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 چکيده
و  یسابرسح کیو چرخش شر یاظهارنظر حسابرس دیخر نیرابطه ب یهدف پژوهش حاضر، بررس

که باعث اختالل در استقالل حسابرس  یاز جمله عواملطبق یافته های محققان سود است.  تیفیک

 یواحد یتوسط مؤسسه حسابرس یواحد گزارشگر کیاست که  ییشدن سالها یگردد، طوالن یم

ممکن ان حسابرس رییتغ. ابندی رییتغ یحسابرسان به صورت چرخش و باید ردیگ یقرار م یمورد بررس

شود. در راستای بررسی این سود  تیفیدر ک و تأثیرگذاری یاظهارنظر حسابرس دیباعث خراست 

 یدوره زمان یشده در بورس اوراق بهادار تهران برا فتهریپذ یشرکت نمونه از شرکت ها 231 موضوع

 ی)علٌ یدادیو پس رو یروش پژوهش از نوع همبستگ. انتخاب شده است 2311تا  2331 یسالها نیب

انجام  (،OLS) یحداقل مربعات معمول ونیو رگرس تیپروب ونی( و با استفاده از رگرسیا سهیمقا -

وجود  ارتباط یحسابرس کیشر رییو تغ ینوع اظهارنظر حسابرس نیب طبق شواهد پژوهش،شده است. 

رابطه معنادار از نوع مثبت وجود دارد.  یحسابرس کیشر رییو تغ یاظهارنظر حسابرس دیخر نیندارد. ب

 یتعهدالم اق اریسود، از دو مع تیفیبر ک کیدر سطح شر یاظهارنظر حسابرس دیخر ریتأث یبررس یبرا

نوان به ع یاریاخت یسود استفاده شده است. اگر اقالم تعهد تیفیک یبرا زیناچ یو سودها یاریاخت

 ریود تأثس تیفیبر ک کیدر سطح شر یاظهارنظر حسابرس دیسود باشد در آن صورت خر تیفیک اریمع

نظر اظهار دیخر نیب یسود باشد، رابطه معنادار تیفیک اریبه عنوان مع زیناچ یاگر سودها یدارد، ول

 .سود وجود ندارد تیفیو ک کیح شردر سط یحسابرس

اظهارنظر  دیخر ،یحسابرس کیچرخش شر ،یاظهارنظر حسابرس :يديکل واژگان

 سود. تیفیک  ،یحسابرس
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 3 ، مریم پيليپا 2 ، مرتضی خانالري 1عليرضا فضل زاده 

 .دانشیار حسابداری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران 2
 .دکترای حسابداری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران 1
 .تبریز، ایران، شمس یعلم و فن آورآموزش عالی مؤسسه کارشناسی ارشد حسابداری،  3
 

 نام نویسنده مسئول:
 مریم پيليپا

 یحسابرس کیچرخش شر ی واظهارنظر حسابرس دیخر نيب رابطه یبررس

 تهران بهادار در بورس اوراق شدهرفتهیپذهاي در شرکت سود تيفيو ک
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 مقدمه
ر کنند. حسابرس د یم یباز یاقتصاد یها بنگاهبه  یارائه خدمات حرفه ا قیاز طر هیدر بازار سرما یتیحسابرسان )مستقل( نقش با اهم

برون  نهیهب یها یریگ میتصم و یگذار هیسرما سکیکاهش ر جهیاطالعات و در نت تیفیبهبود ک نهیزم ت،یبا اهم فاتینقش کشف کننده تحر

اهد و در فراهم کردن شو شتریب دقتاشتباهات و الزام نمودن کارکنان به  افتنی قیحسابرس از طر گریآورد. از طرف د یرا فراهم م یسازمان

از  یامور درون سازمان هیدر ارتباط با کل یبهتر یها یریگ میشود تصم یموجب م افتهیاطالعات بهبود  نیبخشد. ا یمدارک، داده ها را بهبود م

و  هیکاال و تجز یزیبرنامه ر ،یا هیسرما یساخت، بودجه بند انیدر جر یکاال ییجا به جا لیتسه یدر ساختار کارخانه برا رییتغ جادیجمله ا

تفاده در اطالعات مورد اس تیفیک نهیزم قیطر نیو از ا ردیانجام پذ یگذار متیو ق دیتول ماتیتصم یبرا یینقطه سربسر به عنوان مبنا لیتحل

ان اطالعات کنندگ هیاز ته دیبا دخود موفق باشن ریخط فهیوظ نیبتوانند در ا نکهیا یدهند. حسابرسان برا شیرا افزا تیریمد یها یریگ میتصم

نفوذ قابل  حسابرسان از رییتغ ایدر انتخاب  رانیآنها در سطح قابل قبول باشد. اما ممکن است مد یحسابرس تیفی( مستقل باشند تا کتیری)مد

و  گزارش مطلوب رانیاگر مد گریکار حسابرسان شوند. به عبارت د تیفیدر مورد استقالل و ک دیترد جادیمالحظه خود استفاده کرده و باعث ا

و از حسابرس مورد نظر  رندیبکار گ یگریاحتمال وجود دارد که آنها حسابرس د نیا ند،یننما افتیدر یمورد نظر خود را از حسابرسان کنون

واحد  کیاست که  ییشدن سالها یگردد، طوالن یکه باعث اختالل در استقالل حسابرس م یکنند. از جمله عوامل افتیگزارش مطلوب در

 شین پصاحبکار و حسابرسا نیکه ب ییآشنا لیموضوع به دل نیا رای. زردیگ یم    قرار  یمورد بررس یواحد یتوسط مؤسسه حسابرس یزارشگرگ

دوره  شیبا افزا ن،ییپا تیفیبا ک یحسابرس افتندیدر زی(، ن2133و دوسه ) یسؤال ببرد. کاپل ریممکن است استقالل حسابرسان را ز د،یآ یم

حسابرس و صاحبکار بلندمدت باشد، احتمال صدور گزارش  یاست اگر همکار نیاز ا ی(، حاک1222وانسترالن ) قی. تحقابدی یم شیافزا یتصد

 ییتقادهاموضوع ان نیکه ا ابندی رییتغ یاست که حسابرسان به صورت چرخش نیمشکل ا نی. راه حل اابدی یم شیحسابرسان افزا یمقبول از سو

هارنظر اظ دیباعث خر نیگردد و همچن یم یدگیحسابرسان باعث هدر رفت شناخت حسابرس از واحد مورد رس رییبه دنبال داشته است. تغ زیرا ن

