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 چکيده
های شرکت گذارانواکنش سرمایه بر حسابرس چرخش اجباری تأثیر بررسی حاضر پژوهش از هدف

باشد. برای بررسی این موضوع از اطالعات مربوط به می تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

استفاده  1933 -1931های مالی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال 111

وهشی های پژرویدادی است و برای آزمون فرضیهاست. این تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی پسشده 

س دهد که بین حسابرهای ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان میاز رگرسیون چند متغیره داده

داری وجود دارد و ابطه مثبت و معنیمتخصص در صنعت و کیفیت اقالم تعهدی با بازده غیرعادی ر

گذاران و واکنش آنان به بازار سهام دوره تصدی حسابرس و اندازه حسابرس تأثیری بر انتظارات سرمایه

یژه وهای مالی، بهکنندگان گزارششود که استفادهو درنهایت بازده غیرعادی ندارد. در انتها توصیه می

های مالی، در سال تغییر و بر اساس اطالعات مندرج در صورت گیریگذاران در هنگام تصمیمسرمایه

  های مدیریت از تغییر حسابرس را مدنظر قرار دهند.های پیرامون تغییر حسابرس، انگیزهدوره

 .گذاران، بازده غیرعادی سهامچرخش اجباری حسابرس، واکنش سرمایه :يديکل واژگان
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 3 ، فرزاد تاریوردي 2 ، اميرحسين شفيعی 1 اشکان رحيم زاده

 هیأت علمی دانشگاه ازاد اسالمی واحد زنجان 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان 2
 جوی دکترای حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزدانش 9

 

 نام نویسنده مسئول:
 اشکان رحيم زاده

 واکنش سرمایه گذاران به چرخش اجباري حسابرس

 هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران()شرکت
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 مقدمه
گذاران در اتخاذ تصمیمات اقتصادی است. فعاالن ارشگری مالی، هدف اولیه گزارشگری مالی یاری نمودن سرمایهبر اساس مبانی نظری گز

اره کنند که دربگذاری میهای اقتصادی خود به اطالعات مالی نیاز دارند و زمانی در یک وادی اقتصادی سرمایهگیریبازارهای مالی برای تصمیم

های های مالی نیز فراهم نمودن اطالعات در مورد وضعیت مالی، نتیجه عملکرد و جریاند. هدف از تهیه صورتآن اطالعات کافی داشته باشن

یفیت بوده و اطالعات برای تأثیرگذار بودن بر تصمیمات باککنندگان در بازار سرمایه، همیشه به دنبال اطالعات مالی باشد. مشارکتنقدی می

بینی فی، قابلیت پیشطرموقع بودن، بیم را داشته باشند. کیفیت اطالعات تهیه شده به عوامل گوناگونی از قبیل بهکنندگان باید کیفیت الزاستفاده

. عوامل متعددی ]1[دهند و غیره بستگی دارد و عوامل ذکر شده مربوط بودن اطالعات حسابداری )مانند سود هر سهم( را تحت تأثیر قرار می

هایی از آن عبارت است از: استانداردهای حسابداری و های مالی شود که نمونهاطالعات منتشر شده در صورت تواند باعث بهبود کیفیتمی

ی هادهبراز رایکی دار شرکت، منابعی که در اختیار شرکت و حسابرسی شرکت قرار دارد. دار و نوع سهامحسابرسی، اندازه شرکت، تعداد سهام

، حسابرسیت یش کیفیت خدماافزن و احسابرسال ستقالمسئله احل ای ها بررغلب کشودار ابهاهای اوراق ای و بورسحرفهجع اتوصیه مررد مو

دوره حسابرسی یک چند م نجااز اپس س تغییر حسابری حسابرسی به معنامؤسسات یند چرخش آست. فرده احسابرسی بومؤسسات چرخش 

س به تغییر حسابران تهردار بهارس و اوراق بون مازساام لزشود. ام مینجااشرکت آن با تصمیم مجامع عمومی رات مقرس سااست که بر اشرکت 

 ست.و... اکیفیت حسابرسی ل، ستقالرد امودر سرمایه زار بان مسئوالاندرکاران و دستنی انگراز ناشی ها مسلماً شرکت

 مشکالت کاهش در نقشی حیاتی ،حسابرسی کیفیت که دارند اشاره تحقیقات حسابداری حوزه در موجود ادبیات از ایبخش عمده

 کیفیت اگر . بنابراین،]2[ باشد مدیران بر نظارت برای داراناصلی سهام منبع تواندمی حسابرسی کیفیت برای نمونه، کند.می ایفا نمایندگی

 یاری هاگذاریسرمایه بهبود کارایی به مدیران، بر نظارت در دارانسهام افزایش توانایی با تواندمی دهد، کاهش را مشکالت نمایندگی حسابرسی،

 .شودمی مالی تأمین هایهزینه کاهش و پروژه بهبود انتخاب موجب مدیران، بر نظارت در دارانسهام افزایش توانایی زیرا رساند

در شی ارزبا  تطالعاس اتغییر حسابرو کیفیت حسابرسی ، ندن دادنشان شاتجربیت تحقیقای هایافته( بر اساس 2113نش )راهمکاو لین 

، باشدنمیردار یی باالیی برخوراکاتوسعه از ی درحالهارسرمایه کشوزار باشند. بامیتوسعه درحالمالی ی هازاربام در سهازده باات توضیح تغییر

ین در اند. اردمالی نت طالعااتحلیل ای گاهی کافی براران آگذغلب سرمایهقرار دارد و اسطح ضعیفی اری در گذنقانوی فضاو طالعاتی امحیط 

باشد. با توجه به مطالب گفته شده در خصوص کیفیت حسابرسی و تأثیر حسابرسی شده میمالی های رتبه صوار گذصلی سرمایهامحیط توجه 

ین اشد اب گذاران داشتهتواند بر وضعیت بازار و بازده مورد انتظار سرمایهآن بر کیفیت اطالعات ارائه شده و همچنینی تأثیری که حسابرسی می

نهائی ارزش شته باشند. ان دایراسرمایه زار باای برای ودهفزارزش انند اتومستقل مین یا حسابرساآست که سؤال این اپاسخ به ل نبادتحقیق به 

بایست میت طالعاکنندگان ارو استفادهباشد، ازاینت دریافت شده میطالعااتشخیص کیفیت ای بره کننددهستفااکمک به در فعالیت حسابرسی 

صورت بهحسابرسی های د هدفجلب نشوکنندگان ن استفادهطمیناایطی که اشرو در کنند د عتمااو انظر رظهااپذیرفته تا به س را صالحیت حسابر

 .]9[تحقق نمییابد کامل 

 

 مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش

ها سوی حسابرس و چرخش آنگذاران و نهادهای نظارتی بهنونهایی همچون انرون و ورلدکام، توجه و نظر قابعد از ورشکستگی شرکت

گری شرکای حسابرسی به مدت به موضوع منع تصدی (2112) 1از قانون ساربنز آکسلی 212و  219بیشتر جلب گردید. در این ارتباط دو بخش 

