادیر میانگین 
و میانه ی متغیر  ها به هم نزدیک هستند می توان چنین برداشت نمود که توزیع متغیرها به توزیع 
نرمال بسیار نزدیک است. شاخص های پراکندگی به طورکلی معیاری برای تعیین میزان پراکندگی 
داده  ها از یکدیگر یا میزان پراکندگی آن ها نسبت به میانگین است. از جمله مهم ترین شاخص های 
معیار  انحراف  می باشد،  رگرسیونی  مدل  به  متغیر  واردکردن  برای  مطلوب  که شرط  پراکندگی 
است. همانطورکه در جدول)3( نیز قابل مشاهده است، انحراف معیار متغیرها صفر نبوده و حائز 
درصد  حدود40.91  شرکت   1078 بین  از  می دهد  نشان  نتایج  همچنین  می باشند.  شرط  این 

شرکت ها گزارش مقبول و بقیه گزارش غیر مقبول دارند.

جدول)4(تحلیلفراوانیدادههایاسمیپژوهش
درصدفراوانیفراوانیجوابتعدادمشاهداتعالمتمتغیر

حسابرس جانشینSuc-auditحسابرس جانشین
24322.84بلی )1(
82177.16خیر )0(

اختالف نظر 
حسابرس- صاحب کار

DISAGREEاختالف نظر
55051.69بلی )1(
51448.31خیر )0(

کنترل داخلیICWEAKNESSکنترل داخلی
38936.56بلی )1(
67563.44خیر )0(

حسابرسنخستینPREAUDITحسابرس نخستین

8-٢-پیشآزمونهایمربوطبهبرآوردمدلرگرسیونترکیبی
8-٢-1-آزمونمانایی

قبل از تخمین مدل باید داد  ه ها از لحاظ پایایی مورد آزمون قرار گیرند. مانا نبودن متغیرها 
باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب می  شود. در این پژوهش به منظور تشخیص مانایی متغیرها از 
آزمون لوین، لین وچو و و آزمون ایم، پسران وشین استفاده می  کنیم. نتایج آزمون پایایی داده  ها 

به صورت خالصه در جدول 5 گزارش شده است:
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جدول)5(آزمونماناییمتغیرهایپژوهش

مقدارآمارهیعالمتمتغیر
لوین،لینوچو

احتمالآمارهی
لوین،لینوچو

LEV-15.8160.000اهرم مالی
TENURE-24.2480.000دوره ی تصدی

ROA-33.840.000نرخ بازده دارایی ها
FEE-13.5570.000حق الزحمه

SIZE-15.150.000اندازه ی شرکت
تعداد روزهای پایان سال مالی 

REPLAG-25.0820.000شرکت ها تا تاریخ گزارش

ACCRUALS-25.330.000اقالم تعهدی غیرعادی
GROWTH-22.0800.000رشد فروش

Suc-audit-2.1250.016حسابرس جانشین
DISAGREE-4.3370.000اختالف نظر

GCONCERN-6.0060.000اظهارنظر نسبت به تداوم فعالیت
ICWEAKNESS-6.5440.000کنترل داخلی

MODOP-2.9970.001تغییر نظر حسابرس
PRE_AUDIT-2.4920.006حسابرس پیشین

همان طور که از نتایج آزمون لوین، لین وچو مشخص است تمامی داده  ها در سطح معناداری 
5 درصد پایا هستند.

8-٢-٢-آزمونفرضیات
فرضیه ی اول: بین افشای اختالف حسابرس - صاحب کار و حق الزحمه ی حسابرسی پرداخت شده 

به حسابرسان جانشین رابطه ی معناداری وجود دارد:
 Fee = β0 + β 1DISAGREEi, t + β2 SUC _Audi i, t* DISAGREE i, t + β3 
 RESIGN i, t + β4SIZE i, t + β5LEVERAGEi, t + β6ROA i, t + β7 SUC

_Audi i, t + β8 GCONCERN i, t + β8 MODOP i, t + β8 REPLAG i, t + ε i, t
نتایج آزمون انتخاب نوع داده  ها برای فرضیه ی اول

جدول)6(نتایجآزمون-لیمیروآزمونهاسمن
نتیجهمعناداریآمارهآزمون

119)000/0(5.084آزمون F لیمیر )چاو(
5.4780.85710آزمون هاسمن

 F  نتایج آزمون لیمر که در جدول 6 ارائه شده است، نشان می دهد که احتمال آماره ی آزمون
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لیمیر کم تر از 5 درصد می  باشد و لذا برای تخمین مدل از روش ترکیبی استفاده می  شود . 