عدم استقالل حسابرس ممکن است  نیشود و ا یمموجب اختالل در استقالل حسابرس  زین یاظهارنظر حسابرس دی. خر]i[شود  یم یحسابرس

 هیشرکت ها است که توسط سرما یسالمت مال یابیارز تیبا اهم یسود، از جنبه ها تیفی. بحث ک]ii[سود منعکس شده باشد  تیفیدر ک

 یهاییارسو جهیو به خصوص در نت ریاخ یگرفته است. در سالها ارمورد توجه قر یمال یاستفاده کنندگان صورتها ریگذاران، اعتباردهندگان و سا

که صاحبکاران به دنبال  دیآ یبه وجود م یاظهارنظر زمان دیخر ن،یهمچن .]iii[سود شده است  تیفیبه موضوع ک یتوجه روزافزون ،یمال

 یابرساظهارنظر نامناسب حس افتیبه خاطر اجتناب از در بکارانصاح یهستند گزارش مقبول صادر کنند. به عبارت لیگردند که ما یم یحسابرسان

د. با دلخواه خود برسن جهیبه نت یکنند که بتوانند به راحت یگریحسابرس د نیگزیخود را جا یممکن است درصدد باشند که حسابرس فعل

سال قبل احتمال  کیدر  ت،یگزارش تداوم فعال رویپ نظراظهار دیکه خر افتندی( در1223 ل،یمتحده، )کارسول و ن االتینمونه در ا کیاستفاده از 

 ی( حسابرس1222و همکاران،  وتنیاست. )ن یحسابرس تهیکم انشانیوابسته، عمده مشتر رانیکه مد یدارد هنگام تیشرکت ها موفق یبرا شتریب

ظهارنظر ا دیخر یدر کنترل داخل یموفق یریکارگمتحده ب االتیا یدهد که شرکت ها یکردند و نشان م یمتحده را بررس االتیدر ا یکنترل داخل

 دیخر یحسابرس برا رییشود که در تضاد با تغ یم یحسابرس تیفیک شیحسابرسان باعث افزا یگر یتصد یدوره طوالن گر،ید یدارند. از سو

 کیسود و چرخش شر تیفیبر ک یاظهارنظر حسابرس دیخر ریاست که تأث نیحاضر ا قیاهداف تحق نی. بنابرا]ii[باشد  یم یاظهارنظر حسابرس

 پاسخ داده شود: لیقرار دهد و  به سؤاالت ذ یمورد بررس رانیا دررا  یبر نوع اظهارنظر حسابرس یحسابرس کیچرخش شر ریو تأث یحسابرس

 تیفیبر ک کیدر سطح شر یاظهارنظر حسابرس دیخر ایآ نیدارد؟ همچن ریتأث یحسابرس کیبر چرخش شر یاظهارنظر حسابرس دیخر ایآ

 بر نوع اظهارنظر حسابرس چگونه است؟ یحسابرس کیچرخش شر ریتأث نیدارد؟ و همچن ریسود تأث

 دیدر خصوص ارتباط خر یقیرسد انجام تحق یمبه نظر  طیشرا نینشده است. در ا یموضوع توجه چندان نیبه ا رانیدر ا نکهیتوجه به ا با

 نهیشیپ ،مهظر برسد. در ادابه ن یسود، ضرور تیفیبر ک یاظهارنظر حسابرس دیخر ریو تأث یحسابرس کیبا چرخش شر یاظهارنظر حسابرس

 .دگیر می ارقر سیربر ردموپژوهش  جیها و نتا افتهیپژوهش، و در آخر هم  یپژوهش، روش شناس

 

 پيشينه تحقيق
  که صورت گرفته عبارت است از: یو داخل یخارج یدر ارتباط با موضوع پژوهش حاضر، پژوهش ها

 یفاعرانتیاز بخش غ ی: شواهدیکنترل داخل یگزارشگر تیفیو ک یحسابرس کیشر ی، به موضوع دوره تصد]i[تامپسونعمر و و  تزجرالدیف

 یم   شکاه یحسابرس کیشر یبا دوره تصد یکنترل داخل یگزارشگر تیفیاز آن است که ک یحاصل از پژوهش حاک جیپرداختند. نتا کایآمر

 ینیچ طیدر مح کیاز سطح شر یاظهارنظر موفق عمل نمودند؟ شواهد دیدر خر یحسابرس انیمشتر ای، به موضوع آ]ii[. چن و همکاران ابدی

موفق عمل  کیاظهارنظر در سطح شر دیکه شرکت ها در خر افتندی، در]iii[توسط لنوکس  افتهیتوسعه  یپرداختند. با اتخاذ از چارچوب تجرب
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با  یمؤسسه حسابرس کی یبودن شرکت برا یشود اگر اقتصاد یموفق م ادیبا احتمال ز کیدر سطح شر ارنظراظه دیخر ن،ینمودند. عالوه بر ا

 لیتشک یشرکت سهام کینسبت به  یسهام ریشرکت غ کیبه عنوان  یشود اگر مؤسسه حسابرس یموفق م یکم اریاست و با احتمال بس تیاهم

 و و چانگ تیدهند. ل یم هیارا یتر نییسود پا تیفیموفق شدند ک کیسطح شر دراظهارنظر  دیکه در خر یشرکت ها ن،یشده باشد. همچن

حسابرس بر  کیشر رییکه تغ دندیرس جهینت نیبه ا یمال یگزارشگر تیفیحسابرس بر ک کیشر رییتغ ریبا عنوان تأث یقی، در تحق]iiii[کنت 

سود انجام دادند.  تیفیحسابرس در بهبود ک یها یژگینقش و عنوانتحت  ی، پژوهش]ii[معکوس دارد. صفرزاده  ریتأث یمال یگزارشگر تیفیک

 یارهایهر کدام از مع گر،یبه عبارت د ست؛ین یسود تک بعد تیفیحسابرس و ک یها یژگیو انیحاصل از پژوهش نشان داد که رابطه م جینتا

 هیو فرضاز د یکیتوان  ینم میاست. لذا به طور مستق ضیضد و نق یآنها گاه جیپردازند که نتا یموضوع م نیخاص به ا یا هیسود از زاو تیفیک

 تیفیتحت عنوان ک ی، پژوهش]i[ محمدی و کاظمیفرد و  یلینمود. وک دییسود را تأ تیفیحسابرس و ک یها یژگیو انیارتباط م رامونیپ بیرق

