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 چکیده

شهرت  در بهورس اورا     161اين تحقيق با هدف بررسي تاثير وابستگي به گروه تجاري بر انتخاب حسابرس در نمونهه اي ا   
( ا  صورت هاي مالي حسابرسي شده 1136-1111هاي متغيرهاي مورد مطالعه براي يک دوره نه ساله ) بهادار انجام شد. داده

گردآوري شد. در راستاي دستيابي به هدف تحقيق سه فرضيه آ مهو  شهد. تحليه      و در برخي موارد ا  نرم افزار ره آورد نوين
انجام پذيرف . به منظور بررسي نوع داده ها ا  آ مو   STATAداده ها دراين تحقيق با استفاده ا  روش پان  ديتا در نرم افزار 

هريس تيزاواليس و جه  بررسي مدل آثار ثاب  و تصادفي قب  ا  برا ش هر مدل رگرسيوني ا  آ مو  هاسهمن بههره گرفتهه    
سها   شد. بر اساس تحلي  آماري نتايج در سطح خطاي پنج درصد نشا  داد بين وابستگي به گهروه تجهاري و انتخهاب حسابر   

مشهور رابطه معني داري وجود ندارد. تمرتز مالکي  در رابطه بين وابستگي به گروه تجاري و انتخاب حسابرسا  مشهور تاثير 
وابستگي به گروه تجاري و انتخاب حسابرسها  مشههور تهاثير معنهي      يفي  گزارشگري مالي در رابطه بينمعني داري ندارد. ت

 داري ندارد.

 ، انتخاب حسابرس، تمرتز مالکي .به گروه تجاري وابستگيکلید واژه ها: 

 
 مقدمه

 مي شمار به شرت  ها اطالعات شفافي  اطمينا  ا  حصول ابزارهاي مهمترين ا  مالي اطالعات وساير صورت ها حسابرسي

 مالي اطالعات ا  را آلودگي ها رسيدگي مورد اطالعات ساير و مالي به صورت هاي اعتباردهي طريق ا  مستق  حسابرسا  رود.

 حسابرسا  مالي توسط صورت هاي حسابرسي اساس، همين بر مي شوند. شرت  ها اطالعاتي شفافي  و موجب مي  دايند

 مالي رسوايي هاي برخي دلي  به اخير، دهه در شمار مي آيد. به دنيا مختلف بورس هاي اصلي الزامات ا  يکي عنوا  به مستق 

2ورلدتام ،1انرو  هايحسابداري شرت   رسوايي هاي نظير
گرفته و  قرار سؤال مورد همواره حسابرسا  استقالل آ  نظاير و 
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 ا  يکي عنوا  به را آ  ها تغيير منظم حسابرسا ، استقالل تقوي  منظور به سرمايه با ار و حسابداري حرفه نظارتي نهادهاي

 تغيير پديده رسمي، حسابدارا  جامعه تشکي  ا  بعد اخير هاي سال اند. در گذاشته اجرا به و ترده، الزام يا پيشنهاد، راهکارها

 مرسوم به پديده اي بورس، در شده پذيرفته هاي شرت  در صاحبکار درخواس  مورد نظر ارائه اظهار آ  پي در و حسابرس

 نامطلوبي پيامدهاي و داده قرار الشعاع را تح  حسابرس استقالل و اي حرفه قدرت تواند مي موضوع اين اس . گرديده تبدي 

باشد. تغيير مداوم حسابرسا  موجب تاهش اعتماد سرمايه گذارا  و سهامدارا  به گزارش هاي مالي مي  داشته همراه به را
گردد،  يرا آنا  اين پديده را به نوعي عاملي در تضعيف استقالل حسابرسا  به عنوا  سنگ  ير بناي حرفه حسابرسي مي 

هاي حسابرسي منتشر شده، آثار پربار  ( تاهش اعتماد استفاده تنندگا  نسب  به گزارش1311)1اليکايدانند. در نظر ناپ و 
حسابرسي را خنثي، اعتبار حرفه را خدشه دار، جريا  سرمايه در با ار را تند و هزينه سرمايه را افزايش مي دهد. گينزبرگ و 

يک الگوي سا ماني يا محيطي وجود ندارد ته بتوا  بر اساس آ  ( بيا  مي تنند ته تنها يک عام  و يا 1311)2ونکاتراما 
 انگيزه شرت  ها را درباره تغيير حسابرسا  به نحو مطلوب تبيين ترد.

 

 ادبیات نظری

 .شهود  در اين تحقيق انتخاب حسابرس و پيامدهاي اقتصادي آ  را براي شرت  هاي وابسته به گروه هاي تجاري بررسي مي
(، يک گروه تسب و تار به عنوا  يک ساختار تعريف مي شود ته حهداق  دو شهرت    2006) 1و ولفنزو طبق پژوهش آلميدا 

در مقايسه با همتايا  خود در شرت  هاي مستق ، سهامدارا  تنترل در گهروه   .مستق  قانوني تح  تنترل يک مالک هستند
تاي عضو شرت  هاي ديگر، به نفع شهرت  ههاي   هاي تسب و تار مي توانند معامالت گروهي را ترتيب دهند ته به نفع شر

(. 4،2010عضو ديگر بوده و ا  معامالت درو  گروهي براي سوءاستفاده يا عملکرد واقعي بهره برداري تنند )فيسهمن و وانهگ  
ساختار پيچيده گروه و معامالت درو  گروهي مبهم، دستکاري و سوءاستفاده درآمد را تسهي  مي تنند ته منجهر بهه آ  مهي    
شود هزينه هاي نمايندگي فراتر ا  هزينه هاي مالکي  افزايش يابد، ا  جمله هزينه بين حقو  تنتهرل و حقهو  جريها  پهول     

(. اين امر باعث افزايش مشکالت سا ما  در شرت  هاي وابسته به گروه ههاي تجهاري مهي شهود، ا  جملهه،      2001، 1)لينس
ر مي سا د منابع را ا  شرت  هايي ته داراي سهم سهام تمتري هسهتند،  معامالت درو  گروهي، تنترل تنندگا  گروه را قاد

در شرت  هايي ته داراي ار ش باال هستند، منتق  تنند، وضعيتي ته مي تواند حتي در صورت عدم وجود اختالف بين حقو  
  .تنترل و حقو  نقدي جريا  ايجاد شود

هاي وابسته به گروه هاي تجاري مشکالت سا ما  را بدتر مي نسب  به شرت  هاي مستق ، اين بدا  معني اس  ته شرت  
(. اين پژوهش 2002، 6تنند، حتي  ماني ته سا ه هاي مالکي  آنها مشابه با شرت  هاي مستق  هستند )تالسنس و همکارا 

گيري ههاي شهديد   گروه هاي تجاري را با بررسي تأثير آ  ها بر انتخاب حسابرس با توجه به اينکه شرت  هاي وابسته، ا  در
نمايندگي بين سهامدارا  بزرگ و سرمايه گذارا  اقلي  رنج مي برند، گسترش مي دهد. تنش ناشي ا  انگيزه هاي گزارشگري 
مالي ته در شرت  هاي گروهي تجربه مي شود، آغا گر طرح مسئله در اين پهژوهش اسه . سهاختار پيچيهده شهرت  ههاي       

                                                           
1 Knapp and Elikai 
2
 Ginsberg and Venkatraman 

3 Almeida and Wolfenzon 
4 Fisman and Wang 
5 Lins 
6 Claessens,et al. 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد سوم(                                             8311 ، زمستان81 ، شماره2دوره   

 

1 
 

رتنا  تنترل ارائه مي دهد تا سرمايه گذارا  اقلي  را ا  طريق انحراف منابع مالي گروهي، فرص  هاي منحصر به فردي را تا
(. به ايهن ترتيهب   1،2010شرت  محروم ترده و يا عملکرد واقعي را ا  طريق معامالت درو  گروهي پنها  تند )جيا  و وانگ

اگهر چهه ايهن امهر توانهايي آنهها در        تنند،ته سهامدارا  مي توانند نگراني نظارت خارجي را با حسابرسي هاي سخ  تر رفع 
  .افزايش مزاياي خصوصي يا عملکرد واقعي مخت  مي تند

ا  يهک سهو،    بر اين اساس، سهامدارا  در شرت  هاي گروهي، انگيزه هاي رقابتي در مورد بهبود شفافي  حسهابداري دارنهد.  
خود را مصرف تنند ته بعدا با تحريهف درآمهد   مديرا  در شرت  هاي گروهي ممکن اس  انتخاب تنند ته مزاياي خصوصي 

