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Abstract
In recent years, the change of auditor in companies listed on the TSE has become a common 

phenomenon, which can overshadow the professional power and independence of the auditor 
and have adverse consequences. The change of auditor can often have different reasons. The 
purpose of this study is to investigate the relationship between the characteristics of the customer 
industry and the change of auditor in companies listed on the TSE. This research is applied in 
terms of purpose and descriptive-correlation in terms of nature. In order to achieve the research 
objective, 178 companies were selected from the companies listed on the TSE during the years 
2016 to 2021 by systematic elimination sampling method and a total of 1068 observations. 
Logistic regression method was used to test the research hypotheses. Findings show that there 
is a significant inverse relationship between the homogeneity of the customer industry and the 
change of auditor; There is also a direct and significant relationship between the complexity of 
accounting information and auditor competition with changes in the auditor; But no significant 
relationship was found between competition in the client industry and the change of auditor.

Key Words: Change of auditor; Homogeneity of the customer industry; Complexity of 
accounting information; Auditor competition; Competition in the customer industry.
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چکیده
در سال های اخیر تغییر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، به پدیده ای مرسوم تبدیل شده است که 
این موضوع می تواند قدرت حرفه ای و استقالل حسابرس را تحت الشعاع قرار داده و پیامدهای نامطلوبی را به همراه داشته 
باشد. تغییر حسابرس غالباً دالیل مختلفی می تواند داشته باشد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های صنعت 
مشتری و تغییر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف 
کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی- همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 178 شرکت از میان 
شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1393 تا 1398 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و 
در مجموع 1068 سال- شرکت جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون 
لجستیک استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین همگن بودن صنعت مشتری و تغییر حسابرس رابطه 
معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین بین پیچیدگی اطالعات حسابداری و رقابت در بازار حسابرس با تغییر در حسابرس 

رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد؛ اما بین رقابت در صنعت مشتری و تغییر حسابرس رابطه ای معناداری یافت نشد.

واژههایکلیدی:تغییر حسابرس؛ همگن بودن صنعت مشتری؛ پیچیدگی اطالعات حسابداری؛ رقابت حسابرس؛ رقابت 
در صنعت مشتری.
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1-مقدمه
حسابرســان در فرایند گزارشگری مالی نقش نظارتی را ایفا می کنند )اشبو و وایرفلد1، 2003(. 
حسابرســان بــرای انجام وظایف خود همواره با تضاد منافع روبه رو هســتند؛ زیــرا از طرفی باید 
خواســته های مدیــران را برآورد کنند و از طــرف دیگر به دنبال حفظ اســتانداردها و چارچوب 
حرفه ای خویش می باشــد. بنابراین اگر حسابرسان نظری متفاوت با مدیران داشته باشند که این 
امر موجب تضاد منافع بین آن ها می شــود و در نتیجه، مدیران ممکن است که حسابرس را تغییر 

دهند )کایرنی و استوارت2، 2019( تا به اهداف خود دست یابند.
 از طرفی رســوایی های مالی اخیر این نگرانی ها را افزایش داده است که حسابرسان ممکن است 
بیش از حد به مدیریت )صورت های مالی تهیه شــده توســط مدیران( اعتمــاد کنند و با اعتماد 
بیشــتر حسابرســان به مدیریت، ممکن است کیفیت حسابرســی با روابط طوالنی مدتی که بین 
حسابرســان و مشــتری ایجاد شده است، کیفیت حسابرسی و گزارشــگری مالی رو به زوال برود 
)دفونــد و همکاران3، 2005(. به عنوان راه حلی برای این ریســک، تنظیم کنندگان اســتاندارد 
اشــکال مختلف چرخش حسابرسان اجباری را پیشنهاد و اجرا کرده اند )اجبار به تغییر حسابرس 
در 4 سال(. پژوهش های پیشین اهمیت ویژگی های صنعت مشتری را در بازار خدمات حسابرسی 
مشخص کرده  اند )کایرنی و استوارت، 2019؛ وانگ و چو4، 2015؛ بیل و همکاران5، 2015(، آن ها 
معتقد هســتند که ویژگی های صنعت مشتری از جمله عواملی هستند که در تغییرات حسابرس 
نقش دارند. در تغییر حســابرس و یا تصمیم گیری برای تغییر حســابرس مواردی زیادی ممکن 
اســت دخیل باشــد. بیل و همکاران )2015( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که صنایع دارای 
پیچیدگی اطالعات حســابداری در صنعت مشتری دارای بیشترین تغییر حسابرس پس از صنایع 
ســرمایه گذاری هستند. همچنین صنایع مشابه دارای بیشترین تغییرات حسابرس هستند که این 
تغییر به دلیل حق الزحمه های حسابرســی کمتری نسبت به عملکرد مالی شرکت هستند. عالوه 
بر این صنایع دارای رقابت در محصول با تغییرات حسابرســی بیشــتری همراه هستند که مطابق 
با برخی از ویژگی های مشتریان است )بولین و همکاران6، 2007؛ رامونوس و همکاران7، 2008(. 
از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر بررســی این موضوع اســت که ویژگی های صنعت مشتری 
می تواند به عنوان یک عامل مؤثر در تغییر حســابرس تلقی شــود که در این پژوهش به پیروی از 
پژوهش کایرنی و استوارت )2019( از چهار معیار همگن بودن صنعت مشتری؛ رقابت در صنعت 
مشــتری؛ رقابت در بازار حسابرسی و پیچیدگی اســتانداردهای حسابداری به عنوان ویژگی های 

صنعت مشتری استفاده می شود.
٢-مبانینظریوتوسعهفرضیهها

 اگرچه تعداد تغییرات حســابرس در بازارها نســبتاً اندک اســت )هیئت نظارت بر حسابداری 
شــرکت های عام، 2014(، کمیته های حسابرسی در شــرکت ها به طور رسمی تصمیم می گیرند 
که حسابرســان خود را به صورت ســاالنه ابقا کنند و در برخی از شــرکت ها نیز به دنبال تایید 
غیر مستقیم سهامداران هســتند )کانینگام8، 2017(. بنابراین، هر ساله، هزینه ها و مزایای تغییر 
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حســابرس توسط حسابرسان و مشــتریان مورد بررسی قرار می گیرد و انتظار می رود که تغییرات 
زمانــی اتفاق بیفتد که منافع تغییر حســابرس بیش از هزینه های یکی از طرفین )حســابرس و 