 یاست و از طرح شبه تجرب یپژوهش کاربرد نیشده در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند. ا رفتهیپذ یسود و انتخاب حسابرس در شرکت ها

ه از روش استفاد زانیبر م یحسابرس یمؤسسه ها یو بزرگ یکوچک ریدهد تأث ینشان م قیتحق جیکند. نتا یاستفاده م یدادیپس رو کردیو رو

 یرا مورد مطالعه و بررس یرساظهارنظر حساب رییحسابرس مستقل و تغ رییتغ نی، رابطه ب]ii[ مراد زاده و زینالیمهد و  یاست. بن یحسابدار یها

که  افتندیدر 2331 یال 2332 یسالها یشده در بورس اوراق بهادار تهران در ط رفتهیپذ یشرکت از شرکت ها 113 یقرار دادند. آنها با بررس

اظهارنظر  دیخر دهیپد یرساظهارنظر حساب رییحسابرس و تغ رییتغ نیب میاظهارنظر دارد. رابطه مستق رییبا تغ میمستق یحسابرس رابطه ا رییتغ

 کند. یم دییرا تا رانیا یدر بازار حسابرس یحسابرس

 

 شناسی پژوهشروش
موضوع مورد مطالعه و  اتیو ادب یبخش نظر یو با مراجعه به منابع کتابخانه ا یاطالعات بصورت کتابخانه ا یروش ها و ابزار گردآور

ره آورد     داده سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار  گاهیاز پا قیتحق یها هیآزمون فرض یشرکت ها برا ازیمورد ن یو داده ها ردیگ یم یبررس

سازمان بورس اوراق بهادار استخراج شده  یاطالعات گاهیاز پا یحسابرس سساتپرداز استخراج شده است و اطالعات مربوط به مؤ ریو تدب نینو

از  نی، استفاده شده است. همچن(OLS)2 یحداقل مربعات معمول ونیو رگرس تیپروب ونیسرگر لیداده ها از تحل لیو تحل هیتجز یاست. برا

 قیتحق یاستفاده شده است. جامعه آمار یآمار یها زمونپردازش اطالعات و آ یبرا  Minitab 18و  EXCEL ،Eviews 10 ینرم افزارها

 یاحتمال یریاست و از روش نمونه گ 2331-2311در بازه زمانی  در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ ینمونه شرکت از شرکت ها 231حاضر 

ه ک هستند یها شرکت های هینمونه جهت آزمون فرض یاستفاده شده است. شرکت ها نییپا یها یژگیبا اعمال و کیستماتیساده و حذف س

 باشند: ریز یها یژگیو یدارا

 11شرکت  یسال مال انیپا( 1 خاص آنها نباشد. تیبه سبب ماه نگیزیو ل مهیب ،یبانک ،یگذار هیسرما ،یمال یواسطه گر عیصنا جزء( 2

اطع در مق یاقتصاد یرهایمتغ ریکنترل اثرات سا لیامر به دل نینداده باشند. ا یسال مال رییمورد نظر تغ یدر دوره زمان( 3اسفند هر سال باشد. 

مورد معامله قرار  کباریسال حداقل  یکه سهام آنها در ط یها شرکت( 1 باشد. یبودن آن بر نمونه ها م کسانیسال و  یمختلف در ط یزمان

 گرفته باشد.

 

 فرضيه هاي پژوهش

  :ردیگ یقرار م یمورد بررس قیتحق نیکه در ا یها هیفرض

 ارتباط وجود دارد. یحسابرس کیو چرخش شر ینوع اظهارنظر حسابرس نیاول: ب هیفرض

 ارتباط وجود دارد.  یاظهارنظر حسابرس دیو خر یحسابرس کیچرخش شر نیدوم: ب هیفرض

 دارد. ریسود تأث تیفیبر ک کیدر سطح شر یاظهارنظر حسابرس دیسوم: خر هیفرض

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ordinary Least Squres 
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 الگوها و متغيرهاي پژوهش
 قیتحق یمدل ها

 یحسابرس یمدل گزارشگر 

 (2رابطه )
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 یحسابرس کیمدل چرخش شر 

 (1رابطه )
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PTRExpPTRTenure

TenureSEOSizeAge
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 سود تیفیمدل ک 

 (3رابطه )
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 پژوهش يرهايمتغ
 مستقل  یرهایمتغ 

 باشد: یم ریباال به شرح ز یمستقل طبق مدل ها یرهایمتغ

PTRSwitchاگر شرکت  ؛یحسابرس کیشر ریی: تغi  در سال  دیجد کیشر کیتوسطt ریو در غ کیشده باشد ارزش آن  یحسابرس 

 صورت صفر خواهد بود؛ نیا

:MAOLag  ورت ص نیا ریخواهد بود و در غ کیکند برابر  افتیشده در لیتعد یکه شرکت در سال قبل اظهارنظر حسابرس یدر صورت

 صفر منظور خواهد شد؛

 :PTRSwitch *MAOLag شده سال  لیتعد یو اظهارنظر حسابرس یحسابرس کیشر رییتغ ریحاصل ضرب )اثر متقابل( دو متغ

 قبل؛

 :OpnShop افتیاحتمال در نی)مدل اول است(؛ تفاوت ب یحسابرس یاز مدل گزارشگر یکه برآورد ،یاظهارنظر حسابرس دیخر ریمتغ 

   د؛سال نداشته باش کیرا در  کیکه شرکت تجربه چرخش شر یاست با حالت کیتجربه چرخش شر یکه دارا یشده در شرکت لیاظهارنظر تعد

  OpnShopClient: ی جار و گزارش سال افتدیدر سال قبل اتفاق ب کیاگر چرخش شر ک،یدر سطح شر یاظهارنظر حسابرس دیخر

 شود؛ یصورت صفر منظور م نیا ریو در غ کیمقبول باشد برابر 

 وابسته یرهایمتغ

 باشد:  یم ریباال به شرح ز یوابسته مدل ها یرهایمتغ

MAO اگر شرکت :i  در سالtکند صفر منظور  افتیدر یو اگر اظهارنظر مقبول حسابرس کیکند برابر  افتیشده در لی، اظهارنظر تعد

  خواهد شد؛

 :PTRSwitch اگر شرکت  ؛یحسابرس کیشر رییتغi  در سال  دیجد کیشر کیتوسطt ریو در غ کیشده باشد ارزش آن  یحسابرس 