ها پشتوانه چرخش اجباری در دو استدالل سال و انجام مطالعه در خصوص چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی اختصاص یافته است. 5بیش از 

ا سبب تنهدهند که این عمل نهمقوله ارتقای استقالل حسابرسان و تمرکززدایی در بازار حسابرسی است و در نقطه مقابل آن مطالعات نشان می

اخت ها به دلیل ضرورت کسب شواهد، شنهای حسابرسی را به همراه داشته است. افزایش هزینهبهبود کیفیت حسابرسی نشده، بلکه افزایش هزینه

های اولیه حسابرسی و تمرکزگرایی بیشتر در بازار به علت افزایش رقابت و کمتر شدن شانس مؤسسات کوچک بوده است که این موارد در سال

ینه( برسی با کمترین هزشود. به عبارتی مفهوم حسابرسی اثربخش )انجام کارآمدترین حساسبب به خطر افتادن امنیت شغلی حسابرسان می

 .]1[مطابق با آنچه که مدنظر قوانین بوده؛ محقق نشده است 

 شرکت مدیریت شود.می توسط مدیریت تعهدی اقالم کاریدست از مانع باال کیفیت حسابرسی با دهد،می نشان تحقیقات برخی هاییافته

 از اختیارات تا نماید کمتر کیفیت با حسابرسی تغییر به ممکن است اقدام حسابداری ارقام کاریدست طریق از سود موردنظر به دستیابی برای

 و مردود هایگزارش که حسابرس شرایطی در همچنین باشد. برخوردار گزارش قابل تعدیل سود و تعهدی اقالم کاریدست برای بیشتری

 باال به حسابرس کیفیت با از حسابرس تغییر یعنی نماید، ستغییر حسابر به اقدام مدیریت که دارد وجود زیادی کند، احتمالمی منتشر مشروط

                                                           
1 Sarbanes Oxley Act 
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 شرکت فعالیت برای موردنیاز وجوه و تأمین داشته شرکت سهام قیمت بر منفی تأثیر مشروط مردود یا اظهارنظر دریافت پائین. زیرا کیفیت با

 مالی هایصورت اتکا درباره قابلیت گذارسرمایه دیدگاه که هداشت تأثیر کیفیت حسابرسی بر حسابرس تغییر یا انتخاب بنابراین، کند.می مختل را

 اطالعاتی ارقام محتوای و کمتر مالی هایصورت اتکا باشد، قابلیت کمتر شرکت انتخابی حسابرسان کیفیت دهد. هرچهمی قرار تحت تأثیر را

 شده گزارش سود پائین کیفیت و های مالیگزارش رد سود مدیریت قوی احتمال به تغییر حسابرس بود. خواهد کمتر شده گزارش حسابداری

 .]5[دهد می نشان را

های کیفیت حسابرسی شامل اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت، تداوم انتخاب حسابرس و کیفیت اقالم شاخص

 ی مالی، کاهش عدم تقارن اطالعاتی و ارزشتعهدی بر کیفیت اطالعات مؤثرند که این عوامل با توجه به تأثیری که بر شفافیت محیط گزارشگر

شوند. در این تحقیق تأثیر تخصص و تجربه حسابرس، تداوم انتخاب حسابرس، اندازه گذاری میشرکت دارند، موجب تغییر در ریسک سرمایه

ک فکار سازنده به منظور کمشود. تخصص حسابرس در صنعت شامل به وجود آوردن احسابرس و کیفیت اقالم تعهدی بر واکنش بازار بررسی می

کاران در شود که صاحبها و یا راهکارهای تازه برای برخی از موضوعاتی میکاران، همچنین فراهم کردن دیدگاه)خلق ارزش افزوده( به صاحب

 .]6[شوند رو میصنایع مربوط به خود با آن روبه

رس و کیفیت گزارش حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد. به بیان تحقیقات اخیر بیانگر این است که بین نوع صنعت مورد تخصص حساب

توانند دیگر، حسابرسانی که در صنعت موردنظر تخصص دارند به دلیل داشتن توانایی بیشتر در شناسایی و برخورد با مشکالت ویژه آن صنعت می

تجربه بیشتری در صنعت خاصی کسب کند، به دلیل ایجاد  حسابرسی را با کیفیت باالتری انجام دهند. افزون بر این، هرقدر مؤسسه حسابرسی

دهد به ( در تحقیق خود نشان می2112. )ویلن برگ )]2[کند شهرت مثبت، عالقه بیشتری به ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت برتر پیدا می

است که این تخصص در ارتقای میزان دو دلیل عمده باید یک موسسه حسابرسی در یک صنعت خاص تخصص داشته باشد. دلیل اول تأثیری 

 ..]3[اثربخشی عملیات حسابرسی دارد و دلیل دوم تأثیری است که این تخصص در افزایش میزان کارایی عملیات حسابرسی دارد 

نسبت  اشود، زیرا اولویت صنعت رگیری تخصص صنعت حسابرس بهره گرفته میعنوان شاخصی برای اندازهدر این تحقیق، از سهم بازار به

باشد. دهد. هر چه سهم بازار حسابرس بیشتر باشد، تخصص صنعت و تجربه حسابرس نسبت به سایر رقبا باالتر میبه سایر حسابرسان نشان می

ظ اآمیزی خودش را از سایر رقبا به لحطور موفقیتداشتن سهم باالی بازار )سهم غالب بازار( همچنین به این نکته اشاره دارد که حسابرس به

. استقالل اساس و روح حسابرسی است و حسابرسی، بدون استقالل هیچ ارزشی ندارد. اعتماد مردم و بازار ]3[کند کیفیت حسابرسی، متمایز می

سرمایه به حسابرس به واسطه استقالل وی است، لذا عوامل تهدیدکننده استقالل باید همواره مورد بررسی قرار گیرند. در این خصوص یکی از 

 .]3[هایی که طی چند دهه اخیر همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته، مدت تصدی حسابرس است ینهزم

داوم کند ت( اثر تداوم انتخاب حسابرس بر کیفیت حسابرسی را از منظر دیگری بررسی نموده است. وی استدالل می2115البته کمران، )

سابرس ای حخاص بیشتری را کسب کند، که این موضوع باعث افزایش صالحیت حرفه شود تا حسابرس به مرور دانشانتخاب حسابرس موجب می

 .]11[شود و افزایش کیفیت حسابرسی می

یش شود، که افزایش کیفیت حسابرسی سبب افزاگذاری استدالل میطورکلی، در ارتباط با تأثیر کیفیت حسابرسی بر ریسک سرمایهبه

شود. افزایش شفافیت اطالعاتی سبب کاهش عدم قطعیت در ارتباط با طح محیط اطالعاتی شرکت میشفافیت و کیفیت افشای اطالعات در س

 .]11[شود گذاری میشود و درنهایت منجر به کاهش ریسک سرمایههای بازده سهام میسهام شرکت و در نتیجه سبب کاهش نوسان

دازه حسابرس، تداوم حسابرس و کیفیت اقالم تعهدی )معیارهای چرخش حسابرسی انجام شده که متأثر از نوع حسابرس، ان بنابراین کیفیت