مشتری( باشد )دالیوال و همکاران9، 1993(.
به دلیل استدالل های متناقض در مورد اینکه چرخش حسابرس باعث افزایش یا کاهش کیفیت 
حسابرسی می شود )مایرز و همکاران10، 2003( و در رابطه با اینکه مدت ارتباط حسابرس با یک 
صاحبکار )دوره تصدی( بر اســتقالل و کیفیت حسابرسی تاثیر می گذارد، پژوهش های انجام شده 
اســت. جان و همکاران11 )2020(، رابطه ی و ارتباط بین چرخش حسابرسی و کیفیت حسابرسی 
را در شــرکت های امارات متحده عربی مورد بررســی قرار دادند. یافته ها آن ها نشان می دهد که 
حسابرسان امارات متحده عربی ارتباط بین انواع مختلف تغییر حسابرسی )الزامات قانونی، استعفا، 
تغییر توســط صاحب کار( و کیفیت حسابرســی را به طور قابل توجهــی متفاوت درک نمی کنند 
و تغییر حســابرس به طور کلی برای بهبود کیفیت حسابرســی ضروری است و اعتماد به فرایند 
حسابرســی را افزایش می دهد. به همین ترتیب، آن ها به این نتیجه رســیدند که تصدی متوسط 
حسابرســی با اثر کاهش ارزش استقالل حسابرسان همراه است.  برخی از مطالعات ارتباط مثبتی 
بین تصدی حســابرس و کیفیت حسابرســی را ثابت می کنند )به عنوان مثال مایرز و همکاران، 
2003؛ گل و همکاران12، 2009( و برخی دیگر نیز ارتباط منفی بین تصدی حســابرس و کیفیت 

حسابرسی را بیان می کنند )کالی و همکاران13، 2007؛ مانسی و همکاران14، 2004(.
کایرنی و اســتوارت )2019( ویژگی های صنعت مشــتری را در تغییر حسابرس موثر می دانند 
که از جمله ویژگی صنعت همگن بودن صنعت مشــتری می باشــد. صنایع همگن )متجانس(، به 
معنی وجود تشــابه در عملیات و فعالیت ها، هزینه ها، درآمدها و در نهایت سود عملیاتی شرکت ها 
می باشــد. که این عامل در صورتی که یک مؤسســه حسابرسی، سهم قابل توجهی از شرکت های 
موجود در یک صنعت خاص را در مجموع کارهای خدمات حسابرسی خود داشته باشد، منجر به 
صرفه اقتصادی برای آن مؤسســه حسابرسی می گردد )استوارت؛ 2014(. زیرا حسابرس به دلیل 
آشنایی با ویژگی های آن صنعت با صرف وقت و زمان کمتر، انجام روش های رسیدگی یکسان به 
اطالعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا می کند؛ بنابراین موسسات حسابرسی تمایل کمتری برای 
از دســت دادن بازار حسابرسی صنایع همگن دارند )کاهان و همکاران؛ 2008(. با رشد رقابت در 
حرفه حسابرسی، مؤسســات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات با کیفیت تر و با بهای کمتر به بازار 
را بیشــتر درک کرده اند. همچنین، مؤسسات حسابرســی برای رقابت بر پایه ای به غیر از کیفیت 
و متفــاوت کردن خدمــات، به دنبال بهینه نمودن حق الزحمه خود و بهترین پیشــنهاد برای آن 
هســتند؛ تا عالوه بر حداکثرســازی در آمد خود، بازار را در شرایط رقابتی از دست ندهند )فیلدز 
و همکاران15( ریســک تجاری حسابرس مطابق با استاندارد حسابرسی شماره 47 آمریکا به عنوان 
ریســک هزینه های قانونی بالقوه و دیگر مخارج ناشــی از رابطه تجاری با صاحب کار صرف نظر از 
شکســت یا ناکامی حسابرسی تعریف می شــود )بل و همکاران16، 2015(. بنابراین به دلیل اینکه 
در برخی از صنایع که مربوط به ویژگی صنعت مشتری می گردد رقابت برای حسابرسی شرکت ها 
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بخصوص بین موسسات حسابرسی زیاد است.
شــرکت هایی که دارای پیچیدگی اطالعات حســابداری مانند وجود صورت های مالی تلفیقی؛ 
ابهام در برآورد درآمدها و هزینه ها و .... هســتند؛ باتوجه به ریســک بــاال در صورت های مالی و 
احتمال دعاوی حقوقی علیه حسابرسان با تغییر بیشتر حسابرس مواجه هستند )بیل و همکاران، 
2015(. عالوه بر این شــرکت های موجود در صنایع با درجه رقابتی بیشــتر، با ریســک بیشتری 
مواجه می شــوند که از جمله این ریســک ها درز اطالعات خصوصی و محرمانه شرکت به خارج از 
محیط تجاری می باشــد که در برخی از واحدهای تجاری نقش حیاتــی را در موفقیت و غلبه بر 
رقبا را ایفا می کند و با توجه به دسترسی حسابرسان به کلیه اطالعات شرکت های مورد رسیدگی 
شــرکت ها به دنبال تغییر حسابرســان هستند که همزمان شــرکت های رقیب را نیز حسابرسی 

می کنند )دانوس و ایچنشر17، 1982(. 
چانگ و همکاران18 )2021( معتقد هســتند که تغییر حســابرس بر درک ســرمایه گذاران از 
کیفیت حسابرســی تأثیر می گذارد تا آنجا که کیفیت حسابرسی پس از تغییر حسابرسان کاهش 

می یابد و سرمایه گذاران کمتر به سود حسابرسی شده این شرکت ها اعتماد می کنند. 
مجید و همکاران19 )2021( در پژوهشــی با هدف تعیین تأثیر تغییر حســابرس، مدت تصدی 
حسابرسی، متغیرهای اندازه شرکت بر کیفیت حسابرسی و تعیین متغیرهای حق الزحمه حسابرسی 
در تعدیل اثر بین تغییر حسابرس، دوره حسابرسی و متغیرهای اندازه شرکت بر کیفیت حسابرسی 
انجام دادند. یافته های آنها نشان می دهد که تغییر حسابرس تأثیر منفی و معنی داری بر کیفیت 
حسابرســی دارد. در حالی که تصدی حســابرس و اندازه شــرکت تأثیر مثبت و قابل توجهی بر 
کیفیت حسابرسی دارد. حق الزحمه حسابرسی قادر به تعدیل رابطه بین تغییر حسابرس و کیفیت 
حسابرســی نیســت. برعکس، حق الزحمه حسابرســی به عنوان متغیری تعدیل کننده بین اندازه 

شرکت و کیفیت حسابرسی تأثیر دارد.
این پژوهش به دنبال بررسی رابطه ی بین ویژگی های صنعت مشتری و تغییر حسابرس می باشد 
که از جمله ویژگی های صنعت مشــتری که در این پژوهش رابطه آن ها با تغییر حسابرس بررسی 
خواهد شد عبارتند از همگن بودن صنعت مشتری؛ رقابت در صنعت مشتری؛ پیچیدگی اطالعات 