 ؛صورت صفر خواهد بود نیا

EQیاریاخت یاقالم تعهد یسود، که با مقدار جبر تیفیک اری: مع (DAcc) زیناچ یو انتشار سودها SP)) که اقالم  ی. زماندیآ یبدست م

 یدر حال د،یآ یبدست م (OLS) یحداقل مربعات معمول ونیسود از روش رگرس تیفیوابسته است، مدل ک ریمتغ ((DAcc یاریاخت یتعهد

  د؛یآ یبدست م تیپروب ونیسود از روش رگرس تیفیوابسته است، مدل ک ریمتغ ((SP زیناچ یسودها یکه وقت

 شود: یم یریاندازه گ ریبصورت ز (ACCR) یابتدا کل اقالم تعهد ریمتغ نیمحاسبه ا یبرا : (DAcc) یاریاخت یتعهد اقالم

http://www.joas.ir/


 041 -055، ص 0931، تابستان  01وهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره پژ
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

CFOEARNACCR (1رابطه )  
  

 یجداساز یاست. برا یاتیعمل تیاز فعال یخالص وجه نقد ناش CFOو  یاتیسود عمل EARN ،یکل اقالم تعهد ACCR : در آن که

شده، استفاده شده  لیتعد رانیا طیکه با توجه به مح ،]iii[ یکه توسط بهار مقدم و کوه کیکاسن یاز الگو یاز کل اقالم تعهد یاریبخش اخت

 است: ریمذکور بصورت ز یاست. الگو

 (2رابطه )

itititit

itititit

GROWTHCFOPPE

INVRECREVACCR
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 Accrشرکت  ی: کل اقالم تعهدi اول دوره؛ یها یینسبت به کل دارا :∆REC شرکت  یافتنیدر یدر خالص حسابها رییتغi  در سال

t؛:PPE  ثابت مشهود شرکت  یها ییخالص داراi  در سالt؛ :∆CFO شرکت  یاتیعمل ینقد یها انیدر جر رییتغi  در سالt؛ :∆INV رییتغ 

در فروش  رییتغ  GROWTH:دوره همگن شده است؛ یابتدا یها ییکه همه آنها نسبت به کل دارا tدر سال  iمواد و کاال شرکت  یدر موجود

 یارزش ها (NDA) یاریاخت ریغ یدر مدل فوق اقالم تعهد باشد. یم  (DAcc)  یاریاخت تعهدی اقالم: ↋ نسبت به سال قبل؛ یسال جار

  شوند. یم فیمانده ها تعر یبصورت باق (DAcc) یاریاخت یشده  بوده و اقالم تعهد تیتثب

:SP صورت صفر. نیا ریو در غ کیباشد برابر  %2و  %2 نیشرکت ب یها ییاگر بازده دارا ز،یناچ یسودها ریمتغ 

 یکنترل یرهایمتغ

  باشد: یم ریباال به شرح ز یطبق مدل ها یکنترل یرهایمتغ

 :ROA د؛یآ یها بدست م ییبه کل دارا یاتیسود عمل میها، که از تقس ییبازده دارا  

:Loss  شود؛ یصورت صفر منظور م نیا ریو در غ کیگزارش کند برابر  انیشرکت؛ اگر شرکت ز انیز  

:OCF  شود؛ یم لیها تعد ییکه با استفاده از جمع دارا یاتیعمل ینقد انیجر 

 :Lev د؛یآ یها بدست م ییها به کل دارا یکل بده میکه از تقس یاهرم مال 

 :RPTLend شود؛ یم دهیها سنج ییبه کل دارا یافتنیدر یحسابها ریسا میوام به اشخاص وابسته، که از تقس یاعطا 

 :CRاست؛ یمال سکیسنجش ر یکه برا یجار یها یبه بده یجار یها یی( دارا)نسبت جاری 

 :Size ها است؛ ییکل دارا یعیطب تمیاندازه شرکت، لگار  

:ARInv ها است؛ ییدارا یدگیچیو پ یکنترل خطر حسابرس یها که برا ییکاال به کل دارا یو موجود یافتنیدر ینسبت حسابها  

Age  :سهام؛ هیعرضه اول نیعمر شرکت از اول  

:Ret سال  یشده سهام در ط لیبازده بازار تعدt؛  

 مانند ،سهم دـخریاز  یشاـن یداعو سایر وهعالدوره سهام به  خراول دوره و آ قیمت اتتغییراز  تسترعبا م،سها ساالنه زدهبااز  رمنظو

 : دمیشو فرموله یرز رتوـصدر اول دوره که به  مسها قیمت بر تقسیم م،سها ینقد دسوو  هجایز مسها م؛تقد حقاز  ناشی ییاامز

 (6رابطه )
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سال  یسهم در ابتدا متیق= tP-1 ؛یسال مال یسهم در انتها متیق= tPسهم؛  متیق نیبازده کل سهام نسبت به اول Ret=در آن:  که

 شیتعداد سهام افزا =eN ؛یآورده نقد قیاز طر افتهی شیتعداد سهام افزا c=Nناخالص هر سهم؛  یسود نقد =tDسهم؛  یارزش اسم= nP ؛یمال

  .]iiii[ هیسرما شیتعداد سهام قبل از افزا t=N ه؛سود انباشت ایاندوخته  قیاز طر افتهی

 استفاده شده است. نیمحاسبه بازده ساالنه سهام از اطالعات موجود در نرم افزار ره آورد نو یبرا

itjj
onTermsInterractiy

23

14


 ی( را براPTRSwitchحسابرس )  کیشر رییمذکور و تغ یرهایمتغ نی: اثر متقابل روابط ب

 رهایتعداد متغ 13که در آن عدد  م،یچرخش و بدون چرخش استفاده کرد یدارا یشرکت ها نیب یکنترل یرهایمتغ بیکردن اختالف ضرا یخنث

)      رهایحسابرس بر متغ کیشر رییشروع لحاظ تغ فیرد ارهنشان دهنده شم  j=14و  یحسابرس کیبر اثر چرخش شر ریهر متغ راتییو تغ

PTRSwitch*ROAاست ).  
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 هاي پژوهشیافته
 باشده است را  لیتعد رانیا طی(، با توجه به مح2331) یکه توسط بهار مقدم و کوه کیکاسن یالگو نیتخم نتایج( 2جدول شماره )