گزارش شده، آ  را پنها  سا ند. در تالش براي پنها  ترد  فعالي  هاي انحرافي خود، سهامدارا  ممکن اسه  ا  موقعيه    
خود براي دستکاري گزارش هاي مالي براي تمک به سرتوب اطالعات بر عملکرد واقعي شرت  اسهتفاده تننهد. در صهورت    

يک حسابرس با تيفي  باال، ني  اشخاصي ته قصد دارند ضمان  نامه هاي مالي نامعتبري را براي پوشش فعالي   عدم وجود
هاي خود ارائه دهند، آشکار خواهد شد. ا  سوي ديگر، سهامدارا  تنترل ته در برابر وسوسه تحريف مقاوم  مي تنند، ممکن 

يه گذارا  را متقاعد تنند ته ا  مزاياي خصوصي استفاده تنند. در ايهن  اس  ترجيح دهند گزارش مالي را بهبود بخشد تا سرما
وضعي ، شرت  هاي گروهي بايد تقاضاي بيشتري براي حسابرسا  با تيفي  باال داشته باشند؛  يرا مديرا  هيچ چيزي براي 

ي با تيفي  بهاال  مهاني داراي   ا  ديدگاه سهامدارا  تنترل در شرت  هاي وابسته به گروه، حسابرسي ها .پنها  ترد  ندارند
آثار منفي هستند ته آنها منافع سرمايه گذارا  اقلي  را با حداتثر رساند  ار ش شرت ، نهادينه تننهد. بهراي ههر دو شهرت      
گروهي و غيرگروهي در با ار سرمايه، شکاف عمده اي بين حقو  سهامدارا  تنتهرل بهزرگ و ديگهر سههامدارا  وجهود دارد      

(. موقعي  غالب سهامدارا  نهايي، توانايي و انگيزه آ  ها را براي هداي  منابع شهرتتي ا  طريهق   2002، 2ا )فيرس و همکار
معامالت درو  گروهي افزايش مي دهد، و موجب تشديد اختالفات آژانهس بهين سههامدارا  و سههامدارا  اقليه  مهي شهود        

ه سرمايه گذاري بسيار ضعيف و حاتمي  ضعيف شهرت   (. اين مشک  همراه با موسسات حماي  تنند2010)فيسمن و وانگ، 
ها، نظارت خارجي را توسط حسابرسا  به طور فزاينده اي مهم نموده اس . با توجه به اينکه سرمايه گهذارا  اقليه  در مهورد    
ا   مانيکه نظارت خارجي سخ  تر مي شوند بيشتر در مورد شرت  ها مي آمو ند، شواهد اخير نشا  مهي دههد تهه حسابرسه    

 (.2010، 1نظارت ار شمندي در با ارهاي سرمايه تشور دارند )گال و همکارا 
هزينه ها ممکن اس  شام  افزايش  .انگيزه سهامدارا  تنترل، به هزينه و منافع همراه با حسابرسي با تيفي  باال بستگي دارد

حسابرسي بيشتر، اختيار محدودتر نسب  به شناخ  معامالت درو  گروهي و ا  بين برد  فعالي  ههاي غيراخالقهي باشهد، در    
بر خالف انگيزه هاي گزارش مالي متضاد،  .حالي ته مزايا ممکن اس  شام  ار يابي هاي باالتر و تأمين مالي متعادل تر باشد

ئله تجربي باقي مي ماند ته آيا شرت  هاي گروهي پس ا  بررسي سود و  يا  عملياتي، حسابرسا  با تيفي  بهاال را  يک مس
ترجيح مي دهند يا خير؟ اين تحقيق درصدد پاسخگويي به اين سوال اساسي اس  ته  آيا بين وابسهتگي بهه گهروه تجهاري و     

 انتخاب حسابرسا  مشهور رابطه وجود دارد؟

( مسهتند نمهوده انهد تهه     4،2012تحقيق ا  چند جنبه حائز اهمي  اس . نخس ، تحقيقات پيشين )فانگ و همکارا  انجام اين
شرت  هاي گروهي تقاضاي بيشتر براي استفاده ا  حسابرسا  برتر دارند و اين امر نشا  مي دهد ته شرت  ههاي گروههي،   
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رمايه گذارا  نسب  به فعالي  هاي انحصاري عوامه  درو   مشتا  به تاهش نامتقارني اطالعات براي تاهش نگراني هاي س
دوم، محققا  نشا  داده اند ته شرت  هاي گروهي،  ماني ته سهامدارا  تنترل داراي سهام غالب هستند و  .گروهي هستند

تهه حضهور   در غياب نظارت داخلي سخ ، بيشتر احتمال دارد ته حسابرسا  برتر را انتخاب تنند. اين شواهد بها ايهن شههود    
حسابرسا  با تيفي  باال براي مقابله با انحراف  ماني ته هزينه هاي نمايندگي بالقوه باالتر اس ، ار شمندتر مي شود، مطابق  
دارد. سوم، بعد ا  جداسا ي شرت  هاي گروهي، مي توا  درياف  ته انتصاب حسابرسا  برتر تيفي  حسابداري و شفافي  را 

ت اختياري، ميزا  برآورد مجدد و افشاي شرايط قيم  گذاري فروش طرفين مرتبط را بهبود مهي  بر اساس ار ش مطلق تعهدا
چهارم، همچنين نشا  داده شده اس  شرت  هاي گروهي هزينه ها و منافع ناشي ا  انتخاب حسابرس را در نظر مهي   .بخشد
سرمايه گذاري ار ا  تر و ار يهابي بهاالتري ا    به طور مشخص، محققا  دريافته اند ته مشتريا  حسابرسا  مشهور ا   .گيرند

فروش گروهي بهره مي جويند، گرچه هزينه هاي حسابرسي باالتري را پرداخ  نموده و دامنه ي تمتهري بهراي رسهيد  بهه     
اهداف سود ا  طريق فروش گروهي دارند و عوام  درو  گروهي در اين شرت  ها با چانه  نهي ا  طريهق وام ههاي مربوطهه     

در نهاي ، شواهدي ارائه خواهد شد ته نشا  دهد استفاده ا  حسابرسا  مشهور در تمام شرت  هها در يهک    .ر هستندمحدودت
گروه، تيفي  گزارش دهي را افزايش خواهد داد. محققا  مدتها حيرا  هستند ته چرا سرمايه گذارا  در گهروه ههاي تجهاري    

آسيب پهذير شهوند )خانها و     مر باعث مي شود آنها نسب  به سلب مالکي بيشتر سرمايه گذاري مي تنند، با اين وجود ته اين ا
(. يک توضيح قاب  قبول اين اس  ته عوام  درو  گروههي در گهروه ههاي تجهاري، خواهها  شهفافي  و رفتهار        1،2002يافه

زم هاي خاصهي بهراي   (. با اين حال، مطالعات قبلي به ندرت ا  مکاني2002، 2منصفانه با سرمايه گذارا  اقلي  هستند )گومس
توسعه چنين شهرتي استفاده مي تنند. اين پژوهش اين مسير علمي را بر اساس شواهد با ار سرمايه گسهترش داده تها نشها     
دهد ته نظارت دقيق توسط حسابرسا  مشهور يک مکانيزم موثر و گرانقيم  براي ايجاد اعتبار توسط عوام  درو  گروهي در 

 گروه هاي تجاري اس .
 