حسابداری و رقابت در بازار حسابرسی.
صنایع همگن شامل مجموعه شرکت هایی می شود که اعضای یک صنعت با عملکردهای مشابه 
و پایدارتر هســتند، در حالی که در صنایع ناهمگن تعداد شرکت هایی که عملیات یکسانی دارند 

کمتر هستند )بیلز و همکاران، 2015(. 
از آنجا که اعضای یک صنعت دارای عملیات مشــابه؛ هزینه ها و درآمدهای عملیاتی یکســانی 
هســتند و در بین صنایع آن صنعتی که همگنی بیشــتری دارند از ثبــات عملکردی و هزینه ای 
بیشتری برخوردار اســت )بیلز و همکاران، 2015( بنابراین دلیل حسابرسان فعلی و جاری پیش 
بینی می کنند که هزینه های حسابرسی پایدار )باالتر( در صنایع همگن وجود داشته باشد و هزینه 
خدمات حسابرســی را بهتر برآورد ســازند. از آنجا که همگنی در ســطح صنعت حاصل می شود، 
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حسابرســان می توانند در مورد هزینه های مورد انتظار مشتری حسابرس تعمیم دهند و به دنبال 
حسابرســی برای ســال های مالی بعد نیز باشند. عالوه بر این  شواهد نشان می دهد که شباهت ها 
در عملیات منجر به تمرکز بیشتر حسابرسان می شود )کاهان و همکاران، 2008؛ کایرنی و یانگ، 
2006(. بنابراین حسابرســان تمایل دارند مشــتری های خود را حفظ کننــد و در نتیجه تعداد 
بیشتری از حسابرسان باعث تمرکز بیشتر مشتریان می شوند؛ بنابراین انتظار می رود که موسسات 
حسابرســی در صنایع همگن نسبت به حفظ مشتری تالش کنند و تغییر حسابرس کمتری انجام 

گیرد. بنابراین فرضیه اول این پژوهش به این صورت تدوین خواهد شد:
فرضیه1-بینهمگنبودنصنعتمشتریوتغییرحسابرسرابطهمنفیومعناداری

وجوددارد.
با افزایش پیچیدگی واحدهای اقتصادی، حسابرسان باید اعمال مراقبت های حرفه ای الزم را در 
تمام مراحل حسابرســی رعایت نمایند، زیرا وقوع اشتباه درحسابداری امری اجتناب ناپذیراست و 
عواملی چون تنوع و پیچیدگی موضوعات، حجم زیاد کار، خســتگی، کسالت، بی اطالعی، بی دقتی 
و عملیات تکراری احتمال اشتباه را افزایش می دهد و در صورتی که این تحریف توسط حسابرس 
کشف نشــود، ممکن است آثار زیان باری بر تصمیم گیری اســتفاده کنندگان بگذارد؛ که این امر 
امکان طرح دعاوی حقوقی علیه حسابرسان را افزایش می دهد )آل هارشینی20، 2008( . بنابراین 
الزم اســت حسابرسان به منظور کاهش این خطرات شــناخت کاملی از واحد اقتصادی و محیط 
آن داشــته باشند. این شــناخت، آگاهی از صنعت صاحب کار و محیط قانونی و عملیاتی حاکم بر 
آن را شامل می گردد؛ بنابراین پیچیدگی در اطالعات حسابداری صنایع ازجمله مواردی است که 
می تواند در انتخاب حسابرسان مهم باشد )بریگن21، 2013(. ارائه به موقع اطالعات می تواند راهی 
برای کاهش عدم تقارن اطالعات و کاهش پخش شایعات در مورد سالمت و عملکرد مالی شرکت 
باشــد. عواملی نظیر اندازه موسسه حسابرســی، اندازه شرکت، سطح نظارت خارجی، اخبار خوب 
و بد و غیره بر فرآیند ارائه اطالعات تاثیرگذار می باشــند. اقالم تعهدی نیز از دیدگاه حسابرســی 
مشکل-ســاز هستند؛ مدیران می توانند درجه ای از احتیاط را در قبال اقالم تعهدی به کار بگیرند 
که این احتیاط می تواند برای تحت تاثیر قرار دادن درآمدها و هزینه های آتی مورد اســتفاده قرار 
گیرد )سیریندی و گال22، 2007(. همچنین در حساب های مرتبط با اقالم تعهدی می تواند اشتباه 

نیز روی دهد.
پیچیدگی حســابداری شرکت  می تواند بر میزان به موقع بودن گزارشات مالی تاثیر گذار باشد. 
کیفیت پایین گزارشــگری مالی و پیچیدگی حســابداری می تواند باعث افزایش زمان حسابرسی 
گردد که در نهایت منجر به افزایش تاخیر در ارائه گزارش حسابرس و همچنین صورت های مالی 
حسابرســی شده خواهد شد )پیکانوی23، 2004(؛ که این تاخیر ممکن است این دیدگاه و عقیده 
را در صاحب کار ایجاد کند که با تغییر حسابرس اقدامی در جهت بهبود و کاهش زمان تاخیر در 
گزارش حسابرسی کرده باشــند. همچنین تهیه صورت های مالی تلفیقی به نوعی پیچیدگی های 
حسابداری شرکت مادر را افزایش می دهد. افزایش این پیچیدگی به طور مستقیم می تواند بر مدت 
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زمان الزم برای حسابرسی شرکت مادر تاثیرگذار باشد و زمان انجام حسابرسی را افزایش دهد که 
این کار موجب یک دیده منفی نســبت به حسابرس شود )کاکس24، 2005( و رزومه یک موسسه 
را تضعیف کند یا افزایش در زمان حسابرسی  به مراتب منجر به باال رفتن حق الزحمه حسابرسان 
می گردد که برای موسســه حسابرســی مقرون به صرفه  نمی باشد که در صنایع داری پیچیدگی 
اطالعات حسابرسی فعالیت کنند )فارمر و همکاران25، 1984(؛ بنابراین با توجه به موارد ذکر شده 
انتظار می رود که حسابرســان در صنایعی که داری اطالعات و عملیات پیچیده اســت نسبت به 
سایر پروژه به دنبال تغییر صاحبکار باشند. بنابراین فرضیه دوم به این صورت تدوین  می شود که:
فرضیه٢-بینپیچیدگیاطالعاتحســابداریوتغییرحســابرسرابطهمثبتو

معناداریوجوددارد.
بازار حسابرســی از ویژگی هایی برخوردار اســت که آن را از دیگر بازارهای مربوط به خدمات 
کسب و کار متمایز می کند. بال )2001( معتقد است که بازار حسابرسی نقش با اهمیتی در حفظ 