 نی. آماره دوربهدد می(OLS)  ونیبا استفاده از روش رگرس ،یاریاخت یبه منظور بدست آوردن اقالم تعهد ی،تعهد مقالا متغیرکل دنبو بستهوا

 یم انیشده ب لیتعد نییتع بیباشد. ضر یم ونیرگرس یخطا یاجزا نیب یعدم وجود همبستگ انگریدهد که ب یرا نشان م 2661واتسون عدد  -

 نیا انگریل بمد نیشده ا لیتعد نییتع بیمستقل نسبت داد. ضر یرهایمتغ راتییتوان به تغ یوابسته را م ریمتغ راتییکند که چه مقدار از تغ

 ی( را در سطح معنادار23616عدد ) Fآماره  زانیدهند. م یم حیوابسته را توض ریمتغ راتییدرصد از تغ 12حدود  لمستق یرهایاست که متغ

 دهد. ی( نشان م2622)

 

شده در سال  لیتعد ینمونه اظهارنظرها یاز شرکت ها %21دهد. در حدود  یرا ارائه م قیتحق یرهایمتغ یفی( آمار توص1جدول شماره )

از  %21هست.   (PTRSwitch) %13ی حسابرس کیشر رییتغ نیانگیم زانیکردند. م افتیدر (MAOLagو سال قبل )(  (MAOیجار

به پنج سال است  کینزد ((Tenure یشرکت حسابرس یحسابرس یمتوال یدوره ها نیانگی. مکردندگزارش (  (Lossانینمونه ز یشرکت ها

 زانیاست. م بودند، حدود دو سال (PTRTenure) یشرکت حسابرس یمشغول حسابرس کیکه دو شر یمتوال یدوره ها نیانگیکه م یدر حال

 %12یحسابرس کیدر سطح شر یمشتر تیاهم نیانگیم زانیکه م یلاست در حا  (FirmCI) %31ی به مؤسسه حسابرس یمشتر تیاهم نیانگیم

(PTRCI) یاعطا ریرا متغ اریانحراف مع نیقرار گرفته اند. کمتر یدگیمورد رس یاز مشاهدات توسط سازمان حسابرس %13 نیباشد. همچن یم 

 ( دارد2623با مقدار ) (RPTLend)وام به اشخاص وابسته 
 

 داده ها عیآزمون توز

 ( با استفاده از الگوي کاسنيکDAccنتایج تخمين اقالم تعهدي اختياري ) -1جدول شماره 

 سطح معناداری tآماره  استانداردانحراف  ضریب نام متغیرها

 2622 3622 2622 2623 مقدار ثابت

1-it∆REC+∆INV]/Asset -[∆REV 2621 2623 2613 2622 

1-itPPE/Asset 2623 2621 2631 2621 

1-it∆CFO/ Asset 2631- 2626 1623- 2622 

GROWTH 2622 2622 2613 2631 

 111 مشاهدات

  

 2661 واتسون -دوربین آماره  F 23616آماره 

 2612 ضریب تعیین تعدیل شده F 2622سطح معناداری 

 آماره هاي توصيفی تحقيق -2جدول شماره 

 نماد متغیرها میانگین میانه انحراف معیار چولگی کشیدگی حداقل حداکثر

2622 2622 2623 2611- 2622 2622 2621 MAO 

2622 2622 2622 2623 2622 2622 2613 PTRSwitch 

1633 2613- 1623 2622- 2622 2622 2622- DAcc 

2622 2622 11631 2621 2623 2622 2623 SP 

2622 2622 2623 2613- 2622 2622 2621 MAOLag 

1661 1662- 126612 1621 2613 2621 2621 ROA 

2622 2622 2613 1622 2632 2622 2621 Loss 

2613 2632- 1631 2621 2623 2622 2622 OCF 

2621 2621 26663 2612 2631 2662 2661 Lev 

http://www.joas.ir/


 041 -055، ص 0931، تابستان  01وهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره پژ
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 

مفهوم  نیبرا بزرگتر باشد، بد – جاک آماره مقدار چه هر. است شده استفاده  برا –داده ها از آماره جاک  عینرمال بودن توز یبررس یبرا

احتمال  بیمقدار ضر ر،ینرمال بودن متغ یجهت بررس توانیم نیدارد. همچن یشترینرمال فاصله ب عیاز توز یمورد بررس ریمتغ عیاست که توز

 رد نخواهد شد.  %12 نانیبا اطم ریبر نرمال بودن متغ یباشد، فرض صفر مبن %2از  شتریال باحتم بیکرد. اگر مقدار ضر هدهرا مشا

 ریتنها متغ یاریاخت یاقالم تعهد ریمتغ نکهیوابسته در نظر گرفته شده است، با توجه به ا یرهایمتغ ینرمال بودن داده ها برا آزمون

 و برا –آماره جاک  جی( نتا3آزمون نرمال بودن آن استفاده شده است. جدول شماره ) برای برا –از آماره جاک  نیباشد، بنابرا یم وستهیوابسته پ

 زانی( و م32662برا ) -آماره جاک  زانیدهد، با توجه به م ینشان م ((DAcc یاریاخت یاقالم تعهد ریمتغ یاحتمال را برا بیضر نیچنهم

 شود. یم رفتهیاحتمال صفر، عدم نرمال بودن داده ها پذ بیضر
 

 ريمتغ عیآزمون نرمال بودن توز -3جدول شماره 
 

 نام متغیر نماد متغیر برا -آماره جاک  ضریب احتمال

2622 32662 DAcc اقالم تعهدی اختیاری 

 

 یبرا ((Johnson Transformationجانسون  لیروش تبد ق،یتحق یاریاخت یاقالم تعهد ریبدست آمده از متغ ریبا توجه به نوع مقاد

 یوابسته م یفیک رینرمال بودن متغ انگریکه ب رنوفیاسم -آزمون کولموگروف  جی( نتا1داده ها استفاده شده است. جدول شماره ) ینرمال ساز

 دهد   یجانسون نشان م لیبا روش تبد ی( را بعد از نرمال ساز% 2 < یداده ها )سطح معنادار نباشد، نرمال بود
 

 جانسون لیبا تبد يبعد از نرمال ساز ريمتغ عیبودن توزآزمون نرمال  -4جدول شماره 
 

 نام متغیر نماد متغیر آماره آزمون سطح معناداری آزمون

2612 2621 DAcc اقالم تعهدی اختیاری 

 