 فرضیه های تحقیق بسط
در اين بخش به طور خالصه به پيشينه هاي موجود در  مينه متغير وابسته تحقيق اشاره مي شود و سپس ارائه مفاهيم نظري 

 مرتبط با فرضيه ها ارائه مي گردد.
اقتصهادهاي در  گروه هاي تجاري يک فرم سا ماني فراگير هستند ته نشا  دهنده سهم بزرگي ا  شرت  هاي فعال در اتثهر  

اقتصاد در حال ظهور گزارش مهي دههد تهه تعهداد      12(. تجزيه و تحلي  داده ها ا  2000، 1حال ظهور مي باشند )خانا و پالپو
درصهد در   61درصهد در شهيلي بهه     22شرت  هاي وابسته به گروه به عنوا  تسري ا  شرت  هاي فهرس  شده در ته  ا   

درصد  21درصد در تايلند به  12يب، براي نه با ار آسيايي، ميزا  با دهي گروه تجاري ا  اندونزي متغير مي باشد. به همين ترت
در ژاپن مي رسد. با با تاب داد  اهمي  آنها و ويژگي هاي منحصر به فرد شرت  هاي سا ماني، گروه هاي تجهاري موضهوع   

عتقدند ته شرت  ها براي تشهکي  يهک گهروه    (. مطالعات پيشين م2011، 4تحقيق گسترده اي بوده اند )تالسنس و يورتوگلو
(. در نتيجه، ادغام 2000تجاري ته با ار سرمايه و با ار تار در آ  توسعه نيافته اس ، با يکديگر همکاري مي تنند )خانا و پالپو، 
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شرت  هاي  گروه به شرت  هاي گروهي اجا ه مي دهد تا دسترسي آسا  به سرمايه داخلي، تکنولوژي، منابع و حتي با ارهاي
(. عالوه بر اين، ا  طريق سهام گسهترده متضهاد، تضهمين بهدهي ههاي متقابه  و       1333، 1مستق  داشته باشند )شين و پارک

(. بها  2011، 2معامالت بين المللي، گروه هاي تجاري، ريسک را در ميا  سا ما  هاي گروهي تو يع مي تند )هي و همکارا 
اقدامات گروه هاي تجاري مي باشند. به طور خاص، ساختار گروهي پيچيده و معهامالت  اين حال، اين تانال ها عمدتا مسئول 

درو  گروهي فراگير، عدم تقار  اطالعات را بدتر مي تند و فرص  هايي را براي انحراف منابع مالي شرت  و مديري  درآمد 
سئول درگيري هاي نمايندگي اسه  تهه   (. وابستگي گروهي م2010توسط سهامدارا  تنترل ايجاد مي تند )فيسمن و وانگ، 

، 1باالتر ا  آ  چيزي اس  ته ا  ويژگي هاي مالکي  حاص  مي شود و نظارت بيروني را تضعيف مي تنهد )بيهک و همکهارا    
(. براي مثال، عوام  درو  گروهي ممکن اس  ا  اختالف بين حقو  نقدي خود در شرت  هاي مختلف در يک گروه ا  2006
گروهي استفاده تنند ته به شرت  ها سود مي رساند. تليه اين فعالي  ها توسط سههامدارا    اشخاص وابستهمعامله با  طريق

تنترل شام  تعدادي به سهامدارا  اقلي  در محيط منحصر به فرد يک گروه تجاري اس ، اگر چه هيچکدام ا  آنها نيا ي بهه  
ذيري نسب  به سهام سهامدارا  تنترل، سرمايه گهذارا  اقليه    در قيم  گذاري آسيب پ .مالکي  ندارند -حضور رابطه تنترل

( 2002) 4بر اين اساس، ليهنس و سهروانس   .در شرت  هاي گروهي، به عنوا  مثال، بر سرمايه گذاري گرا  تري اصرار دارند
ت ديگر نشها  مهي   نزول قيم  قاب  توجهي را براي شرت  هاي وابسته به گروه در با ارهاي نوظهور مستند ترده اند. مطالعا

دهد ته نزول ار ش در حين بحرا  هاي مالي  ماني ته انتظار مي رود ته سلب مالکي  شدت يابد، بزرگتر خواهد بود )بيک و 
 (.2004، 1همکارا 

گروه هاي تجاري در با ارهاي سرمايه  ماني ظهور تردند ته سياس  گذارا  اين شرت  ها را تشهويق تردنهد تها اتحادهها را     
(. بسياري ا  شرت  هاي خصوصي بعدها به عنوا  گروه ههاي تجهاري   1311، 6هبود عملکردشا  تشويق تنند )تيستربراي ب

وارد با ار شدند. يک گروه تجاري معمولي متشک  ا  يک شرت  اصلي )يعني تنترل تننده( و چندين شهرت  پذيرفتهه شهده    
گسترده و مديري  درآمد چشهمگيري در گهروه ههاي تجهاري     هستند )به عنوا  مثال شرت  هاي وابسته(. مناقشات سا ماني 

( دريافتند ته براي رسيد  به اهداف درآمد، شرت  هاي وابسته، به فروش غيرمعمول بهه  2010ديده مي شود. جيا  و يانگ )
ه منابع ( دريافتند ته شرت  هاي وابسته ب2012)2شرت  هاي مادر براي فروش درآمد خود روي مي آورند. شولين و همکارا 

غيرملموس و شرت  هايي با آستانه عملکرد برآورد شده، آستانه درآمد در گروه را به منظور تاهش بار مالياتي خود تغييهر مهي   
 دهند. 

دهند ته تنترل تننده ها  ( گزارش مي2011) 1( و جيا و همکارا 2010در تجزيه و تحلي  گروه هاي تجاري، فيسمن و وانگ )
شده تمک مي تنند تا اهداف سود را با پرداخ  حق بيمه باالتري بدس  آورند. در عوض، شرت  ها،  به شرت  هاي پذيرفته

بها    ماني ته ا  تنترل تننده ها ا  محدودي  هاي مالي رنج مي برد، وام هايي با بهره تم را در اختيار آ  ها قرار مهي دهنهد.  
شرت  هاي گروهي را بر اساس پيش بيني هاي سلب مالکيه ،  توجه به اين ته سرمايه گذارا  خارجي به طور منطقي ار ش 
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دس  تم برآورد مي تنند، لذا سهامدارا  تنترل انگيزه اي براي پذيرش نظارت خارجي براي متعهد تهرد  بهه عهدم ههداي      
جهه   انتصاب حسابرس با تيفي  باال براي ايجهاد يهک شههرت     .منابع شرت  بر اساس هزينه سرمايه گذارا  توچکتر دارند

(. اين پژوهش تحقيقات پيشين در مورد شرت  2002شفافي  و رفتار صحيح سهامدارا  اقلي  سا نده خواهد بود )خانا و يافه، 
 هاي گروهي را با بررسي انتخاب حسابرس و پيامدهاي آ  براساس نتايج اقتصادي مختلف توسعه مي دهد.

 

 ابرس در شرکت های وابسته به گروهانتخاب حس
عالوه بر اين، ا  آنجا ته سهام در دس   .يک سن  و طراحي، تمام گروه هاي تجاري داراي سهامدار تنترل هستندبه موجب 

سهامدار تنترل تننده و ديگر سهام سهامدارا  هيچگونه همگرايي ندارند، ديگر سهامدارا  شرت  تالش مي تنند ته سههام  
(. بر ايهن اسهاس، انتظهار مهي رود شهاهد آ       2002فيرس و همکارا ، سهامدار را در برابر تجمع مزاياي خصوصي قرار دهند )

باشيم ته سهامدارا  تنترل، تأثير قاب  توجهي بر تصميم يک شرت  پيرامو  انتصاب حسابرس خارجي داشته باشد. به طهور  
ک جه ، حسابرسا  در ي .طبيعي، شرت  هاي گروه تجاري، هزينه ها و منافع ناشي ا  انتخاب حسابرس را در نظر مي گيرند

، 1با تيفي  باال نه تنها هزينه هاي قاب  مالحظه اي را ا  نظر هزينه هاي حسابرسهي بهاالتر تحميه  مهي تننهد )سهايمونيک      
(، بلکه همچنين هزينه هاي نامحدودي براي سهامدارا  تنترل با محدود ترد  آنها در راستاي استفاده ا  اختيار خود در 1310

(. به عنوا  مثال، حسابرسا  با تيفي  باال در چين 2003، 2داري اعمال مي تنند )گادهامي و همکارا مورد سياس  هاي حساب
احتمال بيشتري دارند ته نظرات اصالحي حسابرسي را به شرت  هايي ته ا  روش هاي حسهابداري مشهکوک اسهتفاده مهي     

برداري مي تنند و جريها  اعتبهار اطالعهات خهاص      تنند، تمتر در معرض نفوذ سياسي هستند، و يا ا  ارتباطات سياسي بهره
(. در گروه تجاري، مشارت  يک حسابرس با تيفي  باال 2011، 1شرت  را در با ار سهام تسهي  مي تنند منتشر سا ند )يانگ

ه خهود،  براي تنترل سهامدارا  با محدود ترد  اختيار آنها در حسابداري براي معامالت درو  گروهي پرهزينه اس  ته به نوب
  .دامنه منابع سرمايه گذاري را محدود و سبب افزايش هزينه هاي حسابرسي مي شود

در جه  ديگر، با توجه به اين ته شفافي  حسابداري در حضور يک حسابرس با تيفي  باال بهبود مي يابد، مشتريا  آ  بايهد  
( و قيمه  گهذاري ار ا  قيمه  )ايگهول و     2014 ،4در قالب هايي مانند جذب ار ش گذاري هاي باالتر )گادهامي و همکهارا  