شفافیت و بهبود عملکرد بازار های سرمایه ایفا می کند. 
ســاختار بازار نیز نشان دهنده میزان توزیع شــرکت ها در بازار بوده و اثر گذاری رقابت را تحت 
تاثیر قرار می دهد )شائن و مایجور26، 1997(. رقابت موثر نیازمند تعداد کافی تأمین کنندگان بازار 
و میزان قابل قبولی از تعادل بین آن ها است )شائن و مایجور، 1997؛ برسنان و ریس27، 1991(. 
ورود حسابرس جدید باعث افزایش حق انتخاب صاحب کار از میان حسابرسان و در نتیجه افزایش 

رقابت می شود )اوکسرا، 2006(.
یافته اشلیمن )2012( نشان می دهد که تمرکز باال در صنعت صاحب کار باعث بی ثباتی در بازار 
حسابرســی شده و در نتیجه رقابت در بازار حسابرسی را افزایش می دهد؛ بنابراین رقابت در بازار 
حسابرســی ممکن است در صنایع خاص و شــرکت خاصی بیشتر باشد که این رقابت مربوطه به 

ویژگی های صنعت مشتری می باشد.
 با رشــد رقابت در حرفه حسابرسی، مؤسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات با کیفیت تر و با 
بهای کمتر به بازار را بیشتر درک کرده اند. همچنین، مؤسسات حسابرسی برای رقابت بر پایه ای به 
غیر از کیفیت و متفاوت کردن خدمات، به دنبال بهینه نمودن حق الزحمه خود و بهترین پیشنهاد 
برای آن هســتند تا عالوه بر حداکثرسازی در آمد خود، بازار را در شرایط رقابتی از دست ندهند 
)جوزف و چادث، 2015(. از طرفی در برخی از صنایع به دلیل پایین بود ریسک ذاتی حسابرسی، 
موسسات حسابرسی رقابت شدیدتری برای فعالیت در آن صنعت را دارا می باشند و به دنبال ارائه 
خدمات در آن صنایع هستند )کاسترال و همکاران، 2004(؛ بنابراین با توجه به این که یکی دیگر 
از جنبه های صنعت مشــتری کم ریســک بودن و کم هزینه بودن خدمات حسابرسی آن صنعت 
اســت این نکته قابل توجه است که آیا این ویژگی  صنعت مشتری تغییر در حسابرسی را افزایش 

می دهند؟ بنابراین فرضیه سوم به شکل ذیل تدوین می شود: 
فرضیه3-بینرقابتدربازارحسابرســیوتغییرحسابرسرابطهمثبتومعناداری

وجوددارد.
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جانســون و الیز28 )2010( این بحث را مطرح کردند که شرکت هایی که از خدمات حسابرسی 
باکیفیت تر استفاده می کنند در زمان فعالیت های تأمین مالی )مانند عرضه عمومی سهام یا انتشار 
اوراق قرضه(، وضعیت بهتری نسبت به رقبا خود دارند، زیرا این شرکت ها می توانند از مزایای ایـن 
کیفیت )همچون حسن شهرت حسابرس( بهره ببرند. چون این امر از هزینه های اطالعات یا اعتبار 
دهندگان و ارزیابی کیفیت حسابرس کاسته و در نتیجه هزینه بدهی را نسبت به شرکت های رقبا 
کاهــش می دهد. که این موضوع می تواند انگیزه برای تغییر به حســابرس با کیفیت تر را پیش از 

فعالیت های تأمین مالی، در شرکت ایجاد نماید. 
در صنایع با رقابت بیشــتر شرکت ها، بنگاه های اقتصادی منافع )محصول پیشرفته( را در مقابل 
هزینه ها )از دســت دادن احتمالی اطالعات محرمانه( سنجیده و این عامل می تواند نسبت به عدم 
انتخاب حسابرس شرکت های رقیب یا تغییر حسابرس مشترک منجر گردد. هچنین انتظار می رود 
یک شــرکت در شرایطی که هزینه های از دســت دادن اطالعات محرمانه آن زیاد است، موسسه 
مشترک بین رقبا برای حسابرسی را انتخاب نکند یا آن را تغییر دهد )دانوس و ایچنشر29، 1982(.  
او در پژوهش خود بیان می کند که مشتریان ممکن است بیشتر نگران استخدام حسابرسان رقبای 
خود در صنایع رقابتی تر باشــند. همچنین کریشنان30 )2005( در پژوهش خود بیان می کند که 
موسســات حسابرسی که خدمات غیر حسابرســی قابل توجهی همراه با خدمات حسابرسی ارائه 
می دهند می توانند منبع بالقوه ای برای انتقال اطالعات در بین شرکت ها باشد؛ بنابراین با توجه به 

موارد ذکر شده فرضیه چهارم این پژوهش به شکل ذیل توین می گردد: 
فرضیه4-بینرقابتدرصنعتمشــتریوتغییرحسابرسرابطهمثبتومعناداری

وجوددارد.

3-روششناسیپژوهش
این پژوهش از نوع پژوهش های شــبه تجربی اســت که به لحاظ هــدف در زمره پژوهش های 
کاربردی، قرار می گیرد. اطالعات موردنیاز شرکت ها از طریق نرم افزار ره آورد نوین و سایت رسمی 
ســازمان بورس اوراق بهادار گردآوری شده اند. داده ها با اســتفاده از نرم افزار اکسل آماده و سپس 
با اســتفاده از نرم افزار Eviews 10 تجزیه وتحلیل شــده اند. الزم به ذکر است که در پـــژوهش 
حاضر برای آزمون فرضیه های پژوهش باتوجه به دووجهی بودن متغیر وابسته از مدل رگرسیونی 

لجستیک استفاده شده است.
دوره مورد مطالعه، یک دوره زمانی 6 ساله بر اساس صورت های مالی سال های 1393 تا 1398 
اســت. شــرکت های پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری پژوهش حاضر را 
تشــکیل می دهند. به علــت وجود برخی ناهماهنگی ها میان اعضای جامعــه، برای انتخاب نمونه 

آماری شرایط زیر لحاظ شده است:
 برای رعایت قابلیت مقایســه پذیری، سال مالی منتهی به آخر اسفند ماه هر سال درنظر گرفته 

می  شود.
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جزء شرکت های مالی )مانند بانک ها و مؤسسات مالی( و شرکت های سرمایه گذاری یا شرکت های 
واســطه گری مالی نباشــد به دلیل اینکه نوع و نحوی فعالیت عملیاتی شرکت های مالی و سرمایه 

گذاری و سیستم حاکمیت شرکت و راهبری و همچنین نحوی گزارشگری مالی مختلفی دارند.
در طی قلمرو زمانی پژوهش تغییر سال مالی نداشته باشد.