 کیفیت که است شده بحث موضوع اغلب این اینکه، اول باشد: مرتبط بازار سرمایه کارایی صورت با دو به حداقل تواندمی اجباری حسابرس( است

 .]12[شود انتخاب ناسازگار می هایهزینه کاهش موجب ران،گذاو سرمایه شرکت بین اطالعاتی تقارن عدم کردن کم به با توجه حسابرسی،

 سهام قیمت شرکت، کنندگان سرمایهتأمین تا شود باعث تواندمی گذاران،و سرمایه شرکت بین اطالعاتی تقارن عدم دیگر، وجود سوی از

 مالی حال تأمین در که هاییشرکت که کنندمی اطاستنب گونهگذاران اینسرمایه زیرا دهند، افزایش را شرکت مالی هزینه تأمین و کاهش را

 کارایی تواندمی کاهش دهد، را ناسازگار انتخاب هایهزینه حسابرسی، کیفیت اگر . بنابراین،]19[کنند می عمل نامناسب ایشیوه به هستند،

 بخشد. بهبود مالی تأمین هایکاهش هزینه با را گذاریسرمایه

 ایران در را بهبود بخشند. حسابرسان استقالل تا دارند قوانینی تدوین در سعی نیز حسابداری استانداردهای گانکنندتدوین و گذارانقانون

 تصویب به 1936 مرداد 3 تاریخ بهادار که در و اوراق بورس سازمان معتمد حسابرسی مؤسسات دستورالعمل 11 بند 2 تبصره تصویب به توانمی

 همانند نیز قانون این .است کرده ساله الزامی 1 زمانی فاصله در مستقل را تغییر حسابرس رسید، اشاره کرد که بهادار اوراق بورس عالی شورای

 از بعد حسابرسان که هستند عقیده این بر اجباری حسابرس تغییر موافقان است. داشته را خود مخالفان و موافقان گردیده وضع قوانین دیگر

 و هادیدگاه پذیرش و کارصاحب حفظ برای بیشتری های اقتصادی، انگیزهوابستگی دلیل به کاربصاح یک کنار در مدتطوالنی حضور

 روابط سری یک ایجاد باعث طوالنی تصدی دوره هاآن اعتقاد به کند.مخدوش می را هاآن امر استقالل این که داشت خواهند وی هایخواسته
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 چرخش اندازد. مخالفانمی خطر به را هاآن استقالل ترتیب بدین و کندمی ایجاد رساندر حساب وفاداری احساس که حدی تا شودمی عاطفی

 استدالل هاآن طرفی، از است. آن از منافع بیش قانون این اعمال و اجرا مخارج دارند اعتقاد هاآن اما تأیید کنند را دیدگاه این شاید اجباری،

حفظ  به وادار را حسابرسان که دارد وجود هاآن علیه حقوقی طرح دعاوی از ترس و شهرت و باراعت حفظ به نیاز نظیر عوامل دیگری که کنندمی

 هایدر شرکت گذارانسرمایه واکنش بازار و بر حسابرس چرخش اطالعات تأثیر بررسی با موضوع تحقیقی انجام راستا همین در کند.می استقالل

 .نماید توجهی شایان کشور کمکی سرمایه بازار در حسابرسان چرخش عدم یا چرخش اهمیت بر تواندمی تهران بهادار اوراق بورس شده پذیرفته

نند که کگذاران به چرخش اجباری حسابرس پرداختند. نتایج تأیید می( در تحقیقی به بررسی تأثیر واکنش سرمایه2116لورن رید و همکاران )

دهد، هرچند این نتایج نسبت به شاخص بازار کاهند( واکنش منفی )مثبت( نشان می)میافزایند بازار به رویدادهایی که احتمال چرخش را می

طور خاص با توجه به نبود گروه شاهدی مختص آمریکا، تر از این، بهدهد. مهمرود حساسیتی نشان نمیکار میکه برای محاسبه بازده غیرعادی به

رخش هایی که احتمال چتری برای حسابرسان، واکنش بازار به تاریخابقه تصدی طوالنیکنند که با در نظرگیری سهای مقطعی تأیید میآزمون

دریافتیم که واکنش بازار نسبت  تر( خواهد بود. افزون براین، ما نیز با در نظرگیری حسابرسی چهار بزرگتر )مثبتکاهند( منفیافزایند )میرا می

 تأثیر بررسی به تحقیقی ( در2115) . اشنایدر]11[تر( است تر )مثبتکاهند( منفییند )میافزاهایی که احتمال چرخش شرکت را میبه تاریخ

 را خود حسابرس که هاییشرکت دریافتند تحقیق این ها درآن پرداختند. گذاریسرمایه ریسک و گذاریسرمایه میزان بر حسابرس تعویض

 بررسی به تحقیقی ( در2111) دنیس و دیوید .هستند تریپایین گذاری شدهسرمایه مبالغ و ریسک باالتر میزان ارزیابی دارای کنندمی تعویض

 به گذارانسرمایه که عواملی از یکی که دریافتند تحقیق این در هاآن اقتصادی پرداختند. گذاری واحدسرمایه و مالی پذیریانعطاف بین رابطه

سرمایه میزان و مالی پذیریانعطاف بین که رسیدند نتیجه این به هاآن ادامه رد است. مالی پذیریدهند انعطافمی نشان مثبت واکنش آن

از  ناشی انتظار بازدهی مورد و انباشته نقدی هایجریان نسبت گذاری،سرمایه از ناشی نقدی جریان حساسیت گذاری،رشد سرمایه گذاری، نرخ

توان تفاوت کیفیت ( به مطالعه این موضوع پرداختند که آیا می2111و همکاران )وجود دارد. الستیر  معناداری و منفی رابطه هاگذاریسرمایه

کاران نسبت داد؟ در این بررسی از موضوعات کیفیت حسابرسی چهار موسسه بزرگ در مقابل چهار موسسه غیر بزرگ را به مشخصات صاحب

 گر استفاده شده است. نتایج نشانبینی تحلیلو صحت پیشبینی شده حسابرسی، اقالم تعهدی اختیاری، هزینه حقوق صاحبان سهام پیش

 طورکاران و بهدهد که تفاوت در این موارد بین چهار موسسه بزرگ و چهار موسسه غیر بزرگ حسابرسان تا حد زیادی با خصوصیات صاحبمی

 .]15[کار منطبق است خاص با اندازه صاحب

. نتایج پردازندسابرس در صنعت بر رابطه بین دوره ابقای حسابرس و کیفیت سود می( به بررسی تأثیر تخصص ح2113گول و همکاران )

ص کارانی که توسط حسابرسان متخصتر سود برای صاحبمدت ابقای حسابرس و کیفیت ضعیفدهد رابطه بین دوره کوتاهاین تحقیق نشان می

گذاران ( به بررسی عوامل مؤثر بر بروز رفتار سرمایه1935و بهبودی ) . باغبانی]16[تر است شوند نسبت به دیگران، ضعیفصنعت رسیدگی می

ها با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفت که بر اساس آن پرسشنامه های حاصل از مصاحبهبا رویکرد پدیدارنگاری پرداختند. داده