تحقيقات پيشين نشا  مي دهد ته در با ارهاي نوظهور با نهادهاي محافظه تار سرمايه گذاري  .( سود ببرند2011، 1همکارا 
نسبتا ضعيف، حسابرسا  با تيفي  باال به عنوا  يکي ديگر ا  حو ه هاي حکومتي عم  مهي تننهد تهه تضهادهاي آژانهس را      

در شر   با حسابرسا  مشهور ( ار ش هاي با ار باالتري براي مشتريا 2001)6به عنوا  مثال،  فا  و وانگ  .هش مي دهدتا
آسيا را  ماني ته سهام بزرگترين سهامدار غالب اس  گزارش مي دهد. اينکه آيا شرت  هاي گروهي احتمهاال حسابرسها  بها    

تار مي گيرند يا خير، يک مسئله تجربي اس  ته به قضيه بستگي دارد تهه  تيفي  بااليي را نسب  به شرت  هاي مستق  به 
آيا مزاياي بدس  آمده )يعني نتايج مثب  اقتصادي: ار يابي باالتر و سرمايه گذاري ار ا  تر( ا  هزينه ها بيشتر اس  يها خيهر؟   
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پيش بيني بر آ  اسه  تهه شهرت  ههاي     )هزينه هاي حسابرسي باالتر و اختيار حسابداري محدود(. در تعريف اولين فرضيه، 
 :وابسته به گروه هاي تجاري تقاضاي بيشتري براي حسابرسا  با تيفي  باال ارائه مي دهند، بنابراين داريم

 بين وابستگي به گروه تجاري و انتخاب حسابرسا  مشهور رابطه معني داري وجود دارد.فرضيه اصلي: 
 

 تخاب حسابرسان در گروه های تجارینقش ویژگي های مالکیت در شکل دادن ان
تا آنجا ته پويايي سود و  يا ، انتخاب حسابرسا  گروهي را توضيح مي دهد، انتظار بر آ  اس  ته تعلق به يک گروه تجاري 
 ماني ته درگيري بين شرت  هاي داخلي و سرمايه گذارا  خارجي بدتر مي شود، تأثير بيشتري بر اين تصميم داشته باشد. در 

رسي ها، چندين موقعي  شناسايي شده اس  ته در آ  مشکالت سا ماني به دلي  ويژگي هاي مالکي  شرت  ها بهه طهور   بر
در بررسي نقشي ته ويژگي هاي مالکي  ايفها مهي تنهد،     .سيستماتيک براي شرت  هاي گروه تجاري در چين متفاوت اس 

ارجي در حضور يک سهامدار تنترل تننده بدتر شود )گادهامي و انتظار بر آ  اس  ته مشکالت نمايندگي با سرمايه گذارا  خ
(. عالوه بر اين، تحقيقات پيشين نشا  مي دهد ته تنترل انگيزه هاي سهامدارا  براي رفع منابع مالي شرت  2014همکارا ، 

ه اين ترتيهب سههامدارا    (. ب2001ها با افزايش هزينه بين تنترل و حقو  نقدي جريا  آ  ها افزايش مي يابد )فا  و وانگ، 
شرت  هاي گروهي ترجيح مي دهند حسابرسا  با تيفي  باال را براي رفع نگراني سرمايه گذارا  اقلي  ته ا  موقعي  غالهب  

همچنين انتظار بر اين اس  مشاهده شود ته شرت  هايي  .خود براي استخراج مزاياي خصوصي استفاده مي تنند، تعيين تنند
ه، ته ا  مناقشات نمايندگي در برابر سرمايه گذارا  اقلي   يا  بيشتري متحم  مي شود، تقاضاي بيشتري با يک سهامدار عمد

تهه بهر    –(، شرت  هايي بها سههامدارا  متعهدد    1331) 1براي نظارت بر نظارت خارجي را نشا  دهند. به گفته پاگانو و روئ 
ت  را محدود مي سا ند. در مقاب ، يک سهامدار غالب واحد مهي  انحراف منابع شر -ظرفي  و انگيزه خود نظارت دقيقي دارند

تواند سياس  هايي را ايجاد تند ته آنها را قادر به جمع آوري مزاياي خصوصي بدو  رضاي  ديگر سهامدارا  بزرگ سا د. بها  
( نهر  سهود سههام    2001) 2حماي  ا  اين نظريه ها در مورد نقش ار شمند حاتمي  سهامدارا  چندگانهه، فاسهيو و همکهارا    

باالتري را در شرت  هايي با چندين سهامدار بزرگ مشاهده ترده اند ته آ  را به تأثير نظارت متقاب  نسب  مي دهند. به طور 
مشابه، ار يابي و قيم  گذاري سهام نشا  مي دهد ته تو يع ناهمگوني پول نقد در ميا  سهامدارا  بزرگ، سبب مي شود ته 

کتر بيشتر در خطر سلب مالکي  قرار گيرند. بر اين اساس، پيش بيني بر آ  اس  ته شرت  هايي بهدو   سرمايه گذارا  توچ
نظارت داخلي فعال توسط سهامدارا  بزرگ متعدد، بيشتر بر حضور حسابرسا  مشهور براي حماي  ا  منهافع سهرمايه گهذارا     

عي در انگيزه هاي خودي براي تاهش نامتقار  اطالعات، خارجي تأتيد دارند. پيش بيني دوم نشا  مي دهد ته گوناگوني مقط
 با بهبود شفافي  حسابداري، انتخاب حسابرس در شرت  هاي گروهي را شک  مي بخشد. بنابراين فرضيه  ير را داريم:

 : تمرتز مالکي  در رابطه بين وابستگي به گروه تجاري و انتخاب حسابرسا  مشهور تاثير معني داري دارد. 1فرضيه 
 

 تخاب حسابرسان در گروه های تجارینقش کیفیت گزارشگری مالي در شکل دادن ان
با ار يابي اهمي  انتخاب حسابرس به تيفي  گزارشگري مالي، به بررسي اين امر پرداخته خواهد شهد تهه چهه چيهزي باعهث      

ه به اين تهه بههره بهرداري ا     با توج .انگيزه داد  به شرت  هاي گروهي براي تبدي  شد  مشتري حسابرسا  برتر مي شود
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ساختار شرت  هاي گروهي براي به دس  آورد  مزاياي خصوصي مستلزم تداوم فعالي  مي باشهد، بيانيهه ههاي مهالي قابه       
اعتماد ا  سرمايه گذارا  اقلي  با تاهش نامتقارني اطالعات محافظ  مي تند، بدين معني ته تخصيص منابع داخلي شهرت   

 ، به ضرر سرمايه گذارا  خارجي، بيانيه هاي مالي را تح  تاثير قرار مي دههد )گادههامي و همکهارا ،   به عوام  درو  گروهي
( و اين امر باعث مي شود ته به معامله با اشخاص وابسته روي آورند )يک ابزار مهم براي مديري  درآمد و چانهه  نهي   2003

توسط گروه عوام  دروني(. در مقاب ، شرت  هاي گروهي مشتا  بهبود شفافي  حسابداري با دخال  حسابرس با تيفي  بهاال  
 هتري در پي خواهد داش . ا  اين رو، داريم: هستند، چرا ته مديري  سود تمتر و افشاي ب

 : تيفي  گزارشگري مالي در رابطه بين  وابستگي به گروه تجاري و انتخاب حسابرسا  مشهور تاثير معني داري دارد.2فرضيه 
 

 پیشینه تحقیق
شرت  هاي وابسته به ( در پژوهشي بررسي  نمودند ته تداميک ا  دو انگيزه گزارش مالي متضاد ته 2012فانگ و همکارا  )

گروه تجربه مي تنند، شفافي  حسابداري شا  را در انتخاب حسابرس شک  مي بخشد. در يک جه ، ساختار گروه پيچيده و 
معامالت درو  گروهي، سهامدارا  را قادر مي سا د تا به انجام فعالي  هاي غيراخالقي ته بعدا با انحراف درآمد گزارش شده 

ا ند. در جه  ديگر، سرمايه گذارا  خارجي ا  قيم  در برابر سلب مالکي  بالقوه محافظ  مهي تننهد، و   پنها  مي شوند، بپرد
بهراي روشهن    .سهامدارا  تنترل ممکن اس  مشتا  بهبود تيفي  گزارشگري مالي براي تاهش هزينه هاي نمايندگي باشند

براي رفع نگراني سهامدارا  اقلي  در مورد هزينه هاي نمود  اين ته آيا وابستگي گروهي بر انگيزه هاي تارتنا  شرت  ها 
نمايندگي تاثير مي گذارد يا خير؟ اين محققين انتخاب حسابرس شرت  هاي گروهي را نسب  به شرت  هاي مسهتق  مهورد   
 بررسي قرار دادند. در مقايسه با شرت  هاي مستق ، شواهد نشا  مي دهد ته شرت  هاي گروههي بيشهتر احتمهال دارد تهه    