اطالعات مورد نیاز مربوط به متغیرها در دسترس باشد.
برای شــرکت های که تغیرات حسابرس آن ها در نتیجه الزام شورای عالی بورس و اوراق بهادار 

هر 4 سال یکبار بوده است مستثتی شده اند.
مدل های پژوهش، نحوه اندازه گیری و تعریف متغیرها

با توجه به اینکه متغیر وابســته ی پژوهش )تغییر حســابرس( متغیری مجازی است، لذا برای 
آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرســیون لجستیک ذیل مشابه مدل به کار رفته در پژوهش 

کایرنی و همکاران )2019( استفاده می شود:
مدل )1(

CHANGEi.t=β0+β1 HOMi.t+ β2DIFFi.t + β3 HIPROPi.t

+β4 Complexi.t + β5HITENi.t +β6SPECi.t 

+ β7 SIZEi.t + β8 ROAi.t +β9LOSS i. t+β10 LEVi.t 

+ β11 GROWTHi.t 

+β12Auditor change industryi.t + εi.t

که در این مدل؛ متغیرها به ترتیب ذیل ارائه می شود: 

متغیروابسته:تغییرحسابرس
CHANGE: تغییر حسابرس در سال t در شرکت   iکه در این پژوهش اگر در سال مورد بررسی 
تغییر حسابرسی صورت گرفته باشد عدد یک در غیر این صورت عدد صفر داده می گیرد. الزم به 
ذکر اســت با توجه به تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق 
بهادار مصوب 1386/5/8 و اصالحیه مورخ 1390/11/17 شــورای عالی بورس و اوراق بهادار که 
الزام می کند: موسســات حسابرسی و شرکای مســئول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی 
فوق مجاز نیستند، بعد از گذشت 4 سال متوالی، بار دیگر سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی 
شــرکت یادشده را بپذیرند. بنابراین تغییرات حســابرس که در نتیجه الزام شورای عالی بورس و 

اوراق بهادار هر 4 سال یکبار بوده است، مستثتی شده اند. 
متغیرهایمستقل:ویژگیهایصنعتمشتری

متغیر مستقل در این پژوهش ویژگی های صنعت مشتری می باشد که برای اندازه گیری آن طبق 
پژوهش کایرنی و استوارت )2019( از چهار مولفه، همگن بودن صنعت مشتری، رقابت در صنعت 
مشتری، رقابت حسابرس و پیچیدگی استانداردهای حسابداری در صنعت استفاده می شود. نحوه 
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اندازه گیری هر کدام از متغیرها به شرح زیر می باشد:
همگنبودنصنعتمشتری)HOM(: برای اندازه گیری این معیار ابتدا هزینه های عملیاتی 
را محاســبه کرده و تغییرات ســاالنه هزینه های عملیاتی بر هزینه های عملیاتی سال قبل تقسیم 

می شود )کایرنی و استوارت، 2019(. 
رقابتدرصنعتمشــتری)DIFF(: رقابت در بازار محصوالت بر اســاس شاخص هرفیندال- 
هیرشــمن اندازه گیری شده اســت که در پژوهش هو و رابینســون )2006( و مارکاریان و سانتالو 
)2010( و وانگ )2010( نیز مورد استفاده قرار گرفته است. الزم به توضیح است که شاخص مذکور 

میزان رقابت پذیری را در سطح صنایع مختلف محاسبه کرده و به صورت زیر تعریف می شود:

Herfindahl-Hirschman Index(HHI) = ∑ i=1
n 2(   )si

s

که در این رابطه، s_i درآمد فروش شــرکت i، وn  تعداد شرکت های موجود در صنعت موردنظر 
اســت. هرچه قدر این شاخص بیشتر باشــد،    بیانگر تمرکز بیشتر و رقابت کمتر در صنعت است و 

برعکس.
رقابتحسابرس)HIPROP(: در این پژوهش شاخص سنجش رقابت در بازار حسابرسی فشار 
رقابتی رقبای نزدیک است. که برای اندازه گیری رقابت حسابرس در این پژوهش های از این معیار 
نیوتون و همکاران )2016( و نیومن و ویلکنز )2012( اســتفاده می شــود و این شاخص اختالف 
حق الزحمه حسابرســی سال جاری و حق الزحمه حسابرسی سال قبل و تقسیم آن بر حق الزحمه 
حسابرســی سال قبل، در بخش صنعت تعریف می شــود. وقتی رقابت در بازار حسابرسی فشرده 
باشد، حسابرسان ممکن اســت با تعیین حق الزحمه کمتری نسبت به سال قبل، بازار بیشتری را 
برای خود به دســت آورند. هر چه این اختالف کمتر باشــد رقابت بیشتر است و بالعکس. مطابق 
با پژوهش نیومن و ویلکنز )2012( این اختالف در )1-( ضرب می شــود، تا بتوان اثر رقابت را در 

مدل مربوطه لحاظ کرد.
پیچیدگیاطالعاتحسابداریصنعت)COMPLEX(: برای اندازه گیری پیچیدگی اطالعات 
حســابداری از ســه معیار وجود صورت های مالی تلفیقی )ایزدی نیا و همکاران، 1393( و وجود 

محصوالت متنوع در شرکت استفاده شده است.
 به  شــرکت های که فقط یک محصول تولید می کنند، دارای پیچیدگی عملکرد پایین و برای 
شــرکت های که بیش از یک محصول تولید می کنند، پیچیدگی عملکــرد باال دارند )اعتمادی و 
یارمحمد، 1382(. بنابراین به شرکت های که در مجموع دو معیار باال یا بیشتر را داشته باشند  به 
عنوان پیچیدگی اطالعات حسابداری صنعت در نظر گرفته می شود که عدد 1 در غیر این صورت 

0 می گیرد.

وجوداقالمتعهدیبیشازسطحمیانگینصنعت



 |       |18

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالسوم |شمارهدهم|بهار1402

کل اقالم تعهدی با استفاده از رابطه زیر به دست می آید )بهنام پور و همکاران، 1397(:
TCAi,t=CAi,t-Ci,t-CLi,t+STDi,t

.t در سال i کل اقالم تعهدی شرکت :TCAi,t

.t در سال i دارایی های جاری شرکت :CAi,t

.t در سال i وجه نقد شرکت :Ci,t

.t در سال i بدهی جاری شرکت :CLi,t

STDi,t: تسهیالت مالی دریافتنی کوتاه مدت شرکت i در سال t است.