 916گیری در دسترس توزیع، که صورت نمونهپرسشنامه به 511ش، تعداد گیری از استراتژی پیمایپژوهش طراحی شد. در این قسمت با بهره

 آوری شد.پرسشنامه تکمیل و جمع

( را اند، احتماالً بازده غیرعادی مثبت )منفیکردهتر دریافتهایی که در شرایط فعلی یک حسابرسی با کیفیت پایینفرضیه چهارم: شرکت

 دهد، تجربه خواهند کرد.اری حسابرس را افزایش )کاهش( میدر ارتباط با وقایعی که احتمال چرخش اجب

 

 روش پژوهش
هایی است که هدف آن توصیف کردن باشد. روش تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشبا توجه به هدف تحقیق، روش تحقیق توصیفی می

باشد.  گیریموجود یا کمک کردن به فرایند تصمیمتواند برای شناخت شرایط های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی میشرایط یا پدیده

این  ود.شباشد. در این روش رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل میهای تحقیق توصیفی، تحقیق همبستگی مییکی از انواع روش

 ند متغیره استفاده خواهد شد.های پژوهشی از رگرسیون چرویدادی است و برای آزمون فرضیهتحقیق از نوع کاربردی و توصیفی پس

 

 آماري جامعه
باشد. نمونه پژوهش می1933-1931 دوره طی تهران بهادار بورس اوراق در شدهپذیرفته هایشرکت کلیه شامل این پژوهش جامعه آماری

 های زیر باشند:هایی است که دارای ویژگیشامل شرکت

 شده باشند.ادار تهران پذیرفتهدر سازمان بورس اوراق به 1933باید تا قبل از سال  

 .باشد اسفندماه پایان به منتهی هاآن مالی سال

http://www.joas.ir/


 17 -71، ص 0931، تابستان  01پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 .باشند نداشته مالی دوره تغییر بررسی مورد دوره در

 .های بیمه نباشندها و شرکتمالی، بانک هایگریگذاری، واسطهسرمایه هایشرکت

  .باشد دسترس در هاآن موردنظر هایداده

 شرکت رسید. 111های نمونه به این معیارها تعداد شرکت درنهایت با توجه به

 

 ابزار گردآوري اطالعات
 آوریجمع اینترنتی بورس هایپایگاه و نوین آوردره افزارنرم های اطالعاتیبانک ها و متغیرهای پژوهش از طریقهای مربوط به فرضیهداده

تب استفاده شده است. و مینی  EViewsافزارهای آماریها از نرمفرضیه ام آزمونها و انجوتحلیل دادهاست. در این پژوهش جهت تجزیه شده

 استفاده شده است. Excelافزار ای موردنیاز از نرمهمچنین برای ایجاد پایگاه داده

 

 مدل تحقيق و متغيرهاي آن
های رگرسیونی زیر استفاده شده ( از مدل2116های اصلی اول تا چهارم این پژوهش پیرو تحقیق رید و کارسلو )به منظور آزمون فرضیه

( و برای آزمون 9(، برای آزمون فرضیه سوم از مدل )2(، برای آزمون فرضیه دوم از مدل )1است. بدین منظور برای آزمون فرضیه اول از مدل )

 ( استفاده خواهد شد:1فرضیه چهارم از مدل )

 (1مدل )
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 متغير وابسته و نحوه محاسبه آن: بازده غيرعادي
ده ( از باز2119( و جوس و لیونگ )2111گذاران متغیر وابسته است. پیرو پژوهش آرمسترانگ و همکاران )در این پژوهش واکنش سرمایه

iگذاران استفاده شده است. بازده غیرعادی سهام )گیری واکنش سرمایهعنوان شاخصی برای اندازهغیرعادی ساالنه به t
P ac if ic A R

( از تفاوت 

عنوان معیاری بازار به (. طبق استدالل محققان استفاده از نرخ بازده2115آید )هموس و اینگا، دست میبازده بازار با بازده واقعی سهام شرکت به

های چندعاملی مانند مدل کارگیری مدلبرای محاسبة بازده غیرعادی، ضمن اینکه ساده و آسان است، نتایج حاصل از آن با نتایج حاصل از به

با بازده بازار  tه زمانی در دور iهای مشابه دیگر تفاوتی ندارد. طبق این مدل، تفاضل بازده واقعی شرکت ( و مدل1332سه عاملی فاما و فرنچ )

 گیریم:در نظر می tدر دورة  iعنوان بازده غیرعادی سهام شرکت در همان دوره را به

(1)                                                                                                    
 

itar: ر( سهم شرکت نرخ بازده غیرعادی )تعدیل شده نسبت به بازده بازاi  در سالt؛ 

itr نرخ بازده بازار شرکت :i  در سالt؛ 

mtr نرخ بازده بازار در سال :t. 

 کنیم:( استفاده می2گونه افزایش سرمایه و تجزیه سهام نداشته باشد از رابطه )که شرکت هیچبرای محاسبه نرخ بازده سهام درصورتی

mtitit
rrar 
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itP  میانگین قیمت سهام شرکت =i  در پایان سالt؛ 

i0P  میانگین قیمت سهام شرکت =i  در ابتدای سالt؛ 

 کنیم:( استفاده می9برای محاسبه نرخ بازده بازار ساالنه، از رابطه )

(9)                                                                            0

0

m

mmt

mt
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r




 
mtr  نرخ بازده بازار در سال =t 

mtI شاخص کل بورس در سال =t 

m0I  شاخص کل بورس در ابتدای سال =t های مورد مطالعههر یک از شرکت 

 متغیر مستقل و نحوه محاسبه آن: چرخش اجباری حسابرس

، دوره تصدی حسابرس، اندازه حسابرس و اقالم تعهدی اختیاری )طبق مدل در این پژوهش، چهار متغیر تخصص حسابرس در صنعت

 عنوان معیار چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی استفاده شده است.جونز تعدیل شده( به

 فرضيه اول:-مدل اول

iحسابرس متخصص در صنعت ) t
E x p e rtکند. رت عدد صفر را اختیار می(: اگر حسابرس متخصص صنعت باشد عدد یک و در غیراینصو

اند که حسابرسانی که متخصص صنعت هستند، نسبت به حسابرسانی که متخصص صنعت نیستند، خدمات های پیشین بیان کردهپژوهش

برسی انمایند و رابطه مثبتی بین تخصص صنعت حسابرس و معیارهای مستقیم و غیرمستقیم کیفیت حسحسابرسی با کیفیت باالتری را ارائه می

 بهره گرفته حسابرس صنعت تخصص گیریاندازه شاخصی برای عنوانبه بازار سهم از تحقیق، این (. در2111-مشاهده شده است )دلوئیت

حسابرس  تجربه و صنعت تخصص باشد، حسابرس بیشتر بازار سهم هرچه دهد.می نشان سایر حسابرسان به نسبت را صنعت اولویت زیرا شود،می

 آمیزیموفقیت طوربه حسابرس که اشاره دارد نکته این به همچنین بازار( غالب )سهم باالی بازار سهم داشتن است. باالتر رقبا رسای به نسبت