  قيتحق يها هيآزمون فرض جینتا
 رییاثر متقابل تغ یروابط بدون اثر متقابل و دارا بیکند. به ترت یرا گزارش م یحسابرس یمدل گزارشگر جی( نتا6( و )2جدول شماره )

دهد، با نشان دادن روابط اثر متقابل  یمورد توجه قرار م کی( شرکت ها را با در نظر گرفتن چرخش شر6است. جدول شماره ) یحسابرس کیشر

( و سطح -1612) بیبا ضر یحسابرس کیشر ریی. تغردیگ یصورت م یریگ جهی( نت6در جدول شماره ) یحیتوض یرهایک و متغیچرخش شر نیب

 بیمقدار ضر نیارتباط معنادار وجود ندارد. همچن یو نوع اظهارنظر حسابرس یحسابرس کیشر رییتغ نیدهد ب ی( نشان م2622) یمعنادار

2611 2622 21612 1621 2623 2623 2626 RPTLend 

33632 2621 112622 21611 2632 2612 2631 CR 

23611 22636 1621 2621 2636 23611 23611 Size 

3621 2622 33631 1613 2612 2611 2612 ARInv 

16622 2622 1666 2621 3622 21622 21613 Age 

322622 63623- 311631 26632 21661 2661 3612 Ret 

21612 2613- 631622 11621 1622 2626 2611 Growth 

2622 2622 3613 2611 2612 2622 2612 SEO 

22622 2622 3613 2616 1622 3622 1612 Tenure 

22622 2622 22661 1623 2623 2622 1622 PTRTenure 

2622 2622 2621 2621- 2622 2622 2623 PTRExp 

2622 2622 2631 2663 2633 2612 2631 FirmCI 

2622 2622 2632 2612- 2631 2622 2612 PTRCI 

2622 2622 1662 2611 2611 2622 2613 AudOrg 

2622 2622 1611 2631 2611 2622 2611 OpnShopClient 
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هد د یشده در سال قبل نشان م لیتعد یو اظهارنظر حسابرس یحسابرس کیشر رییتغ نیمتقابل ب اثر( در 2632) ی( و سطح معنادار-2621)

( و سطح 2631) بینخواهند داشت. مقدار ضر یریتأث یشده سال جار لیتعد یداشته اند در اظهارنظر حسابرس کیکه چرخش شر ییشرکت ها

معنادار  ارتباط یسال قبل با سال جار یدهد که اظهارنظر حسابرس یقبل نشان م لشده سا لیتعد یبه صفر در اظهارنظر حسابرس کیمعنادار نزد

 کیشر رییغو ت ینوع اظهارنظر حسابرس نیب یدهد که رابطه معنادار ینشان م قیتحق جهینت نی. بنابراافتدیاز نوع مثبت دارد اگر چرخش اتفاق ن

 شود. یرد م %12با سطح اطمینان  اول هیفرض جهیوجود ندارد، در نت یحسابرس

 

 حسابرسی )بدون اثر متقابل تغيير شریک حسابرسی(نتایج آزمون مدل گزارشگري  -5جدول شماره   

 تغییر شریک حسابرسی بدون اثر متقابل
 نام متغیرها نماد متغیرها

 ضرایب خطای استاندارد Zآماره  سطح معناداری

2622 1622- 2663 2612- y مقدار ثابت 

2622 26662 2622 2636 MAOLag اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده سال قبل 

2611 2611 2631 2613 ROA بازده دارایی ها 

2626 2631 2621 2636 Loss زیان شرکت 

2613 2611- 2613 2623- OCF جریان نقدی عملیاتی 

2622 2666 2613 2616 Lev اهرم مالی 

2622 3621 2611 1632 RPTLend اعطای وام به اشخاص وابسته 

2612 2636 2621 2621 CR نسبت جاری 

2612 2631 2621 2621 Size اندازه شرکت 

2622 1611- 2632 2612- ARInv نسبت حسابهای دریافتنی و موجودی کاال به کل دارایی ها 

2622 2621 2622 2622 Age عمر شرکت از اولین عرضه اولیه سهام 

2632 2611- 2622 2622 Ret بازده بازار تعدیل شده سهام 

 McFaddenضریب تعیین  2611

 نتایج آزمون مدل گزارشگري حسابرسی )با اثر متقابل تغيير شریک حسابرسی( -6شماره جدول 

 با اثر متقابل تغییر شریک حسابرسی
 نام متغیرها نماد متغیرها

 ضرایب خطای استاندارد Zآماره  سطح معناداری

2611 2626- 2612 2616- y مقدار ثابت 

2622 2661- 2613 1612- PTRSwitch  شریک حسابرسیتغییر 

2632 2621- 2613 2621- 
PTRSwitch*MAO

Lag 

تغییر شریک حسابرسی * اظهارنظر 

 حسابرسی تعدیل شده سال قبل

2622 21623 2626 2612 MAOLag اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده سال قبل 

2633 2613 2612 2612 ROA بازده دارایی ها 

2621 1623 2611 2622 Loss زیان شرکت 

2631 2612 2661 2621 OCF جریان نقدی عملیاتی 

2613 2612 2631 2611 Lev اهرم مالی 

2622 2661 2626 2611 RPTLend اعطای وام به اشخاص وابسته 

2631 2621- 2622 2622- CR نسبت جاری 

2611 2622 2626 2622 Size اندازه شرکت 

2621 1631- 2612 2611- ARInv 
 موجودی کاال بهنسبت حسابهای دریافتنی و 

 کل دارایی ها

http://www.joas.ir/


 041 -055، ص 0931، تابستان  01وهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره پژ
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 

در نظر گرفته شده است.  یکنترل یرهایبه همراه متغ یاظهارنظر حسابرس دیبا خر یحسابرس کیشر ریی( رابطه تغ1جدول شماره ) در

اظهارنظر  دیو خر یحسابرس کیشر رییتغ نیب جهی( معنادار است و در نت2621( و سطح معنادار )2612) بیبا ضر یاظهارنظر حسابرس دیخر

اظهارنظر  دیخر نیاست که رابطه معنادار از نوع مثبت ب نیا انگریب قیتحق جهینت نیاز نوع مثبت وجود دارد. بنابرا دارمعنا یرابطه ا یحسابرس

 شود. یم رفتهیپذ  %12با سطح اطمینان دوم  هیفرض جهیوجود دارد، در نت یحسابرس کیشر رییو تغ یحسابرس
 