در صورتی که اقالم تعهدی شــرکت  i در سال t بیشــتر از میانگین صنعت باشد1 در غیر این 
صورت 0 می  گیرد.  اســتفاده خواهد شــد، در صورتی که صنعتی حداقــل دو فاکتور را همزمان 
دارا باشــد، به عنوان صنعت دارای پیچیدگی اطالعات حسابداری شناسایی شده و عدد یک داده 

می شود و در غیر این صورت عدد صفر داده می شود )کرم صالحی و همکاران، 1396(.
متغیرهایکنترلی

دوره تصدی حسابرس )HITEN(: بـه اعتقـاد میـرز و همـکاران )2003( دوره تصدی حسابرس، 
تعداد ســـال های متوالی اســـت که یک حسـابرس مسـئولیت حسابرســـی یک شـرکت را بر 
عهده می گیرد یا به عبارت دیگر تعداد ســال های ارتباط حسابرس با مشتری می باشد )کایرنی و 

استوارت، 2019(.
تخصص حســابرس )SPEC(: اگر حســابرس متخصص در صنعت باشــد عدد یک در غیر این 
صورت عدد صفر داده می شود. تخصص در صنعت بر حسب سهم از بازار حسابرسان تعریف شده 
اســت. یک حسابرس زمانی متخصص در صنعت در نظر گرفته می شود که بیش ترین سهم از کل 
دارایی های صنعت را داشــته باشد )یعنی در صنعت بیشترین سهم در اختیار حسابرس باشد( به 
این ترتیب مجموع دارایی های تمام صاحب کاران هر موسســه حسابرسی خاص در صنعت خاص 
تقســیم بر مجموع دارایی های تمام صاحب کاران در این صنعت شــده است. موسساتی که نسبت 
مزبور آن ها بیش از میانه باشــد، به پیروی از پالمــرز )1986( به عنوان متخصص در نظر گرفته 

شده اند.
اندازه شــرکت )SIZE(: لگاریتم طبیعی دارایی های شــرکت )کایرنی و استوارت، 2019(؛ بازده 
دارایی ها )ROA(: برابر با نســبت ســود خالص به مجموع دارایی های شرکت می باشد )کایرنی و 
استوارت، 2019(؛ زیان )LOSS(: اگر شرکت دارای گزارش زیان باشد عدد یک در غیر این صورت 
عدد صفر داده می شــود )کایرنی و اســتوارت، 2019(؛ اهرم مالی )LEV(: برابر است با نسبت کل 
بدهی ها بر کل دارایی های شــرکت )کایرنی و استوارت، 2019(؛ رشد شرکت )GROWTH(: برابر 
است با درصد تغییرات کل دارایی ها شرکت )کایرنی و استوارت، 2019(؛ و نسبت تغییر حسابرس 
در هر صنعت )auditor change industry(:  نسبت تغییر حسابرس در شرکت های هر صنعت 

به تعداد شرکت های آن صنعت )کایرنی و استوارت، 2019(.
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4-یافته هایپژوهش
توجه به جدول ذیل بیان گر این اســت که متغیر تغییر حسابرس دارای میانگین 0/27 می باشد 
که نشــان می دهد شرکت  های نمونه به طور متوسط 27% ساالنه تغییر حسابرس داده اند. همگن 
بودن صنعت مشــتری باتوجه به این که برای اندازه گیــری از معیار تغییرات هزینه های عملیاتی 
اســتفاده شده اســت، دارایی میانگین 25% می باشد که این امر نشــان می دهد، به طور متوسط 

هزینه عملیاتی شرکت ها دارای 25% رشد در سال دارند.

جدول1:آمارتوصیفیمتغیرهایپژوهش
انحراف معیارکمینهبیشینهمیانهمیانگیننام متغیر

0/270100/4تغییر حسابرس
0/90/4-0/250/182/6همگن بودن صنعت

2/932/94/411رقابت در صنعت
0/80/61-0/230/113/95رقابت در حسابرسی
0/370100/5پیچیدگی اطالعات

2/222601/3تصدی حسابرس
0/561100/5تخصص حسابرس

14/3814/220/211/11/5اندازه شرکت
0/40/11-0/070/030/49بازده دارایی ها

0/140100/3زیان
0/610/6200/3اهرم مالی

0/50/3-0/20/11/8رشد شرکت
نسبت تغییرات حسابرس 

0/0200/400/1در هر صنعت

در ارتبــاط با رقابت در صنعت میانگین و میانه به ترتیب برابر 2/93 و 2/9 بوده اســت که این 
موضوع بیانگر این اســت که به طور متوسط رقابت در همه صنعت  ها متقارن می باشد و بیش ترین 
رقابت در صنعت دارویی به میزان 2/93 براســاس شاخص شاخص هرفیندال- هیرشمن می باشد. 
رقابت در حسابرســی دارای 2/93 میانگین می باشد. باتوجه به اینکه این متغیر براساس شاخص 
اختالف حق الزحمه حسابرســی اندازه می شــود، دارای میانگین 2/93 می باشد که نشان می دهد 
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ســاالنه حق الزحمه موسسات حسابرسی به میزان 2/93 رشد داشــته است. پیچیدگی اطالعات 
حسابداری داری 37% میانگین است که نشان دهنده این موضوع است که 37% شرکت ها داری 
اطالعات و صورت های مالی پیچیده هستند. همچنین باتوجه به اینکه سازمان حسابرسی می تواند 
بیشــتر از 6 سال به یک شرکت خدمات حسابرســی ارائه دهد، بنابرین بیشترین مقدار برای این 

متغیر در طی 6  سال دوره مورد رسیدگی بوده است. 
آزمونمانایی)ایستایی(متغیرها

در این پژوهش به منظور بررسی مانایی متغیرهای پژوهش از آزمون ریشه  واحد لوین، لین و چو 
)2002(، اســتفاده شده است. بر اساس این آزمون، چنانچه معناداری آماره آزمون کمتر از 0/05 
باشــد، متغیرها در طی دوره پژوهش پایا هستند. نتایج حاصل از بررسی پایایی متغیرهای جدول 

2 ارائه شده است. همان طور که مالحظه می گردد همه متغیرها مانا هستند.

جدول٢:آزمونماناییمتغیرهایپژوهش

متغیر
لوین، لین و چو

نتایج
آمارهاحتمال

مانا٢٢/05-0/000تغییر حسابرس
مانا4٢/87-0/000همگن بودن صنعت

مانا1٢/٢8-0/000رقابت در صنعت
مانا48/07-0/000رقابت حسابرس

مانا13/77-0/000پیچیدگی اطالعات
مانا5/04٢-0/000تصدی حسابرس

مانا1/865-0/031تخصص حسابرس در هر صنعت
مانا0/013/346اندازه شرکت

مانا47/85-0/000بازده دارایی ها
مانا3/17-0/000زیان

مانا٢4/55-0/000اهرم مالی
مانا19/16-0/000رشد شرکت

مانا٢1/47-0/000نسبت تغییرات حسابرس در هر صنعت

آزمونفرضیه ها
همان طور که  بیان شــد برای پژوهش حاضر چهار فرضیه طرح شده است که نتایج آزمون آنها 

در جدول ذیل ارائه شده است: 
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جدول3:نتایجآزمونفرضیهها