شرت  حسابرسي برتر را در چين تعيين تنند، به ويژه هنگامي ته سهامدارا  تنترل آنها انگيزه قويتري براي بهبود  10يکي ا  
پس ا  جداسا ي شرت  هاي گروهي، متوجه مي شويم ته وجود يک حسابرس برتر به  .نظارت خارجي گزارشگري مالي دارند

 يابي باالتر براي معامالت مربوطه و همچنين تأمين هزينه هاي متعارف منجر شده افزايش درآمد و تيفي  افشا، پيامدهاي ار
  .اس ، به اين معني اس  ته اين شرت  ها ا  مشارت  يک حسابرس با تيفي  باال بهره مند شوند

تحقيق مشکالت در پرداختند. در اين « تغيير حسابرس، موردي در پرتقال» ( به تحقيقي با عنوا  2016) 1هيلدورا  و همکارا 
مورد تغيير حسابرس به عنوا  يک موضوع مهم نشا  داده شده اس . هدف ا  اين مطالعه بررسي آ  اس  ته تا چه حد تغيير 
حسابرس مربوط به نوع نظر اس  ته حسابرس در گزارش حسابرسي بيا  شده اس .  در راه رسيد  بهه ايهن ههدف، مطالعهه     

)هف  سال( و با استفاده ا  رگرسيو  لجستيک  2012اي  2006رتغالي در دوره بين سال هاي تجربي در نمونه ا  با ار سهام پ
 ي مثب  و معنادار بين گزارش حسابرسي مقبول و تغيير حسابرس وجود دارد. انجام شد. نتايج نشا  داد رابطه

2چن
 بهزرگ  موسسات ا  يکي با چيني موسسه حسابرسي يک ادغام با ته دريافتند چين در پژوهشي ( در2010همکارا  ) و 

 حسهابرس  صهاحبکار،  10 چينهي،  حسابرسي موسسه اين صاحبکار 46 ا  ،2002 سال در يانگ( و ارنس  )موسسه حسابرسي

 دادند نشا  خود پژوهش در آ  ها تردند. انتخاب خود حسابرس عنوا  به را توچک موسسات حسابرسي و دادند تغيير را خود

 اسه .  بهوده  پهايين حسابرسهي   تيفيه   مقاب  در مقبول حسابرسي گزارش درياف  حسابرس، تغيير ا  شرت  10 ته انگيزه

 .مي شود تيفي  حسابرسي تاهش موجب حسابرسي، در رقاب  پژوهش، اين نتيجه براساس
                                                           
1
 Heliodoroa, et al. 

2 
Chen 
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 تهه  شهرت  ههايي   دريافتند، چين تشور شرتتي در راهبري نظام و حسابرس تغيير بين رابطه بررسي ( در2003) 1ليو و لين

 ايهن  براي و بوده توچک حسابرسي موسسات دنبال به اس ، بيشتر ضعيف تر آ  ها در راهبري نظام مکانيزم هاي و ارتا 

 تارآمد، راهبري نظام استقرار ته مي نمايند عنوا  خود تحقيق نتيجه گيري در آ  ها .مي دهند تغيير را خود حسابرس منظور

 .شود حسابرسي تيفي  افزايش باعث نتيجه در و حسابرس تغيير موجب تاهش مي تواند
 مقبول حسابرسي گزارش صدور با حسابرس تغيير ته دريافتند تايواني شرت  هاي ا  پژوهشي ( طي2003) 2همکارا  چنا و

مهي   تغييهر  را خود حسابرس شرت ، داد  عملکرد نشا  مطلوب منظور به مديرا  دادند نشا  آ  ها دارد. مستقيم رابطه اي
 اين در دهند. جلوه مطلوب را شرت  عملکرد روش، اين به و مقبول درياف  حسابرسي گزارش تغيير، اين واسطه به تا دهند

 .اس  بوده بيشتر شرت  ها گونه اين ورشکستگي احتمال بعد، سال هاي  در بررسي ته شد داده نشا  پژوهش
 حسهابرس  تغييهر  الهزام  آيا ته سوال اين با را حسابرس تغيير و سود مديري  رابطه تحقيقي، در (2001) 1همکارا  و تمرا 

تشهور   در حسابرسهي  تيفيه   در تصهدي  دوره تأثير تحقيق اين در نمودند. بررسي مي شود، حسابرسي تيفي  ارتقاي باعث
 هاي سال بين اس  حسابرس به تغيير الزام ته محيطي در گذرد مي آ  حسابرس تغيير قوانين ا  سال 20 ا  بيش ته ايتاليا،

 باعهث  تغييهر  حسهابرس،  تغيير بود  داوطلبانه وضعي  در ته دهد نشا  مي تحقيق نتايج اس . شده بررسي 2004 تا1311

 .دارد دنبال را به حسابرسي تيفي  تاهش اس ، اجباري حسابرس تغيير ته  ماني تا و شود مي تيفي  حسابرسي افزايش
 ته دريافتند انگلستا  حسابرس در تغيير و حسابرس نظر اظهار نوع بر مديري  تغيير اثر بررسي ( در2001) 4هديب و توک 

 و تهرده انهد   درياف  مشروط گزارش ساير شرت  ها، ا  بيشتر داشته اند، مديري  تغيير و نامناسب عملکرد ته شرت  هايي
 .شرت  ها اس  آ  در حسابرس تغيير عام  موضوع اين

 انجام مالي صورت هاي ارائه مجدد درباره شواهدي حسابرس، اجباري تغيير الزام عنوا  با ( تحقيقي2001) 1همکارا  ماير  و

 اند. پرداخته مالي گزارشگري تيفي  بر آ  تأثير و مالي صورت هاي مجدد ارائه الزام عوام  محققا  به تحقيق اين دادند. در

 صهورت ههاي  2001 اتتبهر  و ژوئن ته بين اس  شده پرداخته دولتي شرت  162 اطالعات تحلي  و تجزيه به تار اين براي

 داراي شرت  ههاي  ته رسيد نتيجه اين به شده ياد شرت  هاي مقايسه تحقيق با اين بودند. نموده ارائه مجدد را خود مالي

 ا  نمونهه هها   برخي در چنين هم ندارند. مالي صورت هاي مجدد ارائه و تنظيم به عالقه حسابرسي طوالني تر، تصدي دوره

 مطالعهه  ايهن  طبق ديگر، سوي ا  مشاهده نشد. مالي صورت هاي مجدد ارائه احتمال با حسابرس تصدي دوره بين ارتباطي

 بهراي  حسهابداري  اسهتانداردهاي  ا  صهاحبکار  انحهراف  باعهث  شرت  هاي نمونهه  در سال سه ا  بيش تصدي دوره افزايش

 اس . شده فعالي  هاي تجاري گزارشگري
 مستق  و حسابرسي فعال تارگروه وجود ته گرفتند نتيجه و اند ترده بررسي را مستق  حسابرس ( تغيير1333) 6پارتر و ابوت

 دارد تطبيق تارگزاري)نمايندگي( نظريه با ها آ  تحقيق نتايج دارد. نزديک ارتباط حسابرسي تيفي  افزايش با ها شرت  در

 حسابرسي وجود تارگروه لذا، شود. مي مديرا  مسئوالنه غير عم  حيطه شد  محدود به قوانين وجود ته اس  آ  بيانگر و

                                                           
1 
Lin and Liu 

2
 Chena, et al. 

3 
Cameran, et al. 

4
 Hudaib & Cooke 

5
 Myers, et al. 

6 
Abbott and Parker 
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 افزايش قرار نگيرد، مديري  تمايالت تأثير تح  اس  ممکن حسابرس ته حيث اين ا  حسابرسي تيفي  ته شود مي باعث

 .يابد
متغيرههاي درمانهدگي   هدف اصلي پژوهش اين محققين تجزيه و تحلي  ماهي  پيش بيني تننهدگي  ( 1131اعتمادي لطفي )

مالي به منظور پيش بيني تغيير حسابرس شرت  هاي پذيرفته شده در بورس اورا  بهادار و ارائه مدلي تارا بهه منظهور پهيش    
هاي پذيرفته شده در بورس اورا  بهادار با استفاده ا  متغيرهاي درماندگي مالي و با تمک تکنيک  بيني تغيير حسابرس شرت 

باشد. در اين پژوهش به منظور دستيابي به اهداف تحقيق چهار فرضيه تدوين شده اس  به منظور آ مو  هاي داده تاوي مي 
فرضيه ها ا   روش هاي داده تاوي  شبکه بيزين، درخ  رگرسيو  و دسته بندي و رگرسيو  لجستيک اسهتفاده شهده اسه .    