 ی(اظهارنظر حسابرس دیو خر یحسابرس کیشر رييرابطه تغنتایج آزمون مدل چرخش شریک حسابرسی ) -7جدول شماره 

 رابطه تغییر شریک حسابرسی و خرید اظهارنظر حسابرسی
 نام متغیرها نماد متغیرها

 ضرایب خطای استاندارد Zآماره  سطح معناداری

2631 2612- 2662 2622- θ مقدار ثابت 

2621 1633 2631 2612 OpnShop یاظهارنظر حسابرس دیخر 

2663 2613- 2613 2622- ROA بازده دارایی ها 

2621 2661 2622 2621 Loss شرکت انیز 

2622 2662- 2631 2613- OCF یاتیعمل ینقد انیجر 

2636 2611 2621 2621 Growth نرخ رشد دارایی ها 

2613 2612 2622 2622 Ret شده سهام لیبازده بازار تعد 

2622 2663- 2626 2616- Lev یاهرم مال 

2631 2621 2613 2623 ARInv 
کاال به کل دارایی  یو موجود یافتنیدر ینسبت حسابها

 ها

2661 2631 2622 2622 Age سهام هیعرضه اول نیعمر شرکت از اول 

2621 2663 2621 2621 Size اندازه شرکت 

2661 2611- 2622 2622- SEO هیعرضه سهام حقوق صاحبان سرما 

2622 2622 2622 2622 Age عمر شرکت از اولین عرضه اولیه سهام 

2622 2613 2622 2621 Ret بازده بازار تعدیل شده سهام 

2623 2612- 2616 2661- PTRSwitch*ROA تغییر شریک حسابرسی * بازده دارایی ها 

2622 2613- 2612 2623- PTRSwitch*Loss شریک حسابرسی * زیان شرکت تغییر 

2631 2621- 2621 2621- PTRSwitch*OCF 
تغییر شریک حسابرسی * جریان نقدی 

 عملیاتی

2616 2612 2613 2621 PTRSwitch*Lev تغییر شریک حسابرسی * اهرم مالی 

2616 2621 1621 1632 
PTRSwitch*RPTLe

nd 

تغییر شریک حسابرسی * اعطای وام به 

 اشخاص وابسته

2621 2663 2611 2631 PTRSwitch*CR تغییر شریک حسابرسی * نسبت جاری 

2632 2621 2621 2621 PTRSwitch*Size تغییر شریک حسابرسی * اندازه شرکت 

2611 2636 2661 2612 PTRSwitch*ARInv 
تغییر شریک حسابرسی * نسبت حسابهای 

 دریافتنی و موجودی کاال به کل دارایی ها

2622 2666 2621 2623 PTRSwitch*Age 
تغییر شریک حسابرسی * عمر شرکت از 

 اولین عرضه اولیه سهام

2623 2613- 2621 2623- PTRSwitch*Ret 
تغییر شریک حسابرسی * بازده بازار تعدیل 

 شده سهام

 McFaddenضریب تعیین  2632
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2622 2623- 2622 2626- Tenure 
 در یمؤسسه حسابرس یحسابرس یمتوال یتعداد سالها

 ها شرکت

2622 1622 2623 2623 PTRTenure 
 کیدو شر یحسابرس یمتوال یمتوسط تعداد سالها

 ها تا سال قبل در شرکت یمؤسسه حسابرس

2631 2621- 2622 2621- PTRExp تخصص حسابرس در صنعت 

 McFadden نییتع بیضر 2613

 

 را به عنوان یاریاخت یسود، اقالم تعهد تیفیمدل ک یکند. اگر در بررس یسود را گزارش م تیفیمدل ک جی( نتا1( و )3شماره ) جدول

( رابطه معنادار از نوع مثبت با 2623( و سطح معنادار )2621) بیبا ضر کیدر سطح شر یاظهارنظر حسابرس دیخر م،یریوابسته در نظر بگ ریمتغ

با  کیدر سطح شر یاظهارنظر حسابرس دیخر م،یریوابسته در نظر بگ ریرا به عنوان متغ زیناچ یسودها ریاگر متغ نی. همچندارندسود  تیفیک

 تیفیبر ک یریتأث چیه کیدر سطح شر یاظهارنظر حسابرس دیدهد که خر یو نشان م ستی( معنادار ن2616( و سطح معنادار )-2611) بیضر

وابسته )اقالم  ریمتغ راتییتغ  %13 زانیتوان به م یدهد، در واقع م ین م( را نشا2613شده عدد ) لیتعد نییتع بیمدل ضر نیسود ندارد. در ا

 یعدم همبستگ انگریدهد که ب می نشان را( 2621) عدد واتسون – نینسبت داد. آماره دورب یمستقل و کنترل یرهای( را به متغیاریاخت یتعهد

 یونیدهد مدل رگرس یاست، که نشان م 2622کمتر از  ی( با سطح معنادار1622بدست آمده در مدل با عدد ) ارهمدل است. آم یمانده ها یباق

وابسته  ریمتغ نییمستقل در تب یرهایقدرت متغ انگریدهد که ب ی( را نشان م2612مک فادن مدل عدد ) نییتع بیضر نیمعنادار است. همچن

ر سطح اظهارنظر د دیدر آن صورت خر میریوابسته در نظر بگ ریرا به عنوان متغ یاریاخت یتعهد المدهد که اگر اق ینشان م قیتحق جهیاست. نت

سته در نظر واب ریرا به عنوان متغ زیناچ یاگر سودها یشود ول یم رفتهیسوم پذ هیفرض جهیخواهد گذاشت و در نت ریسود تأث تیفیبر ک کیشر

  %12نان در سطح اطمی سوم هیفرض جهیسود وجود ندارد، در نت تیفیو ک کیدر سطح شر یسابرساظهارنظر ح دیخر نیب یرابطه معنادار م،یریبگ

 شود. یرد م

 