خطای ضرایبمتغیر
استاندارد

آماره 
والد

سطح 
معناداری

عامل تورم 
واریانس

)α0( 0/550/5823-0/7691/398-عرض از مبدأ_
 1/960/04901/07-0/650/33-همگن بودن صنعت
0/670/262/560/01031/18پیچیدگی اطالعات

رقابت در صنعت 
0/090/92051/15-0/010/128-مشتری

0/260/1321/970/04881/02رقابت حسابرس
2/600/00931/24-0/300/11-تصدی حسابرس

0/230/270/8730/38241/25تخصص حسابرس
0/920/35311/64-0/090/105-اندازه شرکت
1/840/06451/08-0/110/059-بازده دارایی ها

1/260/20591/07-0/490/39-زیان
0/4560/500/9050/36541/20اهرم مالی

0/670/391/700/08741/17رشد شرکت
نسبت تغییرات 

1/809/2710/860/00001/31حسابرس

R20/517 مک فادن
)LR( 54/492آماره نسبت درستنمایی

0/0000سطح معناداری مدل
آماره هاسمر- لمشو )معناداری با 

11/72 )0/16(درجه آزادی 8(

نیکویی برازش مدل های رگرسیون لجستیک نیز با استفاده از آزمون های هاسمر- لمشو بررسی 
می شــود. در این آزمون ها که با اســتفاده از آماره کای دو انجام می شــود، اگر مقدار معناداری 
مربوط به آماره آزمون کمتر از 5% درصد باشد، مدل با مشاهدات واقعی برازش ندارد. ولی مقدار 
معناداری بیشتر از 5% درصد، نشان دهنده نیکویی برازش مدل است )اخگر و محمودی، 1397(. 
نتایج آزمون هاســمر - لمشــو مربوط به مدل پژوهش در جدول 4-4 ارائه شــده است. همانطور 
که مالحظه می شــود، مقایسه ســطح معناداری مقدار احتمال آماره هاسمر- لمشو بیشتر از %5 

می باشد، درنتیجه فرض صفر پذیرفته و قابلیت تبیین مطلوب مدل پذیرفته می شود.
به منظور بررســی معنادار بودن مدل رگرسیونی از احتمال آماره LR در سطح خطای 5 درصد 



 |       |22

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالسوم |شمارهدهم|بهار1402

اســتفاده شده است. با توجه به آماره LR )آماره نســبت درست نمایی( به دست آمده )54/492( و 
همچنین ســطح معناداری آن )0/000(، با ضریب اطمینان 95 درصد می  توان ادعا نمود که مدل 
معنی دار بوده و از اعتبار باالیی برخوردار اســت  در نتیجه رگرســیون معنی دار اســت. همچنین 
به منظور بررسی معنادار بودن ضرایب همبستگی از احتمال آماره والد در سطح 5 درصد استفاده 

 شده است.
معیار دیگر مورد بررسی ضریب تعیین مک فادن است که با عالمت R2 مک فادن در جدول باال 
نشان داده شده است. این معیار بیان می کند که چند درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر 
مســتقل توضیح داده می  شود. نتایج به دست آمده، مشــاهده می  شود که ضریب تعیین مک فادن 
مدل تقریباً 0/517 می  باشــد. این نتیجه بیان می کند که 0/517 تغییرات متغیر وابسته به وسیله 

متغیرهای مستقل و کنترلی مدل، توضیح داده می  شود. 
همان گونه که در جدول 3 مشــاهده می  شود، سطح معناداری محاسبه  شده برای همگن بودن 
صنعت مشــتری به  عنوان یکی از متغیر مســتقل این پژوهش، 0/049 حاصل گردیده که سطح 
معنــاداری آن کمتر از 5 درصد و باتوجه بــه  ضریب )65/-( و آماره والد )1/96-( منفی می توان 
نتیجه گرفت که در ســطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری و منفی  بین همگن بودن صنعت 

مشتری و تغییر حسابرس وجود دارد.
نتایج آزمون فرضیه دوم نیز در جدول 3 ارائه شــده اســت. ضریب )0/67( و آماره والد )2/56( 
به دست آمده برای پیچیدگی اطالعات حسابداری مثبت می باشد که نشان دهنده رابطه مثبت و 

معنادار  بین پیچیدگی اطالعات حسابداری و تغییر حسابرس می باشد..
نتایج آزمون فرضیه سوم  نیز در جدول 3  ارائه شده است. ضریب )0/26( و آماره والد )1/97( 
به دست آمده برای رقابت حسابرس مثبت و سطح معناداری کمتر از 5 درصد )0/048( می باشد 

که نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار  بین رقابت حسابرس و تغییر حسابرس می باشد. 
همچنین نتایج آزمون فرضیه چهارم در جدول 3  ارائه شــده اســت، سطح معناداری محاسبه 
 شــده برای رقابت در صنعت مشــتری به  عنوان یکی از متغیر مستقل این پژوهش، 0/92 حاصل 

گردیده که ســطح معناداری آن بیشتر از 5 درصد می باشد؛ بنابراین می  توان نتیجه گرفت که در 
ســطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری بین رقابت در صنعت مشتری و تغییر حسابرس وجود 

ندارد. بنابراین فرضیه فرعی سوم این پژوهش رد می شود.

5-بحثونتیجهگیری
غالباً تغییر حسابرس موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران و منجر به کاهش اتکاپذیری صورت های 
مالی می شــود، این موضوع در صورتی اگر تغییر حسابرس با اخبار ناخوشایند، بارمعنایی منفی و 
تردید به حسابرس جایگزین شود، تشدیدتر نیز می شود جان و همکاران )2020(. کاهش اعتماد 
ســرمایه گذاران به قابل اعتماد بودن صورت های مالی و یا اعتماد ســرمایه گذاران نه تنها منجربه 
ناکامی در اهداف حسابرســی می شود؛ بلکه موجب کاهش و افت اعتبار فرایند حسابرسی در ابعاد 
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کالن می شود )کناپ و ایلکای، 1998(. 
پژوهش های پیشین اهمیت ویژگی های صنعت مشتری را در بازار خدمات حسابرسی مشخص 
کرده  اند )کایرنی و اســتوارت، 2015؛ وانگ و لی، 2020؛ بیــل و همکاران، 2015( آن ها معتقد 
هســتند که ویژگی های صنعت مشــتری از جمله عواملی هستند که در تغییرات حسابرس نقش 
دارند. در تغییر حســابرس و یا تصمیم گیری برای تغییر حســابرس مواردی زیادی ممکن اســت 
دخیل باشــد. بیل و همکاران، )2015( در پژوهشــی به این نتیجه رســیدند کــه صنایع دارای 
پیچیدگی اطالعات حسابداری در صنعت مشتری دارای بیش ترین تغییر حسابرس پس از صنایع 