% رابطهه معنهي داري بهين    31در سطح اطمينا   يافته هاي  حاص  ا  تجزيه و تحلي  رگرسيو  لجستيک نشا  مي دهد ته
تغيير حسابرس و متغيرهاي درماندگي مالي وجود دارد همچنين نتايج حاص  ا  روش هاي داده تاوي  نشا  مي دهد ته نر  

% اسه . بهه طهور تلهي نتهايج      14% و نر  پيش بيني درس  شرت  هاي داراي درماندگي مالي بيش ا  13تشخيص بيش ا  
نشا  مي دهد ته متغيرهاي درماندگي مالي  حاص  ا  صورت هاي مالي حسابرسي شده داراي بهار اطالعهاتي    پژوهش حاضر

هاي فعال در بورس اورا  بهادار هستند و با استفاده ا  آنها و تکنيک هاي داده  مناسبي براي پيش بيني تغيير حسابرس شرت 
 ي تغيير حسابرس شرت  ها ايجاد يا ارائه ترد.تاوي مي توا  مدل هايي با تارآيي مناسب براي پيش بين

پرداخ . براي اين منظور ا  « هاي مالي بر تغيير حسابرس ي صورت تأثير تجديد ارائه» ( به تحقيقي با عنوا  1134اسحا  نيا )
داد شهود. تعه   اسهتفاده مهي   1116-1132هاي پذيرفته شده در بورس اورا  بههادار طهي دوره    شرت  ا  شرت  101اطالعات 
هها   ها ا  رگرسيو  لجستيک استفاده شده اس . نتايج آ مو  فرضهيه  شرت ( اس . براي آ مو  فرضيه -)سال 211مشاهدات 
ي مالي افهزايش يابهد، تغييهر     شود و هر چه شدت تجديد ارائه ي مالي باعث تغيير حسابرس نمي دهد ته تجديد ارائه نشا  مي

هاي تجديد ارائه تننده داراي حاتمي  شرتتي قهوي،   يابد. در شرت  لي افزايش نميي ما حسابرس در سال بعد ا  تجديد ارائه
هاي تجديد ارائهه تننهده احتمهال تغييهر      افتد. همچنين در شرت  ها بيشتر اتفا  نمي نيز تغيير حسابرس نسب  به ساير شرت 

تجديد ارائه تننده همزما  با تغييهر   هاي باشد و همچنين در شرت  موسسات توچک در مقايسه با موسسات بزرگ بيشتر نمي
هاي اضافي با استفاده ا  رگرسيو  لجستيک چندسهطحي نيهز    مديرعام ، احتمال تغيير حسابرس نيز وجود ندارد. نتايج آ مو 

دهد تعديالت سنواتي ناشي ا  اصالح اشتباه و تغيير در رويه و مبلغ تعديالت سنواتي باعث تغيير حسهابرس در سهال    نشا  مي
 شود. عد نميب

« سا  و تارهاي نظام راهبري شرتتي بر تغيير حسهابرس  بررسي تأثير»( به تحقيقي با عنوا  1131خدامي پور و احمدي نژاد )
 نهادي مالکي  عام ، مدير و مديره هيئ  رئيس گانگي دو مالکي ، تمرتز ي درجه شاخص چهار ا  پژوهش اين در پرداختند.

 ا  تحقيهق  داده ههاي  .اسه   شده استفاده حسابرس تغيير بر شرتتي راهبري نظام تار و سا  رياندا ه گي براي مالي اهرم و

داده  تحليه   و براي تجزيه و شده استخراج 1130الي  1111 هاي سال طي بهادار اورا  بورس در شده پذيرفته هاي شرت 
 بهين  تهه  دههد  مهي  نشها   تحقيهق  ا  حاص  نتايج .اس  شده استفاده لجستيک رگرسيو  الگوي ا  فرضيه ها آ مو  و ها

 ته اس  اين ا  حاتي ها يافته ديگر طرف ا  .وجود دارد معناداري و مثب  ي رابطه حسابرس تغيير و مالکي  تمرتز ي درجه

 حسابرس تغيير با مالي اهرم ي رابطه درخصوص همچنين .حسابرس ندارد تغيير بر معناداري تأثير عام  مدير نقش دوگانگي

 ي رابطه حسابرس تغيير و نهادي سهامدارا  مالکي  بين ته نشا  داد نتايج اين، بر عالوه .نشد ياف  معناداري ي رابطه نيز
 .دارد وجود منفي و معنادار
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 سال هاي در را پديده اين دارند حسابرسي خدمات تقاضاي در حسابرسا  ته تاثيري به توجه ( با1132فر و همکارا  ) هم 

 ايهن  تحقيهق بررسهي   ايهن  اصلي هدف اس . شده تبدي  حرفه اي محاف  و دانشگاهي تحقيقات در مهمي ي  مينه اخير به

 شهرت  ههاي   پهژوهش  اين جامعه آماري مي گذارد. تاثير حسابرسا  تغيير بر حسابرسي خدمات تقاضاي آيا ته اس  مسئله

 و تتابخانهه اي  روش ههاي  ا  ترتيبي ته تحقيق اين .مي باشد 31 و 30 سال هاي بين بهادار اورا  بورس در شده پذيرفته
 تقاضهاي  بررسهي  بهه  تهه  شهده  تبيهين  فرضيه هش  اس ، تاربردي-پژوهش توصيفي يک هدف نظر ا  و مي باشد ميداني

 حسابرسها ،  نظهر  اظهار نوع حسابرسي، الزحمه حق يعني حسابرس تغيير تيفي ويژگي هاي يک ا  هر بر حسابرسي خدمات

 رسهيدگي  واحهد مهورد   پيچيهدگي  و شهرت   ي انهدا ه  شرت ، مالي وضعي  شرت ، رشد مديري ، تغيير حسابرسي،تيفي  

 نهرم  ا  فرضيه هها  ار يابي براي و طيف ليکرت مقياس با نامه پرسش ا  پژوهش اين داده هاي آوري جمع پرداخته اند. براي

 هف  شد  تاييد گوياي پژوهش اين ا  حاص  نتيجه ي اس . هاستفاده شد اينتر رگرسيو  آماري آ مو  ا  و اسپياساس افزار

 بود. اصلي فرضيه ي تاييد شد  نهاي  در و فرعي ي فرضيه
هدف اين تحقيق تعيين عوام  موٌثر بر تغيير حسابرس در بورس اورا  بهادار تهرا  اسه . بهه منطهور     (1132آقايي و جاري )

ا  مدل رگرسيو  لوجستيک استفاده شده اس . نتايج تحقيق نشا  داد ا  بين بررسي تأثير اين عوام  به روي تغيير حسابرس 
% بر تغيير حسابرس 31شش عام  مهم در نظر گرفته شده در اين تحقيق تنها اندا ه موسسه ي حسابرسي در سطح اطمينا  

ابرس مسئله اظهارنظر فروشهي در  تأثير مثب  دارد. همچنين، با توجه به عدم ارتباط بين درياف  اظهارنظر مشروط و تغيير حس
 .بورس اورا  بهادار تهرا  تأييد نمي شود

(، اين تحقيق رابطه بين شاخص محافظه تاري حسابداري و تغيير حسهابرس طهي يهک    1113عباسي ) مير مهد و  فالح بني
شرت  مشخص  16ترتيبي ا   را مورد بررسي قرار مي دهد. با استفاده ا  داده هاي 1116تا  1110ساله ا  سال  2دوره  ماني 

گرديد ته شاخص محافظه تاري حسابداري با تغيير حسابرس رابطه معني دار ندارد. همچنهين بها افهزود  متغيرههايي ماننهد      
آلتمن، شاخص مديري  سود و اندا ه شرت ، مشخص شد ته متغيرهاي مذتور نيز هيچ رابطه معني داري با تغيير   Zشاخص

و در واقع عوام  تاثيرگذار بر تغيير حسابرس در ايرا  بيشهتر عوامه  غيهر تمهي و غيهر حسهابداري        حسابرس در ايرا  ندارند
هستند. براي آ مو  فرضيه ها نيز ا  دو روش آماري مختلف يعني رگرسيو  لجستيک و آ مو  برابري ميانگين استفاده شهده  

 .داس . هر دو آ مو  نتايج يکساني ا  آ مو  فرضيه هارا نشا  مي دهن
 دوره يهک  طي را حسابرس تغيير و آلتمن ورشکستگي شاخص هاي متغير بين رابطه تحقيق ( اين1113بني مهد و اتبري )