جدول)7(نتایجآزمونفرضیهیاول

انحرافضریبβنمادمتغیرهاناممتغیر
معناداریآمارهیtاستاندارد

Prob

عاملتورم
واریانس

VIF

-----C5.6540.40713.8780.000عرض از مبدأ
DISAGREE0.2290.0564.0400.0001.406اختالف نظر

اختالف نظر* 
حسابرس جانشین

 Suc-audit*
DISAGREE

-0.1730.173-1.0020.3162.119

کناره  گیری 
RESIGN0.04200.0411.0190.3081.098حسابرسان

SIZE0.04260.0271.5680.1171.075اندازه ی شرکت
LEV0.3740.1123.3320.0001.509اهرم مالی

ROA0.2180.2091.0410.2981.583نرخ بازده دارایی ها
Suc-audit0.1250.0622.0100.0441.904حسابرس جانشین

اظهارنظر نسبت به 
GCONCERN-0.0830.051-1.6290.1031.013تداوم فعالیت

تغییرات نظر 
MODOP-0.07360.044-1.6470.0991.011حسابرس

تعداد روزهای پایان 
سال مالی شرکت ها 

تا تاریخ گزارش
REPLAG-0.00010.0007-0.2460.8051.004

سایر اطالعات
F معناداریآماره ی

)Prob(
ضریب تعیین

)R-squared(

ضریب تعیین
تعدیل شده
 Adjusted
R-squared

دوربین 
واتسون
)D-W(

2.364000/00.420.37671/12.364
احتمالمقدارنوع آزموناحتمالمقدارنوع آزمون
0.540910/02.759وایت2.759063/0گادفری

 F با توجه به نتایج آزمون فرضیه که در جدول7 ارائه شده است نشان می دهد که مقدار آماره ی
برابر Prob 2.364 محاسبه شده برای آماره ی F مدل کم تر از سطح خطای 5 درصد بوده و معنادار 
می  باشد. معناداری آماره ی F نشان  دهنده معناداری کل مدل است. ضریب متغیر اختالف نظر برابر 
0.229 و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش 0/000، که کم تر از پنج درصد است، معنادار می  باشد 
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و نشان می دهد بین افشای اختالف حسابرس - صاحب کار و حق الزحمه ی حسابرسی پرداخت شده 
برابر  واتسون  آماره ی دوربین  رابطه ی معنادار و مثبت وجود دارد. مقدار  به حسابرسان جانشین 
1/671 که در بازه 1/5تا 2/5 قرار دارد و بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بین جمالت خطا در 
رگرسیون است. میزان ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده به ترتیب 37% و 42% هستند که 
نشان می دهد تقریباً 40 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل و متغیرهای کنترلی 
قابل تبیین است. با توجه به این که مقادیر آماره ی VIF برای همه ی متغیرها کم تر از 10 می  باشد، 
می توان نتیجه گرفت که بین متغیرهای مستقل تحقیق هم خطی وجود ندارد. نتایج مربوط به 
آماره ی F نیز نشان می دهد که مدل در حالت کلی معنا دار بوده و با توجه به آماره ی دوربین واتسون، 
فاقد مشکل خودهمبستگی است. همچنین نتایج آزمون گادفری و وایت به ترتیب حاکی از نبود 
خودهمبستگی سریالی)نوع دوم( و ناهمسانی واریانس در مدل رگرسیونی است. با توجه به این که 

سطح معناداری بیش تر از 5 صدم می  باشد، ناهمسانی و خودهمبستگی سریالی وجود ندارد.
فرضیه ی دوم:

بین افشای اختالف حسابرس - صاحب کار و کناره  گیری حسابرس رابطه ی معناداری وجود دارد:

 Prob (RESIGN) = β0 + β1DISAGREEi, t + β2 Pre _Audi i, t+ β3 Pre _Audi
 i, t * DISAGREE i, t+ β4 Fee i, t + β5LEVERAGEi, t + β6GROWTHi, t +
β7TENUREi, t + β8 SIZEi, t + β9Accrualsi, t + β10MODOPi, t + β11RE-

PLAG i, t + εi, t

جدول)8(تخمیننهاییمدلرگرسیونی

معادلدرمدلمتغیرها
انحرافآمارهیzضرایبرگرسیونی

استاندارد
سطح
معناداری

C0.7430.7540.9850.450عرض از مبدأ
DISAGREE1.2377.2630.1700.000اختالف حسابرس- صاحب کار