 (زيناچ يوابسته : سودها ريسود ) متغ تيفيمدل ک جینتا -9جدول شماره 

 متغیر وابسته : سودهای ناچیز
 نام متغیرها نماد متغیرها

 ضرایب خطای استاندارد Zآماره  سطح معناداری

2622 2616- 2623 1621- β مقدار ثابت 

2616 2621- 2616 2611- OpnShopClient خرید اظهارنظر حسابرسی در سطح شریک 

 (يارياخت يوابسته : اقالم تعهد ريسود )متغ تيفيمدل ک جینتا -8جدول شماره 

 یاریاخت یوابسته : اقالم تعهد ریمتغ
 نام متغیرها نماد متغیرها

 ضرایب استانداردخطای  Zآماره  سطح معناداری

2622 3661- 2612 2622- β مقدار ثابت 

2623 1611 2623 2621 OpnShopClient خرید اظهارنظر حسابرسی در سطح شریک 

2616 2613 2621 2622 PTRSwitch تغییر شریک حسابرسی 

2622 1611- 2622 2622- Lev اهرم مالی 

2622 1633 2621 2633 ARInv  دریافتنی و موجودی کاال به کل دارایی هانسبت حسابهای 

2616 2611- 2621 2622- Growth نرخ رشد دارایی ها 

2622 1633 2623 2623 Size اندازه شرکت 

2666 2612 2622 2622 AudOrg شرکت های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی 

2611 2636- 2623 2622- FirmCI اهمیت مشتری به مؤسسه حسابرسی 

2611 2623- 2621 2622 PTRCI اهمیت مشتری در سطح شریک حسابرسی 

 Fآماره  1622 واتسون -آماره دوربین  2621

 F یسطح معنادار 2622 شده لیتعد نییتع بیضر 2613
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2622 2663- 2623 2621- PTRSwitch تغییر شریک حسابرسی 

2621 1626 2621 2633 Lev اهرم مالی 

2611 2622- 2616 2622- ARInv نسبت حسابهای دریافتنی و موجودی کاال به کل دارایی ها 

2631 2621- 2621 2622- Growth نرخ رشد دارایی ها 

2613 2613 2621 2621 Size اندازه شرکت 

2613 2611- 2613 2623- AudOrg شرکت های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی 

2612 2631- 2633 2621- FirmCI اهمیت مشتری به مؤسسه حسابرسی 

2612 2621 2611 2621 PTRCI اهمیت مشتری در سطح شریک حسابرسی 

 McFadden نییتع بیضر 2612
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 گيري و پيشنهادهانتيجه
 نیز اا یسود است. شواهد حاک تیفیو ک یحسابرس کیو چرخش شر یاظهارنظر حسابرس دیخر نیرابطه ب ی، بررسموضوع اصلی پژوهش

بر  دیجد کیانتصاب شر ران،یدر کشور ا جهیارتباط معنادار ندارد، در نت یشده سال جار لیتعد یبا اظهارنظر حسابرس کیاست که چرخش شر

س ممکن کار حسابر نیا باشد که در سال قبل منتشر کرده است، یاست حسابرس تابع اظهارنظر مکنم یندارد ول ریتأث ینوع اظهارنظر حسابرس

 کیشر رییتغ نیمطابقت ندارد. ب ]iii[چن و همکاران قاتیپژوهش با تحق نیا جهیرا به خطر اندازد. نت یحسابرس یگزارش ها تیفیاست ک

 افتیباشد احتمال در شتریب یحسابرس کیهر چقدر چرخش شرو ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد  یاظهارنظر حسابرس دیو خر یحسابرس

در بازار  یاظهارنظر حسابرس دیخر دهیپد ،یاظهارنظر حسابرس دیو خر کیچرخش شر نیب میاست. رابطه مستق شتریب افتهیاظهارنظر بهبود 

ب شرکت نامطلو تیتوان به وضع یشود، م یم رانیدر کشور ا یاظهارنظر حسابرس دیکه منجر به خر یلی. از دالدینما یم دییرا تأ رانیا یحسابرس

 یاظهارنظر م دیاقدام به خر یاعتبارات از مؤسسات مال افتیدر و هیخود در بازار سرما تیشرکت ها به خاطر حفظ موقع نیها اشاره کرد. بنابرا

توان  یاول و دوم م هیفرض حیمطابقت دارد. در رابطه با تشر ]ii[لنوکس  قاتی( و تحق1226چن و همکاران ) قاتیموضوع با تحق نی. اندینما

دهند و  یانجام م کیکنند و سپس در سال بعد چرخش شر یم افتیشده در لیگزارش تعد یکرد که شرکت ها در سال جار یریگ جهینت

به  یاریاخت یبود که اقالم تعهد یقرار گرفت، حالت اول زمان یسوم در دو حالت مورد بررس هیفرض جی. نتاندینما یم افتیگزارش مقبول در

 هین فرضآزمو جیدر نظر گرفته شد. نتا تهوابس ریبه عنوان متغ زیناچ یبود که سودها یوابسته در نظر گرفته شد. حالت دوم زمان ریعنوان متغ

 یاثر م سود تیفیبه ک کیدر سطح شر یاظهارنظر حسابرس دیوابسته باشد، خر ریبه عنوان متغ یاریاخت ینشان داد اگر اقالم تعهد قیتحق

 راداتیو از حسابرسان انتظار دارند ا رندیگ یحسابرس در نظر م یرا برا ییمبلغ باال یحسابرس دادشرکت ها در قرار رانیمد یوقت نیبنابرا ،ردگذا

ند کن یم یرا از دست ندهند سع ییصاحبکارها نیچن نیا نکهیا یبرا زیو حسابرس ن رندیرا در نظر نگ یمال یو نواقص مربوط به صورتها

 ریرا به عنوان متغ زیناچ یشوند. اگر سودها یسود م تیفیمنجر به افت ک جهیو در نت هدکه مورد عالقه صاحبکار است را ارائه د یاظهارنظر

 دیند با خرتوان یشرکت ها نم نیبنابرا .سود ندارد تیفیبر ک یریتأث چیه کیدر سطح شر یاظهارنظر حسابرس دیخر م،یریوابسته در نظر بگ

 دیباط خرارت یآت قاتیشود جهت تحق یم شنهادیسود اثر گذارند. پ تیفینامطلوب شرکت بر ک تیوضع یبه منظور روپوش کیاز شر هارنظراظ

 یابرسحس رنظراظها دیارتباط خر ،یبا چرخش مؤسسه حسابرس یاظهارنظر حسابرس دیحسابرس، ارتباط خر یبا محافظه کار یاظهارنظر حسابرس

نظر سهام  مد متیبه ق یاظهارنظر حسابرس دیخر ریشرکت و تأث هیسرما نهیبا هز یاظهارنظر حسابرس دیارتباط خر ،یسابرسبا حق الزحمه ح

 .ردیمحققان قرار گ
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