 مشهخص  شهرت   16 ا  ترتيبهي  ههاي  داده ا  استفاده با دهد. مي قرار بررسي مورد 1116 الي 1110 سال ساله ا  2  ماني

صهدور   ماننهد  تيفي متغيرهاي افزود  با ندارند. اما دار معني رابطه حسابرس تغيير با مذتور متغيرهاي ا  ته هيچکدام گرديد
 به نسب  اهرمي و شرت  اندا ه تمي متغيرهاي همچنين و مالکي  تغيير حسابرس، تغيير ا  قب  سال در غيرمقبول گزارش

 يافتهه . تمي اس  غير عوام  ايرا ، در حسابرس تغيير بر تاثيرگذار عوام  ته شد داده نشا  تننده، تنترل متغيرهاي عنوا 

 تفکيهک  عهدم  ا  جملهه  حسابداري غير عوام  تأثير تح  بيشتر حسابرس تغيير ته دارند موضوع اين بر دالل  تحقيق هاي

 شهرت  هها(،   شناور سهام )پايين بود  ها شرت  سهامدارا  ترتيب در عمده سهامدارا  وجود مديري ، ا  مالکي  محتوايي

 شهرت  ههاي   بهراي  هلدينگ گيري شرت  هاي تصميم ها، شرت  سهام ترتيب در دولتي شبه و حقوقي سهامدارا  وجود

 باشد. مي گروه
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( در تحقيق خود با عنوا  بررسي دالي  تغيير حسابرسا  در شرت  هاي پذيرفتهه شهده در بهورس    1111روحي و ايما   اده )
در سال هاي اخير به  مينه مهمي در تحقيقات دانشگاهي و محافه    اورا  بهادار تهرا  بيا   مي تنند پديده تغيير حسابرسا 

حرفه اي تبدي  شده اس . در اين مقاله برخي موارد به عنوا  دالي  تغيير حسابرسا  در شرت  هاي پذيرفته شده در بهورس  
  هاي بورسي و ا  جنبهه  اورا  بهادار تهرا  مطرح و موردبررسي قرار مي گردد. اين تحقيق، تغيير حسابرس را در حو ه شرت

هاي گوناگو  بررسي مي نمايد. بدين منظور شرت  هاي نمونه بصورت تصادفي ساده ا  بين شرت  هاي بورسي تهه تغييهر   
حسابرس داشته اند، انتخاب شده اند. نتيجه حاص  ا  آ مو  فرضيه ها دال بر وجود رابطه مثب  بهين متغييرههاي مسهتق  بها     

 ابرس مستق ( اس .متغير وابسته )تغيير حس
شهده در سهطح دنيها بهر تغييهر       (، هدف اصلي اين مطالعه آ مو  تجربهي تهاثير عوامه  شهناخته    1116رضا اده و ارعي مروج )
شهده در بهورس اورا  بههادار تههرا        ههاي پذيرفتهه   ههاي ايرانهي اسه .جامعه آمهاري تحقيق،شهرت       حسابرسا  در شرت 

شهرت  بهدو  تغييهر     12شرت  بها تغييهر حسهابرس و     12مشتم  بر دو گروه   شرت  24باشد.نمونهء مورد مطالعه شام   مي
شده دربارهء متغيرهاي مرتبط باتغيير حسابرسا  ته در تشورهاي مختلهف شناسهايي شهده     آوري اس .اطالعات جمع  حسابرس

ها حاتي ا  آ  اس  ته  فرضيهاس  بااستفاده ا  روش رگرسيو  لوجستيک،مورد تجزيه و تحلي  قرار گرفته اس .نتايج آ مو  
ها و اندا هء شرت  بر تغيير حسابرسا ،تأثير مثب  و  حق الزحمهء حسابرسي،تيفي  تار حسابرسا ،تغيير ترتيب مديرا  شرت 

دهد عواملي مانند حهق الزحمههء حسابرسهي،نوع اظههارنظر      دار دارد.همچنين رگرسيو  لوجستيک چند متغيره نشا  مي منعني
بينهي تغييهر حسابرسها       تواند در بنانهاد  الگويي بهراي پهيش   ها و اندا هء شرت  مي يير ترتيب مديرا  شرت حسابرسا ، تغ

 .ها،تاربرد داشته باشد شرت 
هاي پذيرفته شده در بورس انجام شهده اسه  تهه بهر      ( با موضوع بررسي دالي  تغيير حسابرسا  در شرت 1111)  اده ايما 

لزحمه حسابرسي، تيفي  تار حسابرسي، تغيير مهديرا  شهرت  هها، انهدا ه شهرت  هها و نهر         اساس نتايج اين تحقيق حق ا
 % بر تغيير حسابرسا  ا  سوي شرت  ها مؤثر اس .31با گش  سرمايه شرت  ها در سطح اطمينا  

 

 روش شناسي تحقیق
و تحليه  اطالعهات ا  نهوع     پژوهش حاضر ا  نظر هدف تاربردي و به لحاظ جمع آوري اطالعات توصهيفي و ا  نظهر تجزيهه   

همبستگي اس . توصيفي به اين دلي  ته هدف آ  توصيف ترد  شرايط يا پديده هاي مورد بررسي اسه  و بهراي شهناخ     
ي بين متغيرها مورد نظر اس . پژوهش حاضر  بيشتر شرايط موجود مي باشد و همبستگي به دلي  اينکه در اين پژوهش رابطه

ها پرداخته و در پي اثبات وجود اين رابطه در شرايط تنوني براساس داده هاي تهاريخي مهي باشهد؛    به بررسي روابط بين متغير
استفاده ا  داده هاي تاريخي به اين دلي  اس  ته فرض  .نمود پس رويدادي  طبقه بندي-علي نوع ا  را آ  بنابراين مي توا 

گر به بررسهي عله  و    ها، پژوهش گونه پژوهش دارد. در اين مي شود روند گذشته ارتباطات بين متغيرها به شرايط فعلي تسري
ي آماري وجود دارد ته  ها بين متغيرها يک رابطه معلول )متغير وابسته و متغير مستق ( پس ا  وقوع مي پردا د. در اين پژوهش

 هدف بررسي اين رابطه مي باشد.
 

 مدل آزمون فرضیه های تحقیق
 ( عبارت اس  ا  :2012فرضيه اصلي برگرفته ا  پژوهش فانگ و همکارا  ) ( جه  آ مو 1مدل رگرسيوني شماره )
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BIG it = α0 + β1 GROUP it + β2 SIZE it + β3 LEV it + β4 ROA it + β5 LOSS it + β6 ISSUE it + β7 

ATURN it + β8 GROWTH it + β9 CFO it + β10 FOREING it + β11 SOE it + β9 AGE it + β10 MB it + β11 

CURR it+ β11 INVREC it + Industry + ε it 

در سطح خطاي پنج درصد استفاده مي شود.  اگر مقهدار احتمهال    β1 ق ا  معني داري ضريب جه  آ مو  فرضيه اول تحقي
تمتر ا  سطح خطاي مورد نظر باشد مي توا  ادعها نمهود بهين وابسهتگي بهه گهروه تجهاري و انتخهاب          β1حاص  ا  ضريب 

 حسابرسا  مشهور رابطه معني داري وجود دارد.
 ( عبارت اس  ا  :2012برگرفته ا  پژوهش فانگ و همکارا  ) 1فرضيه ( جه  آ مو  2مدل رگرسيوني شماره )

BIG it = α0 + β1 GROUP it + β2 GROUP it * OwnConc it + β3 SIZE it + β4 LEV it + β5 ROA it + β6 

LOSS it + β7 ISSUE it + β8 ATURN it + β9 GROWTH it + β10 CFO it + β11 FOREING it + β12 SOE it + 

β13 AGE it + β14 MB it + β15 CURR it+ β16 INVREC it  + Industry + ε it 

در سطح خطاي پنج درصد استفاده مي شود.  اگر مقهدار احتمهال    β2 جه  آ مو  فرضيه دوم تحقيق ا  معني داري ضريب 
ه بين وابستگي به گهروه  تمتر ا  سطح خطاي مورد نظر باشد مي توا  ادعا نمود تمرتز مالکي  در رابط β2حاص  ا  ضريب 

 تجاري و انتخاب حسابرسا  مشهور تاثير معني داري دارد.
 ( عبارت اس  ا  :2012برگرفته ا  پژوهش فانگ و همکارا  ) 2( جه  آ مو  فرضيه 1مدل رگرسيوني شماره )

BIG it = α0 + β1 GROUP it + β2 GROUP it * FRQ it + β3 SIZE it + β4 LEV it + β5 ROA it + β6 LOSS it + 

β7 ISSUE it + β8 ATURN it + β9 GROWTH it + β10 CFO it + β11 FOREING it + β12 SOE it + β13 AGE 

it + β14 MB it + β15 CURR it+ β16 INVREC it  + Industry + ε it 
اگر مقهدار احتمهال    در سطح خطاي پنج درصد استفاده مي شود.  β2 جه  آ مو  فرضيه سوم تحقيق ا  معني داري ضريب 

تمتر ا  سطح خطاي مورد نظر باشد مي توا  ادعا نمود تيفي  گزارشگري مالي در رابطه بين وابستگي  β2حاص  ا  ضريب 
 به گروه تجاري و انتخاب حسابرسا  مشهور تاثير معني داري دارد.