PREAUDIT-0.146-0.6250.2340.531حسابرس پیشین
حسابرس پیشین* اختالف 

حسابرس
 PREAUDIT*
DISAGREE-0.666-1.9280.3450.053

FEE-0.003-0.0340.0870.972حق الزحمه ی حسابرس
LEV0.3520.9520.3700.341اهرم مالی
GROWTH0.1901.3230.1430.185رشد فروش

TENURE0.0020.0630.0360.949دوره ی تصدی
SIZE-0.094-1.7890.0520.073اندازه ی شرکت
ACCRUALS-0.593-0.8480.6990.396اقالم تعهدی

MODOP0.0190.1310.1480.895تغییرات نظر حسابرس
REPLAG0.0010.7030.0010.782تعداد روزهای پایان سال مالی
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طبق نتایج جدول باال مشاهده می  شود که متغیر اختالف حسابرس- صاحب کار دارای ضریب 
اختالف  افشای  بین  گفت  می  توان  این رو  از  است.  درصد   5 از  کم تر  معناداری  سطح  و  مثبت 
حسابرس - صاحب کار و کناره  گیری حسابرس رابطه ی معناداری وجود دارد و فرضیه در سطح 
لجستیک  رگرسیون  از  چون  فرضیه  این  در  می  گیرد.  قرار  پذیرش  مورد  درصد   95 اطمینان 

استفاده شده، آزمون اف لیمر ندارد. 

9-نتیجهگیری
9-1-بررسیفرضیهینخست

نتایج نشان می دهد که بین افشای اختالف نظر حسابرس- صاحب کار و حق الزحمه ی حسابرسی 
پرداخت شده به حسابرسان جانشین رابطه ی معنادار و مثبت وجود دارد. با توجه به نتایج مطرح 
شده در خصوص فرضیه ی اول و همچنین تفسیر یافته ها از منظر تئوریک، می توان بیان داشت 
که اکثر اختالفات بین صاحب کار و حسابرس مبنی بر افزایش حق الزحمه ی حسابرسی بوده و 
در اکثر اوقات با افزایش این حق الزحمه، اختالفات میان صاحب کار و حسابرس تشدید می شود و 
چنانچه حسابرسان حق الزحمه  های خود را کاهش دهند، این اختالفات کاهش می یابد و چنانچه 
به توافق نرسند، صاحب کار به دنبال حسابرس جانشین خواهد بود. با توجه به این موضوع که بازار 
حسابرســی بیش از پیش رقابتی و حساس شده، به هر میزان که حسابرسان، حق الزحمه های 
دوره  چند  در  را  خود  فعالیت  تداوم  دهند،  کاهش  را  خود  پیشنهادی  هزینه های  و  حسابرسی 
باالرفتن  و  کشور  در  اخیر  مالی  و  اقتصادی  بحران  های  به  توجه  با  همچنین  می کنند.  تضمین 
و  شرکت ها  جستجوی  در  صاحب کاران  که  است  آن  بر  انتظار  حسابرسی  خدمات  هزینه  های 

مؤسساتی باشند که حداقل هزینه را بر آن ها تحمیل نماید.
 در ارتباط با تطبیق دیگر پژوهش  ها با یافته  های حاصل از فرضیه ی نخست، نخعی و شاهرخی 
حسابرس  تغییر  با  حسابرسی  ویژگی های  با  مرتبط  عوامل  »تأثیر  عنوان  با  پژوهشی   )1399(
تهران(«  بهادار  اوراق  بورس  عضو  موردی شرکت  های  )مطالعه ی  منظر صاحب کاران  از  مستقل 
حسابرس،  حق الزحمه ی  عوامل  بین  داد  نشان  درصد  پنج  خطای  در سطح  نتایج  دادند.  انجام 
اظهارنظر حسابرس، کیفیت حسابرسی، اندازه ی حسابرسی، دامنه ی حسابرسی، اندازه ی مؤسسه ی 
حسابرسی، تمامی متغیرها به جز عامل اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی با تغییر حسابرس رابطه ی 
معناداری دارند. نتایج حاصل از این پژوهش از حیث عوامل تأثیرگذار بر تغییر حسابرس به ویژه 
عامل حق الزحمه ی حسابرس با یافته  های حاصل از پژوهش ما مبنی بر تأثیرگذاری افشای اختالف 
نظر حسابرس - صاحب کار بر حق الزحمه ی حسابرسی پرداخت شده به حسابرسان جانشین، دارای 