 شود:صورت زیر حساب میکند. سهم بازار مؤسسه حسابرسی بهمتمایز می حسابرسی کیفیت لحاظ از رقبا سایر را از خودش
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  خاص؛ صنعت در خاص حسابرسی موسسه هر کارانصاحب تمام هایدارایی : مجموع1
k

I Jik

ijkj j
T A

  1  .صنعت در این کارانصاحب تمام هایدارایی : مجموع1

 در متخصص حسابرس عنوانبه ({ باشد،1های موجود در صنعت موردنظر/* )شرکت2/1ها بیش از }هایی که سهم بازار آنسپس شرکت

 (.1933اند )اعتمادی و همکاران، شده گرفته نظر در صنعت

 فرضيه دوم:-مدل دوم 

iدوره تصدی حسابرس ) t
T en u reتصدی دوره اگر شده است. گرفته نظر در مستقل متغیر عنوانبه شپژوه این در حسابرس (: تصدی 

 .پذیردمی را عدد صفر صورتغیر این در و یک عدد باشد بیشتر یا و سال 9 حسابرس

 فرضيه سوم: -مدل سوم 

iاندازه حسابرس ) t
B igحسابرس، کیفیت گیریاندازه کمی اخصش ترینگیری کیفیت حسابرسی است. مهم(: یکی از متغیرهای اندازه 

 خواهد باالتر هم کیفیت حسابرسی باشد، تربزرگ حسابرس اندازه هرچه کهطوریبه دارند، مستقیم رابطه هم دو با این که است حسابرس اندازه

ازمان حسابرسی باشد عدد یک برای محاسبه اندازه حسابرس از یک متغیر مجازی استفاده شده است. اگر حسابرس شرکت مورد بررسی س بود.

 کند.و در غیر این صورت عدد صفر را اختیار می

 فرضيه چهارم:-مدل چهارم 
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iاقالم تعهدی اختیاری ) t
A b sA cc rد کنعنوان یک پروکسی برای کیفیت حسابرسی اشاره می(: ارزش مطلق اقالم تعهدی اختیاری، به

نوان عهای اختیاری بهنظر توسط مدیریت است، از تعهدیایی که اقالم تعهدی اختیاری در اختیار و قابل اعمالج)معیار کیفیت حسابرسی(. از آن

شده جونز برای بررسی مدیریت سود استفاده . بنابراین در این پژوهش از الگوی تعدیل]21[شود شاخصی در کشف مدیریت سود استفاده می

قدم ارتباط مجموع اقالم تعهدی برای یک دوره زمانی مشخص که به دوره رویداد معروف است با متغیرهای شده است. در الگوی یادشده در اولین 

 شود:آالت و تجهیزات به شرح زیر برآورد میفروش، ناخالص اموال و ماشین
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که برابر است با خالص جریان وجوه نقد عملیاتی پس از کسر سود خالص. همچنین،  معرف مجموع اقالم تعهدی است itTAدر این رابطه 

1)-i(tA های شرکت در سال قبل،مجموع دارایی itΔREV تفاوت فروش سال جاری نسبت به سال قبل و ،itPPEآالت و تجهیزات ، اموال، ماشین

، اقالم تعهدی غیراختیاری (1کت است. پس از تخمین پارامترهای الگوی شماره )پارامترهای خاص شر 9αو  1α ،2αخطای برآورد و  itεناخالص و 

(NDAبرای دوره رویداد در سال ) گردند.محاسبه می "دوره برآورد"به شرح زیر برای  1931تا  1933های 
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 افتنی سال جاری نسبت به سال قبل است.های دریمعرف تغییر در خالص حساب itΔRECدر مدل فوق 

 شود:( به شرح زیر محاسبه میitDAدر مرحله آخر اقالم تعهدی اختیاری )
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 متغير کنترلی و نحوه محاسبه آن

iاندازه شرکت ) -1 t
S IZ E متغیر اندازه شرکت، که برابر است با لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت :)i  در سالt. 

iاهرم مالی ) -2 t
L E V شاخص اهرم مالی شرکت :)i  در سالt ها.ها به داراییکه برابر است با نسبت بدهی 

iدفتری حقوق صاحبان سهام )نسبت ارزش بازار به ارزش  -9 t
M T B برابر است با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان :)

 سهام.

iها )نرخ بازده دارایی -1 t
R O Aهای شرکت (: نمایانگر نسبت سود خالص به داراییi  در سالt  و شاخصی برای محاسبه نرخ بازده

 باشد.ها میدارایی

iرشد شرکت ) -5 t
G R O W T H نمایانگر رشد فروش شرکت است و برابر است با فروش در سال :)t  منهای فروش در سالt-1  تقسیم

 .t-1بر فروش در سال 

iداران نهادی )درصد مالکیت سهام -6 t
In s tO w n نهادی شرکت (: برابر است با درصد مالکیت سهامدارانi  در سالt مالکان نهادی .

 گذاری و .... است.های سرمایهها، صندوقهای تأمین سرمایه، هلدینگها، شرکتگذاری، بانکهای سرمایهعبارت است از شرکت

iنوع صنعت ) -2 t
IN D U S T R Y صنعت در مدل لحاظ (: متغیر کنترلی نوع صنعت است که برای در نظر گرفتن اثرات تصادفی نوع

 شده است.

iمتغیر سال شرکت ) -3  t
Y E A R E.متغیر کنترلی سال است که برای در نظر گرفتن اثرات تصادفی سال در مدل لحاظ شده است :) 
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 هایافته
نشان داده شده است.  1ی در جدول های توصیفای از آمارهشود. خالصههای توصیفی مربوط به متغیرهای این تحقیق ارائه میابتدا آماره

های توصیفی آوری شده است. آمارهبهادار تهران جمع( از بورس اوراق 31تا  33سال مختلف ) 6شرکت در  111های مرتبط با در این تحقیق داده

 ت.آمده اس 1ترین مقدار( متغیرهای این تحقیق در نگاره ترین مقدار و بزرگ)میانگین، انحراف معیار، کوچک

های توصیفی گامی در جهت درک میانگین دهد. آگاهی از آمارههای پراکندگی و مرکزی را نشان میآمار توصیفی، ارقام مربوط به شاخص

 باشد.ها و نیز بررسی تقریبی وضعیت توزیع میها و ارتباطات بین آنروند داده
 

 آماره توصيفی -1جدول 
 

 

 بازده غیر

 عادی

 سهام

 حسابرس

 متخصص

 صنعتدر 

 دوره

 تصدی

 حسابرس

 اندازه

 حسابرس

 اقالم

 تعهدی

 اختیاری

 اندازه

 شرکت

اهرم 

 مالی

 نسبت ارزش

 بازار به دفتری

 نرخ

 بازده

 هادارایی

 رشد

 شرکت

 درصد مالکیت

 سهامداران

 نهادی

 0.63 0.12 0.21 1.25 0.63 17.25 0.11 0.32 0.25 0.30 0.08 میانگین

 0.16 0.03 0.05 0.31 0.16 15.36 0.08 1.00 0.00 1.00 0.04 میانه

 0.95 0.45 0.65 2.36 0.95 29.66 0.18 1.00 1.00 1.00 0.45 ماکزیمم

 0.03 0.05- 0.02- 0.04 0.03 12.36 0.36- 0.00 0.00 0.00 0.09- مینیمم

 0.22 0.15 0.16 0.21 0.22 0.10 0.05 0.08 0.15 0.14 0.05 انحراف استاندارد

 2.94 2.94 3.92- 3.92 2.94 0.98- 2.94 0.00 0.00 0.00 1.96- چولگی

 4.50 2.70 3.60 4.50 4.50 0.90- 0.90- 0.00 0.00 0.00 0.90- کشیدگی

 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 تعداد مشاهدات

 