سرمایه گذاری هستند. 
از آنجا که اعضای یک صنعت دارای عملیات و فعالیت مشــابهی هســتند، بر این این اســاس 
نوع؛ ریســک؛ نحوی اجرای عملیات حسابرسی و شناخت حسابرس از یک شرکت قابل تعمیم به 
کل شــرکت های آن صنعت می باشد؛ همچنین حسابرسان فعلی یک صنعت خاص نیز پیش بینی 
می کنند که هزینه های حسابرســی پایدار )باالتر( در صنایع همگن وجود داشته باشد و باتوجه به 
کسب شناخت از واحد مورد رسیدگی و قابلیت تعمیم به شرکت های مشابه، کمتر به دنبال تغییر 

هستند.
همچنین از آنجا که همگنی در ســطح صنعت حاصل می شــود، حسابرسان می توانند در مورد 
هزینه های مورد انتظار مشتری حسابرس تعمیم دهند و به دنبال حسابرسی برای سال های مالی 
بعد نیز باشــند، داشــتن چندین صاحب کار در یک صنعت خاص موجب می شــود که حسابرس 
ویژگی های خاص آن صنعت، نرم افزارهای مالی مربوط و مشکالت اقتصادی مرتبط با آن صنعت 
را بهتر بشناسد. نتایج و یافته های این فرضیه با پژوهش های کایرنی و همکاران )2019( و کاهان 
و همکاران )2008( مخالف اســت که علت عدم همســو بودن با نتایــج و یافته های آن ها ممکن 
اســت مربوط به شرایط و ویژگی های کالن اقتصادی  و تعدد موسسات حسابرسی و ... باشد؛ که با 
یافته های نوروش و محرمی )1387( مطابق دارد. پیچیدگی در اطالعات حســابداری از دید تهیه 
کننده باعث ایجاد اشــتباهاتی اجتناب ناپذیر در گزارشــگری مالی می  شود. همچنین افزایش در 
پیچیدگی های حســابداری به طور مســتقیم منجربه افزایش زمان الزم برای حسابرسی شرکت و 
در نتیجه باعث باال رفتن بهای تمام شده برای موسسه حسابرسی می شود که احتمال کنارگیری 
حسابرس در ســال آتی را افزایش می دهد. افزایش در پیچیدگی اطالعات حسابداری حسابرسان 
را مجبــور به اعمال مراقبت های حرفه ای بیشــتری را در تمام مراحل حسابرســی می کند. بدین 
دلیل که وقوع اشــتباه عمدی و غیر عمدی در حسابداری امری اجتناب ناپذیراست، عواملی چون 
پیچیدگــی و متنوع بودن موضوعات، حجم زیاد کار، خســتگی، کســالت، بی اطالعی، بی دقتی 
وعملیات تکراری احتمال اشــتباه را افزایش می دهد و در صورتی که این تحریف توسط حسابرس 
کشف نشود ممکن است آثار زیان باری بر تصمیم گیری استفاده کنندگان بگذارد که این امر امکان 
طرح دعاوی حقوقی علیه حسابرســان را افزایش دهد. که این موضوع نیز ممکن اســت، توجیه 
کننده رابطه مثبت بین پیچیدگی اطالعات حسابداری و تغییر حسابرس باشد. یافته این پژوهش 
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مخالف با یافته های کایرنی و همکاران )2019(  و خوشــکار و همکاران )1399( می باشد که علت 
این امر ممکن اســت مربوط به نحوی اندازه گیری متغیر مستقل در پژوهش خوشکار و همکاران 
باشــد. همواره رقابت  بین  سازمان  حسابرسی  و  حسابرسان  بخش  خصوصی  و  همچنین  رقابت  بین 
 حسابرســان  بخش  خصوص در ســال های اخیر افزایش پیدا کرده است که افزایش رقابت در بین 
حسابرســان منجر به کاهش حق الزحمه حسابرســی که متقابال  باعث  کاهش سود می گردد، از 
طرفی در  ســاختار  متمرکز ) غیر رقابتی(، قدرت بازار حســابرس افزایش پیدا می کند و موسسات 
حسابرســی می توانند  با  تعیین قیمت  بیشتر حق الزحمه حسابرسی،  سود  بیشتری  کسب  کنند. از 
 سوی  دیگر،  حسابرســان  ممکن  است  از  طریق کاهش قیمت خدمات نسبت به فشار رقبا واکنش 
نشــان دهند. بنابراین هر چقدر رقابت حسابرس بیشتر باشــد احتمال اینکه قیمت های پیشنهاد 
برای حسابرسی شرکت ها کاهش یابد زیادتر می شود و به مراتب باعث تغییرات بیشتر حسابرسان 
شــرکت ها می گــردد که نتایج این فرضیه با پژوهش اشــلیمن )2012( و بنــی مهد و همکاران 
)1392( که  نشــان می دهد با خصوصی سازی موسسات حسابرسی )افزایش در تغییر حسابرسی( 
منجر به رقابت شدیدتر و به دنبال آن تغییر بیشتر حسابرس می انجامد، همسو و هم جهت است.

در ارتباط با موضوع پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه می شود:
بررسی ارتباط بین دالیل تغییرات حسابرس و آثار صنعت می تواند در تحقیقات آتی مفید واقع 
شــود. به عنوان مثال ایترگ31 و همکاران )2011( مشــخص می کنند که گزارشهای حسابرسی 
نامطلوب اولیه با تغییر در حسابرســان رتبه الف درارتباط است، بنابراین تحقیقات آتی می توانند 
نتایج به دســت آمده از مطالعه جاری را با  نتایج خود ترکیب کنند و بررســی کنند که آیا تاثیر 
متفاوتی درگزارش های حسابرســی نامطلوب مشــتری ها در صنایع با ویژگی های مختلف صنعت 

وجود دارد یا خیر.
به ســازمان بورس اوراق بهادار تهران پیشــنهاد می گردد تا صنایــع دارای پیچیدگی اطالعات 
حســابداری را مشخص و برای جلوگیری از کاهش کیفیت حســابداری حداقل حق الزحمه برای 
این صنایع مشخص نمایید تا در فضای رقابتی بازار حسابرسی به دالیل کاهش هزینه حسابرسی 

کیفیت حسابرسی و متعاقبا کیفیت گزارشگری مالی کاهش نیابد.
به حسابرســان پیشنهاد می گردد که توانایی های خود در زمینه صنعت مورد فعالیت را افزایش 
دهنــد؛ زیرا این امر به آن ها امکان می دهد تا خدمات بــا کیفیت تری در قیمت های رقابتی ارائه 
نمایند و شانس موفقیت شان در مقابل رقبا را افـزایش دهند و نظر مجامع جهت انتخاب مجدد به 

عنوان حسابرس و در نتیجه سهم بیشتری از بازار حسابرسی به دست آورند.
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