تطابق می  باشد. 
مؤمنی و حسین نژاد )1397( پژوهشی تحت عنوان »بررسی نزدیکی حسابرس- مشتری از 
نظرجغرافیایی بر به موقع بودن گزارش حسابرسی از دیدگاه مدیران و کارشناسان شرکت  های 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران« انجام دادند. نتایج نشان داد که نزدیکی حسابرس- 
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مشتری بر به موقع بودن گزارش حسابرسی از دیدگاه مدیران و کارشناسان شرکت  های پذیرفته 
شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد. همچنین نزدیکی حسابرس- مشتری بر 
از دیدگاه مدیران و کارشناسان شرکت  های پذیرفته شده در بورس  کیفیت گزارش حسابرسی 
اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد. نتایج حاصل از این پژوهش با یافته های حاصل از پژوهش 
افشای اختالف نظر حسابرس - صاحب کار بر حق الزحمه ی حسابرسی  تأثیرگذاری  بر  ما مبنی 
پرداخت شده به حسابرسان جانشین، به نوعی دارای هم راستایی می  باشد. چرا که نتایج ما نشان 
داد که به هر میزان اختالف میان حسابرس و صاحب کار کم تر باشد، میزان کیفیت خدمات نیز 
باالتر می  رود. در خصوص تطبیق پژوهش های خارجی، لی و همکاران )2020( پژوهشی با عنوان 
»اختالف نظرهای حسابرس و مشتری، استعفای حسابرس و حق الزحمه های حسابرسی توسط 
حسابرسان جانشین« انجام دادند. نتایج نشان داد که کناره  گیری حسابرس اغلب با اختالف نظر 
احتماالً  حسابرسی  بزرگ  شرکت  چهار  حسابرسان  همچنین  است.  همراه  مشتری  و  حسابرس 
در صورت عدم توافق با مشتریان خود از مشاغل خود استعفا می  دهند. عالوه بر این حسابرسان 
جانشین برای مؤسساتی که با حسابرسان قبلی خود اختالف ندارند، حق الزحمه  های  حسابرسی 
به  نسبت  حسابرسی،  بزرگ  شرکت  چهار  جانشین  حسابرسان  می  کنند.  دریافت  را  باالتری 
نیز  نظر  اختالف  دارای  شرکت  های  برای  حتی  حسابرسی  غیر بزرگ  شرکت  چهار  حسابرسان 
از  یافته  های حاصل  با  پژوهش  این  از  نتایج حاصل  باالتری می  گیرند.  حق الزحمه ی حسابرسی 
حق الزحمه ی  بر  صاحب کار   - حسابرس  نظر  اختالف  افشای  تأثیرگذاری  بر  مبنی  ما  پژوهش 
حسابرسی پرداخت شده به حسابرسان جانشین، به نوعی دارای هم راستایی می  باشد. چرا که نتایج 
ما نشان داد که تغییر حسابرس و استفاده از حسابرس جانشین می  تواند هزینه  های بیش تری را 

بر شرکت ها تحمیل نماید.
تغییرات  و  مشتری  صنعت  »ویژگی های  عنوان  با  پژوهشی   )2019( استیوارت  و  کایرنی 
زیاد  پیچیدگی  دلیل  به  حسابرس  استعفای  احتمال  داد  نشان  نتایج  دادند.  انجام  حسابرس« 
استانداردهای حسابداری اندک می  باشد. همچنین احتمال اخراج حسابرس به دلیل همگن سازی 
نشان  نتایج همچنین  می  باشد.  زیاد  بیش تر حسابرس  رقابت  و  بیش تر محصول  رقابت  صنعت، 
از  تغییر حسابرس  احتمال  با  رابطه ی ضعیفی  استانداردهای حسابداری  پیچیدگی  که  می دهد 
چهار شرکت بزرگ حسابرسی به چهار شرکت غیر بزرگ دارد و همگن  سازی صنعت رابطه ی قوی 
با احتمال تغییر حسابرس از چهار شرکت بزرگ حسابرسی و چهار شرکت غیر بزرگ حسابرسی 
چهار  از  حسابرس  تغییر  احتمال  با  ضعیفی  رابطه ی  حسابرسان  بیش تر  رقابت  همچنین  دارد. 

شرکت بزرگ حسابرسی و چهار شرکت غیر بزرگ حسابرسی دارد.