از آزمون لیمر استفاده شده است. نتایج این های مشترک های الگوهای رگرسیونی پانل و الگوی دادهدر ادامه برای انتخاب از بین روش

  آمده است.  2آزمون در جدول 
 

 ليمر Fنتایج آزمون  -2جدول 
 

 شدهروش پذیرفته سطح خطا در جه آزادی مقدار آماره آماره مدل پژوهش

 های مشترکروش داده F 1555 (109,384) 1525آماره  مدل اول

 های مشترکداده روش F 1525 (109,211) 0.39آماره  مدل دوم

 های مشترکروش داده F 1532 (109,511) 0.45آماره  مدل سوم

 های مشترکروش داده F 1523 (109,251) 0.74آماره  مدل چهارم
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 دهد. نتایج حاصل از تخمین فرضیات اصلی پژوهش را نشان می 9جدول 

 خالصه آزمون فرضيات اول تا چهارم -3جدول 

 

 

 شرح نوع متغیر

 فرضیه چهارم فرضیه سوم فرضیه دوم لفرضیه او

 ضریب

 همبستگی

 آماره تی

 استیودنت

 سطح

 داریمعنی

 ضریب

 همبستگی

 آماره تی

 استیودنت

 سطح

 داریمعنی

 ضریب

 همبستگی

 آماره تی

 استیودنت

 سطح

 داریمعنی

 ضریب

 همبستگی

آماره تی 

 استیودنت

 سطح

 داریمعنی

 مستقل

 1مدل 

 حسابرس

 متخصص
0.04 2.24 0.03 * * * * * * * * * 

 مستقل

 2مدل 

 دوره تصدی

 حسابرس
* * * 0.00 0.88 0.38 * * * * * * 

 مستقل

 9مدل 

 اندازه

 حسابرس
* * * * * * 1.84 2.01 0.25 * * * 

 مستقل

 1مدل 

 اقالم تعهدی

 اختیاری
* * * * * * * * * 0.29 14.79 0.00 

 0.00 (6.72) (0.19) 0.27 (1.11) (0.09) 0.00 (9.50) (1.05) 0.00 5.87 0.08 اندازه شرکت کنترل

 0.00 14.22 0.90 0.01 2.67 0.45 0.00 4,44 4.78 0.00 3.03 0.11 اهرم مالی کنترل

 M/B 0.04 27.45 0.00 0.02 1.99 0.05 0.00 0.52 0.60 0.00 0.37 0.71 کنترل

 کنترل
 نرخ بازده

 هادارایی
0.07 12, 63 0.00 0.16 2.59 0.01 0.04 0.94 0.35 0.00 0.68 0.50 

 0.09 (1.67) (0.02) 0.34 (0.95) (0.05) 0.77 0.30 0.02 0.99 0.01 0.00 رشد شرکت کنترل

 کنترل

 درصد مالکیت

 سهامداران

 نهادی

(0.62) (7,84) 0.00 (0.00) (0.53) 0.60 (0.01) (0.85) 0.39 (0.04) (3.50) 0.00 

 0.92 0.89 0.76  0.56  شدهضریب تعیی تعدیل

 1.77 2.12 1.80  2.19  دوربین واتسون
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 تحليل فرضيه اول )تأثير حسابرس متخصص در صنعت(: 

 عنوان متغیر وابسته و حسابرس متخصصنتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی دادهای ترکیبی با در نظر گرفتن بازده غیرعادی سهام به

باشد که متغیرهای توضیحی باشد و بدین معنی می( می%56) دهد که ضریب تعیین تعدیل شدهر مستقل، نشان میعنوان متغیدر صنعت به

باشد. عالوه براین به منظور بررسی همبستگی دهنده کارایی مدل میدرصد دارد و این ضریب نشان 56بینی متغیر وابسته را به میزان توانایی پیش

داری باشد. با توجه به اینکه سطح معنی( می2.19جا مقدار آن به میزان )اره دوربین واتسون توجه نمود که در اینجمالت خطا باید به میزان آم

گیری نمود که متغیرهای مستقل و کنترل دارای رابطه خطی با متغیر وابسته مدل و یا گونه نتیجهتوان اینباشد، میمی 0/05کمتر از  Fآماره 

 د.باشداری مدل میمعنی

باشد داری آماره تی کمتر از سطح خطای پنج درصد میبا توجه به اینکه ضریب حسابرس متخصص در صنعت مثبت است و سطح معنی

توان گفت فرضیه فرعی اول باشد که میداری با بازده غیرعادی سهام میپس متغیر حسابرس متخصص در صنعت دارای رابطه مثبت و معنی

 شود.می تأییدتحقیق 
 

 يل فرضيه دوم )تأثير دوره تصدي حسابرس(تحل
کمتر از  Fداری آماره باشد و سطح معنی( می1.80باشد مقدار آماره دوربین واتسون به میزان )( می%76) ضریب تعیین تعدیل شده 

 باشد.می 0/05

س باشد پخطای پنج درصد میداری آماره تی بیشتر از سطح با توجه به اینکه ضریب دوره تصدی حسابرس مثبت است و سطح معنی

 ود.شمی ردتوان گفت فرضیه فرعی دوم تحقیق باشد که میداری با بازده غیرعادی سهام میمتغیر دوره تصدی حسابرس فاقد رابطه معنی

 تحلیل فرضیه سوم )تأثیر اندازه حسابرس(

کمتر از  Fداری آماره باشد. سطح معنی( می2.12ن )باشد  و مقدار آماره دوربین واتسون به میزا( می%89) ضریب تعیین تعدیل شده 

 باشد.می 0/05

یر باشد پس متغداری آماره تی بیشتر از سطح خطای پنج درصد میبا توجه به اینکه ضریب اندازه حسابرس مثبت است و سطح معنی

 شود.می ردفرضیه فرعی سوم تحقیق توان گفت باشد که میداری با بازده غیرعادی سهام میاندازه حسابرس فاقد رابطه معنی

 تحلیل فرضیه چهارم )تأثیر اقالم تعهدی اختیاری(

باشد به منظور بررسی همبستگی جمالت خطا باید به میزان آماره دوربین واتسون توجه نمود که ( می%92) ضریب تعیین تعدیل شده 

 باشد.می 0/05کمتر از  Fه داری آمارباشد. سطح معنی( می1.77جا مقدار آن به میزان )در این

 باشد پسداری آماره تی کمتر از سطح خطای پنج درصد میبا توجه به اینکه ضریب اقالم تعهدی اختیاری مثبت است و سطح معنی

 یدتأیتحقیق توان گفت فرضیه فرعی چهارم باشد که میداری با بازده غیرعادی سهام میدارای رابطه مثبت و معنی متغیر اقالم تعهدی اختیاری

 شود.می
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 گيريبحث و نتيجه

های وابستگی دلیل به کارصاحب یک کنار در مدتطوالنی حضور از بعد حسابرسان که هستند عقیده این بر اجباری حسابرس تغییر موافقان

مخدوش  را هاآن استقالل امر این که داشت خواهند وی هایخواسته و هادیدگاه پذیرش و کارصاحب حفظ برای بیشتری اقتصادی، انگیزه

 ایجاد در حسابرسان وفاداری احساس که حدی تا شودمی عاطفی روابط سری یک ایجاد باعث طوالنی تصدی دوره هاآن اعتقاد به کند.می

 مخارج دارند اعتقاد هاآن اما تأیید کنند را دیدگاه این شاید اجباری، چرخش اندازد. مخالفانمی خطر به را هاآن استقالل ترتیب بدین و کندمی

 از ترس و شهرت و اعتبار حفظ به نیاز نظیر عوامل دیگری که کنندمی استدالل هاآن طرفی، از است. آن از منافع بیش قانون این اعمال و اجرا

 تأثیر بررسی با موضوع قیقیانجام تح راستا همین در کند.می حفظ استقالل به وادار را حسابرسان که دارد وجود هاآن علیه حقوقی طرح دعاوی

 یا چرخش اهمیت بر تواندمی تهران بهادار اوراق بورس شده پذیرفته هایدر شرکت گذارانسرمایه واکنش بازار و بر حسابرس چرخش اطالعات

گذاران با تغییر ههدف اصلی از این تحقیق این است که آیا سرمای .نماید توجهی شایان کشور کمکی سرمایه بازار در حسابرسان چرخش عدم

 شود.حسابرس و چرخش حسابرسان شرکت موافق هستند یا خیر. در اینجا تأکید بر وقایعی است منجر به چرخش اجباری حسابرسان می

یش شود، که افزایش کیفیت حسابرسی سبب افزاگذاری استدالل میطورکلی، در ارتباط با تأثیر کیفیت حسابرسی بر ریسک سرمایهبه

شود. افزایش شفافیت اطالعاتی سبب کاهش عدم قطعیت در ارتباط با کیفیت افشای اطالعات در سطح محیط اطالعاتی شرکت می شفافیت و

 شود.گذاری میشود و درنهایت منجر به کاهش ریسک سرمایههای بازده سهام میسهام شرکت و در نتیجه سبب کاهش نوسان

ثر از نوع حسابرس، اندازه حسابرس، تداوم حسابرس و کیفیت اقالم تعهدی )معیارهای چرخش بنابراین کیفیت حسابرسی انجام شده که متأ

 کیفیت که است شده بحث موضوع اغلب این اینکه، اول باشد: مرتبط بازار سرمایه کارایی صورت با دو به حداقل تواندمی اجباری حسابرس( است

 سوی شود. ازانتخاب ناسازگار می هایهزینه کاهش موجب گذاران،و سرمایه شرکت ینب اطالعاتی تقارن عدم کردن کم به با توجه حسابرسی،

 و کاهش را سهام قیمت شرکت، کنندگان سرمایهتأمین تا شود باعث تواندمی گذاران،و سرمایه شرکت بین اطالعاتی تقارن عدم دیگر، وجود

 به هستند، مالی حال تأمین در که هاییشرکت که کنندمی استنباط گونهاین گذارانسرمایه زیرا دهند، افزایش را شرکت مالی هزینه تأمین

 با را گذاریسرمایه کارایی تواندمی کاهش دهد، را ناسازگار انتخاب هایهزینه حسابرسی، کیفیت اگر کنند، بنابراین،می عمل نامناسب ایشیوه

 بخشد. بهبود مالی تأمین هایکاهش هزینه

دهد که بین حسابرس متخصص در صنعت و کیفیت حسابرسی با بازده غیرعادی رابطه فرضیه فرعی تحقیق نشان می نتایج آزمون چهار

داری دارند و دوره تصدی حسابرس و اندازه داری وجود دارد و این دو معیار چرخش اجباری حسابرس با بازده غیرعادی رابطه معنیمثبت و معنی

جز گذاران و واکنش آنان به بازار سهام و درنهایت بازده غیرعادی ندارد. تاکنون در ایران و در سایر کشورها بههحسابرس تأثیری بر انتظارات سرمای

( در ارتباط مستقیم با موضوع صورت نگرفته است اما در ادامه تحقیقات مشابه و مقایسه نتایج آمده است 2116تحقیق لورن راید و همکاران )

]11[. 

گذاران به چرخش اجباری حسابرس پرداختند. نتایج تأیید ( در تحقیقی به بررسی تأثیر واکنش سرمایه2116) لورن رید و همکاران

دهد، هرچند این نتایج نسبت به کاهند( واکنش منفی )مثبت( نشان میافزایند )میکنند که بازار به رویدادهایی که احتمال چرخش را میمی

دهد. نتایج تحقیق حاضر با توجه به دو معیار تخصص در صنعت رود، حساسیتی نشان نمیکار مییرعادی بهشاخص بازار که برای محاسبه بازده غ

د و بازده گیرگذاران بهتر شکل میباشد چرا که هر چه احتمال چرخش افزایش یابد انتظارات سرمایهو کیفیت حسابرسی مطابق تحقیق آنان می

 .]11[یابد کنش شدید بازار کاهش مییابد و در نتیجه واغیرعادی افزایش می

 این ها درآن پرداختند. گذاریسرمایه ریسک و گذاریسرمایه میزان بر حسابرس تعویض تأثیر بررسی به تحقیقی ( در2115اشنایدر )

 تریپایین ذاری شدهگسرمایه مبالغ و ریسک باالتر میزان ارزیابی دارای کنندمی تعویض را خود حسابرس که هاییشرکت دریافتند تحقیق

باشد یعنی هرچه احتمال چرخش حسابرس نتیجه این تحقیق از جهت افزایش ریسک در نتیجه تغییر حسابرس مشابه تحقیق حاضر می .هستند

 یابد که نتیجتاً بازده بیشتر را به دنبال دارد.گذاری کاهش میکمتر شود ریسک سرمایه

ادی گذاران و واکنش آنان به بازار و بازده غیرعات صورت گرفته پیرامون موضوع انتظارات سرمایهطورکلی نتیجه این تحقیق همانند تحقیقبه

که دوره  گیری این استباشد. دلیل این نتیجهتفاوت بودن نسبی آنان نسبت به تغیر حسابرس یا احتمال تغیر حسابرس میشرکت مؤید بی

رسی و که کیفیت حسابباشد درحالیگذاران میعنوان نشانگر رفتار سرمایهازده غیرعادی بهداری بر بتصدی و اندازه حسابرس بدون تأثیر معنی

دهند گذاران تنها به کیفیت حسابرسی صورت گرفته اهمیت میدهد سرمایهشود که نشان میتخصص حسابرس باعث افزایش بازده غیرعادی می