9-٢-بررسیفرضیهیدوم
نتایج نشان داد که بین افشای اختالف حسابرس - صاحب کار و کناره  گیری حسابرس رابطه ی 
معناداری وجود دارد و فرضیه در سطح اطمینان 95 درصد مورد پذیرش قرار می  گیرد. با توجه به 
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نتایج مطرح شده در خصوص فرضیه ی دوم و همچنین تفسیر یافته ها از منظر تئوریک از نتایج 
ایران و بروز پدیده  های مالی  بازار  نابسامان  با توجه به وضعیت  حاصله می توان بیان داشت که 
و غیرمالی پیچیده فراوان در دو سال اخیر به دلیل ایجاد اپیدمی کرونا، صورت دادن مذاکرات 
میان حسابرس و صاحب کار به منظور حل و فصل موضوعات مورد اختالف در گزارش گری مالی 
امری ضروری بنظر می  رسد و به علت مشارکت فعاالنه و تأثیرگذار حسابرس در چگونگی گزینش 
فرآیندهای گزارش گری صاحب کار نتیجه ی مذاکرات صورت گرفته تأثیر فراوانی بر صورت  های 
مالی خواهد گذاشت. در نتیجه شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نتایج مذاکره اهمیت زیادی دارد. 
زیرا قابلیت هایی از حرفه ی حسابرسی را معرفی می  کند که در بهبود کیفیت حسابرسی و کاستن 

از مواجهه ی حسابرسان با دعاوی حقوقی بر سر موضوعات مورد مناقشه تأثیر بسزایی دارد.
 در ارتباط با تطبیق دیگر پژوهش  ها با یافته  های حاصل از فرضیه ی دوم، نخعی و شاهرخی 
حسابرس  تغییر  با  حسابرسی  ویژگی های  با  مرتبط  عوامل  »تأثیر  عنوان  با  پژوهشی   )1399(
تهران(«  بهادار  اوراق  بورس  عضو  موردی شرکت  های  )مطالعه ی  منظر صاحب کاران  از  مستقل 
حسابرس،  حق الزحمه ی  عوامل  بین  داد  نشان  درصد  پنج  خطای  در سطح  نتایج  دادند.  انجام 
اظهارنظر حسابرس، کیفیت حسابرسی، اندازه ی حسابرسی، دامنه حسابرسی، اندازه ی مؤسسه ی 
حسابرسی، تمامی متغیرها به جز عامل اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی با تغییر حسابرس رابطه ی 
معناداری دارند. نتایج حاصل از این پژوهش از حیث عوامل تأثیرگذار بر تغییر حسابرس به ویژه 
عامل حق الزحمه ی حسابرس با یافته  های حاصل از پژوهش ما مبنی بر تأثیرگذاری افشای اختالف 
 )1398( عبداللهی  تطابق می  باشد.  دارای  کناره  گیری حسابرس  بر  - صاحب کار  نظر حسابرس 
پژوهشی تحت عنوان »بررسی ارتباط بین کارایی مدیریتی با حق الزحمه ی حسابرسی و اظهارنظر 
حسابرس« انجام دادند. نتایج حاصل از فرضیه ی اول تحقیق نشان داد که کارایی مدیریتی تأثیر 
منفی و معناداری بر حق الزحمه ی حسابرسی دارد، همچنین نتایج تحقیق نشان داد که کارایی 
مدیریتی تأثیر منفی و معناداری نیز بر اظهارنظر مشروط به دلیل ابهام در تداوم فعالیت دارد. 
نتایج حاصل از این پژوهش از حیث عوامل تأثیرگذار بر تغییر حسابرس با یافته  های حاصل از 
پژوهش ما مبنی بر تأثیرگذاری افشای اختالف نظر حسابرس - صاحب کار بر کناره  گیری حسابرس 
دارای هماهنگی نسبی باشد. علی آقایی و همکاران )1398( پژوهشی تحت عنوان »بررسی اثر 
چرخش اجباری حسابرسان بر ارتباط بین حق  الزحمه ی حسابرسی با ارزش افزوده ی بازار، ارزش 
افزوده ی اقتصادی و فرصت  های رشد شرکت ها« انجام دادند. نتایج نشان می دهد که حق الزحمه ی 
حسابرسی بر ارزش افزوده ی بازار، ارزش افزوده ی اقتصادی و فرصت  های رشد شرکت ها اثر مثبت 
افزوده ی  ارزش  بازار،  افزوده ی  ارزش  بر  اجباری حسابرس  دارد. همچنین چرخش  معناداری  و 
اقتصادی و فرصت  های رشد شرکت ها تأثیر معناداری ندارد. بعالوه چرخش اجباری حسابرس بر 
ارتباط بین حق الزحمه ی حسابرسی و ارزش افزوده ی بازار شرکت ها اثر منفی و معنادار و بر ارتباط 
دارد.  معناداری  و  مثبت  اثر  اقتصادی شرکت ها  افزوده ی  ارزش  و  بین حق الزحمه ی حسابرسی 
در نهایت چرخش اجباری حسابرس بر ارتباط بین حق  الزحمه ی حسابرسی و فرصت های رشد 
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شرکت ها اثر معناداری ندارد. در خصوص تطبیق پژوهش های خارجی، لی و همکاران )2020( 
پژوهشی با عنوان »اختالف نظرهای حسابرس و مشتری، استعفای حسابرس و حق الزحمه  های 
کناره  گیری حسابرس  که  داد  نشان  نتایج  دادند.  انجام  توسط حسابرسان جانشین«  حسابرسی 
اغلب با اختالف نظر حسابرس و مشتری همراه است. نتایج حاصل از این پژوهش با یافته  های 
حاصل از پژوهش ما مبنی بر تأثیرگذاری افشای اختالف نظر حسابرس - صاحب کار بر کناره  گیری 
عمومی  »افشای  عنوان  با  پژوهشی   )2017( وو  و  سوو  می  باشد.  هم راستایی  دارای  حسابرس، 
حق الزحمه ی خدمات حسابرسی و قدرت چانه زنی بین مشتری و حسابرس« انجام دادند. پژوهش 
آنان نشان داد که افشای عمومی هزینه  های حسابرسی دامنه ی هزینه  های حسابرسی را که برای 
مشتریانی که هزینه ی زیادی متحمل شده  اند تقویت می  کند و توانایی حسابرسان را برای افزایش 