 نمایند.و توجهی به موسسه یا اندازه آن نمی
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 هاي تحقيقکاربردي بر اساس یافتهپيشنهادات 
گذاران، دانشگاهیان و سایر مراجع سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، مؤسسات حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، سرمایه

 شود:می شرح زیر ارائهاتی بهها پیشنهادباشند. برای این گروهکنندگان از نتایج این تحقیق میکننده قوانین و مقررات از جمله استفادهتدوین

های بر اساس اطالعات مندرج در صورت گیریگذاران در هنگام تصمیمویژه سرمایههای مالی، بهکنندگان گزارششود که استفادهتوصیه می

 د.های مدیریت از تغییر حسابرس را مدنظر قرار دهنهای پیرامون تغییر حسابرس، انگیزهمالی، در سال تغییر و دوره

و شناخت مناسبی از مؤسسات حسابرسی  کنندگان از اطالعات مالی فاقد آگاهی کافی در خصوص کیفیت حسابرسی بودهبرخی از استفاده

توانند از این کنندگان میمؤسسات حسابرسی در سایت جامعه حسابداران رسمی، استفاده با کیفیت ندارند. با توجه به افشای رتبه کنترل کیفیت

 .ی اطالعات الزم در خصوص کیفیت کاری مؤسسات حسابرسی را کسب نمایندطریق برخ

تبار برد و موجب افزایش اعتنها اتهامات وارد به حرفه حسابرسی را از بین میها و حسابرسان، نهافشای دلیل تغییر حسابرس توسط شرکت

ارتقای خدمات حسابرسی و افزایش استقالل حسابرس نیز کمک شود، بلکه به درک بهتر تقاضا برای خدمات حسابرسی، بهبود و این حرفه می

ه کها و با توجه به اینهای حسابرسی کوچک در کشور و وجود ابهاماتی در مورد کیفیت کار آنرو، با توجه به رشد روزافزون موسسهکند. ازاینمی

پذیرد، پیشنهاد ها از این بابت صورت نمیو افشائی توسط شرکتتغییر حسابرس وجود ندارد  آوری در کشور برای افشایگونه قوانین الزامهیچ

ها را ملزم به افشای عمومی دلیل تغییر حسابرس کند. جامعه حسابداران رسمی ایران نیز از حسابرسان عضو که: سازمان بورس، شرکت شودمی

دستورالعمل مؤسسات  21را ارائه کنند. هر چند در ماده  جاییجامعه بخواهد که هم حسابرس قبلی و هم حسابرس جانشین، دلیل تغییر و جابه

معتمد جانشین موظف است  در صورت تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی، موسسه حسابرسی"حسابرسی معتمد سازمان بورس بیان شده 

 "دهد ستعالم نموده و نتیجه را به سازمان اطالعای با حسابرس قبلی مکاتبه و دلیل تغییر حسابرس و بازرس قانونی را انامه رفتار حرفهطبق آیین

 رسد.نظر میلیکن افشای عمومی دلیل تغییر حسابرس ضروری به

های حسابرسی مؤثر و کارآمد نیز از جمله ها و دستورالعملموضوع کیفیت حسابرسی، دالیل و عوامل مؤثر بر تغییر حسابرس، برنامه

ها ضرورت دارد. از طرفی چرخش اجباری حسابرسان و تأثیر آن بر پارامترهایی مانند استقالل، با آنمواردی هستند که شناخت و آشنایی مناسب 

های اخیر بوده است. لذا به افراد و نهادهایی که های حسابرسی، رقابت و بازار سرمایه از موضوعات مهم در دههکاری، هزینهکیفیت، محافظه

 در امر آموزش مدنظر قرار دهند. که این موضوعات اشاره شده را گرددمتولی امر آموزش هستند پیشنهاد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.joas.ir/


 17 -71، ص 0931، تابستان  01پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 منابع و مراجع
 حسابرسی. حسابداری، تهران، سازمان (، استانداردهای1936حسابرسی ) سازمان فنی کمیته [1]

[2] Bushman, R. M., Piotroski. J. D., Smith, A., J. (2003). What Determines Corporate 
Transparency? Available at www.SSRN.com. 

[3] Lin Z. Jun and Liu Ming (2009).“ The Determinants ofAuditor Switching from the 

Perspective of Corporate Governance in China”Corporate Governance: An International 

Review. 
، تابستان 1، شماره 6، دوره 2پژوهش حسابداری، مقاله  نامهفصل( چرخش اجباری حسابرس، 1935احمدزاده، طه ) [1]

 .11-12، صفحه 1935

( اثر کیفیت حسابرسی و تغییر حسابرس بر بازار سرمایه، دانش حسابداری 1932طبری، حسین، بشیری منش، نازنین ) [5]

 .26-65، صفحه 1932، تابستان 6، شماره 2، دوره 6و حسابداری مدیریت، مقاله 

[6] kend Michael. (2008). Client industry audit expertise: towards a better understanding, 

Pacific Accounting Review, Vol. 20, PP. 49-62. 

[7] Dan li. (2010). Does auditor tenure affect accounting conservatism? Further evidence. 

J.Accounting. Public policy 29, 226-241. 

[8] Willenborg, M. (2002). "Discussion of brand name audit pricing, industry specialization, 

and leadership premiums post-big 8 and 6 mergers", Journal of Accounting and Economics, 

33: pp, 91-115. 

[9] Myers, J., Myers, L., and T. Omer. (2003). "Exploring the term of the auditor client 

relationship and the quality of earnings: A case for mandatory auditor rotation?", The 

Accounting Review 78 (3):pp. 779-800. 

[10] Cameran, M., Di Vincenzo, D., and Merlotti, E. (2005). "The audit firm rotation rule: A 

review of the literature", SDA Bocconi Research Paper. 

[11] Pastor, L., and P. Veronesi. (2003). "Stock valuation and learning about profitability", 

Journal of Finance 58: pp, 1749-1789. 

[12] Verrecchia, R. (2001). Essays on disclosure. Journal of Accounting and Economics, 32, 

91-180. 

[13] Myers, S. C., Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when 

firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 20, 

293–315. 

[14] Lauren C. Reid, Joseph V. Carcello (2016) Investor Reaction to the Prospect of Mandatory 

Audit Firm Rotation, American Accounting Association. 

[15] Alastair Lawrence, Miguel Minutti-Meza, and Ping Zhang. (2011)."Can Big 4 versus Non-

Big 4 Differences in Audit-Quality Proxies Be Attributed to Client Characteristics?". The 

Accounting Review 86 (1), 259. 

[16] Gul, F.A., Fung S.Y, and Jaggi B.L. (2009).”Earning quality: Some evidence on the role 

of auditor tenure and auditors”, industry expertise. Journal of Accounting and Economics, 

No 47, pp: 265- 280. 
: نقش یو تعهد سازمان یکار یزندگ یفیتک ینرابطه ب( 1935) پور، احمد؛ یمکر ید؛ام ی،بهبود ی؛مرتض یدس ی،باغبان یورغ [12]
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