هزینه ی  های حسابرسی برای مشتریانی که هزینه  های کمی متحمل شده  اند، کاهش می دهد.

10-پیشنهاد
پیشنهادهایمرتبطبافرضیهیاول

1- به حسابرسان و مؤسسات حسابرسی پیشنهاد می  شود به منظور جلوگیری از بروز اختالف 
و تغییر اجباری حسابرس، حق الزحمه  های حسابرسی خود را تا حد امکان کاهش داده و از ارائه ی 
مبالغ و هزینه  های کالن خودداری نمایند. زیرا بر اساس یافته  های ما یکی از دالیل اصلی بروز 

اختالف نظر بین حسابرس - صاحب کار حق الزحمه  های باالی حسابرس می  باشد.
به  نسبت  می  شود  پیشنهاد  حسابرسی  شرکت  های  و  مؤسسات  مدیران  و  حسابرسان  به   -2
یادگیری فنون مذاکره و حل اختالف همت بیش تری داشته باشند. چرا که بسیاری از اختالفات 

ناشی از سوء تفاهم های بسیار جزیی بوده و می  توان با مذاکره آن ها را حل و فصل کرد.
3- از آنجا که تغییر حسابرس می  تواند آثار منفی مالی و غیر مالی و ایجاد وجهه ی منفی برای 
شرکت شود دالیل افشای اختالفات میان نظر حسابرس - صاحب کار به صورت دقیق واکاوی شود 

تا از بروز موارد مشابه در آینده جلوگیری شود.
4- حسابرسان جایگزین عالوه بر اخذ اطالعات کافی از حسابرسـان قبلـی در مـورد اختالف 

نظر در خصوص موارد مورد اختالف، بـه بررسی دقیق و همه جانبه ی موارد بپردازند.

پیشنهادهامرتبطبافرضیهیدوم
1- کاربران صورت های مالی و به طور ویژه اعتباردهندگان، بانک  ها و سرمایه گذاران الزم است 
به دالیل تغییر و یا کناره  گیری حسابرس دقت نظر بیش تری داشته باشند و صرفاً به موارد اعالم 

شده از سوی مدیریت تکیه نکنند.
از حسابرسان  امکان  در صورت  و شرکت  های حسابرسی  مؤسسات  مدیران  و  2- حسابرسان 
خبره و دارای تجربه ی کافی نیز بهره برند تا در صورت بروز اختالف بتوان از تجربه ی آن ها به 

سود شرکت بهره برد.
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