 

 نحوه محاسبه و گردآوری داده ها در مدل
 متغير وابسته:

 BIG(    يک متغير مجا ي اس  اگر حسابرس شرت  در سال جاري به يهک حسهابرس مشههور  :)تغيير به حسابرس مشهور
تغيير نموده باشد مقدار آ  يک و در غير اين صورت مقدار آ  صفر در نظر گرفتهه مهي شهود. در راسهتاي حمايه  ا  حقهو        

دستورالعم  مؤسسات حسابرسهي   10بهادار و در اجراي ماده گذارا  و ساماندهي و توسعه با ار شفاف و منصفانه اورا   سرمايه
ماده و  3شوراي عالي بورس و اورا  بهادار(، دستورالعملي در  1/01/1116معتمد سا ما  بورس و اورا  بهادار )مصوب جلسه 

ور( ته در طبقه مديره سا ما  بورس و اورا  بهادار رسيد اس . مؤسسات حسابرسي با تيفي  )مشه تبصره به تصويب هيئ  1
شماره يک بر اساس تفکيک بورس اورا  بهادار قرار گرفته اند در اين تحقيق بدا  ها متغير مجا ي يک اختصاص داده خواهد 

 شد و در غير اين صورت مقدار صفر در نظر گرفته مي شود. 
 متغير مستق :

 GROUP
عضو گروه تجاري )داراي واحد فرعي يها   tدر سال  i)عضو گروه تجاري(: يک متغير مجا ي اس  اگر شرت   1

 تابعه( باشد مقدار آ  يک و در غير اين صورت مقدار آ  صفر در نظرگرفته مي شود.
 

                                                           
1
 Business Group 
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 متغيرهاي تعدي  تننده:
OwnConc داراني ته بيش ا  پنج درصد سهام شهرت  را در اختيهار    )تمرتز مالکي (: عبارت اس  ا  نسب  مالکي  سهام

 دارند.
FRQ
 تعههدي  اقهالم  تيفي  ،tمالي در سال  تيفي  گزارشگري داد  نشا  براي استفاده مورد پژوهش شاخص اين : در1

قدر  هرچه اس . شده استفاده مالي تيفي  گزارشگري معيار عنوا  تعهدي به اقالم ي مانده باقي مطلق قدر بنابراين، باشد. مي
بهود    باال ديگر، عبارت به اس . تر پايين تعهدي اقالم تيفي  باشد، ي آ  بيشترا  حد ميانه تعهدي اقالم ي مانده باقي مطلق
 2در پهژوهش ديچهو و همکهارا     .اس  مالي گزارشگري تيفي  در بود  پايين ا  حاتي تعهدي اقالم ي مانده باقي مطلق قدر
 باشد: ي اقالم تعهدي اختياري به شرح  ير مي ( محاسبه1331)

                
 ته در آ :

 1ت  اقالم تعهدي     
 4اقالم تعهدي اختياري     

 1اقالم تعهدي غيراختياري      
 سود خالص = اقالم تعهدي –وجه نقد حاص  ا  عمليات 

ي بهرآورد ا  اقهالم    ي رگرسيوني  ير و بهر مبنهاي مشهاهدات دوره    براي هر شرت ، با استفاده ا  رابطه    براي محاسبه 
 گيرد: تعهدي صورت مي

    
     

    (
 

     
)      (

        
     

)      (
     
     

)      

 ته در آ :

 سال قب .هاي شرت  در  مجموع دارايي         
ΔSalesi,t    تغيير در فروش ا  سال t-1 تا سالt. 

 .t: ناخالص اموال، ماشين آالت و تجهيزات در سال        
 .tدر سال  i: پارامترهاي خاص شرت        و    

اقالم تعهدي اختيهاري بهراي   ي برآورد، معادله ي پارامترهاي خاص شرت  و اقالم تعهدي غيراختياري در دوره بعد ا  محاسبه
 هر شرت  به شرح  ير خواهد بود:

      
    
     

 [   (
 

     
)      (

        
     

)      (
     
     

)]       

 باشد. قدر مطلق اقالم تعهدي اختياري شاخصي معکوس براي تيفي  گزاشگري مالي مي
      |   | 
     |     | 

                                                           
1
 Financial Reporting Quality 

2 
Dechow and et al 

3 
Total Accruals 

4
 Discretionary Accruals 

5 
Non- Discretionary Accruals 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد سوم(                                             8311 ، زمستان81 ، شماره2دوره   

 

11 
 

تر خواهد  ي تيفي  گزارشگري مالي ضعيف دهنده ي قدر مطلق اقالم تعهدي اختياري نشا  به عبارتي مقادير بزرگتر ا  حد ميانه
 بود و بالعکس.

 

 متغيرهاي تنترلي
SIZE  اندا ه شرت  عبارت اس  ا  لگاريتم طبيعي ار ش دفتري ت  دارايي هاي شرت :i  در سالt؛ 

LEVit اهرم مالي عبارت اس  ا  ت  بدهي سال مالي :t   شرتi  تقسيم بر جمع دارايي هاي سال ماليt. 
ROAit با ده دارايي ها عبارت اس  ا  سود قب  ا  اقالم غيرمترقبه سال مالي :t   شرتi     تقسيم بهر جمهع ار ش دفتهري

 tدارايي هاي سال مالي
LOSSit مجا ي اگر در سال مالي :  يانده بود  عبارت اس  ا   يک متغيرt  شرت i    يانده باشد مقدار يک در غيهر ايهن 

 صورت مقدار آ  صفر اس .
ISSUE دوره بيني پيش چنانچه و سهم يک متغير مجا ي اس  سود هر بيني پيش : انتشار t+1دوره  در t منتشهر  باشد 

 .اس  صفر درغير اينصورت، و يک متغير اين مقدار باشد؛ شده
ATURN  عبارت اس  ا  نسب  فروش به ار ش دفتري ت  دارايي هاي شرت :i  در سالt؛ 

GROWTH. رشد فروش شرت   نسب  به سال قب : 
CFO  نسب  جريا  وجه نقد عملياتي به ار ش دفتري  ت  دارايي هاي شرت :i  در سالt؛ 

FOREING فروش صادراتي عبارت اس  ا  يک متغير مجا ي اگر در سال مالي :t  شرتi   فروش صادراتي داشته باشهد
 مقدار يک در غير اين صورت مقدار آ  صفر اس .

SOE مالکي  دولتي عبارت اس  ا  يک متغير مجا ي اگر در سال مالي :t  شرتi   داراي سهامدار دول  داشته باشد مقهدار
 يک در غير اين صورت مقدار آ  صفر اس .

Ageسيس شرت  مي باشد( : سن شرت  ) تفاوت سال جاري و تاريخ تا 
MB  لگاريتم طبيعي ار ش با ار شرت  شرت :i  در سالt    ؛ ته جه  محاسبه ار ش با ار سهام شهرت  ا  حاصه  ضهرب

 استفاده خواهد شد. tدر سال  iتعداد سهام در دس  سهامدارا  و قيم  پاياني هر سهم شرت  
 CURR  نسب  دارايي هاي جاري به بدهي هاي جاري شرت :i ال در سt. 

INVREC  نسب  حاص  جمع حساب هاي دريافتني و موجودي تاال به ار ش دفتري ت  دارايي هاي شرت :i   در سهال
t؛ 

INDUSTRY        نماد صنايع مورد مطالعه در بورس اورا  بهادار تهرا  مي باشهد. جهه  تنتهرل ايهن متغيهر و بها توجهه  :
دسته بندي هاي ارائه شده در مقاالت علمهي داخه   در ايهن تحقيهق ا      پراتندگي صنايع بورس اورا  بهادار با بهره گيري ا  

( بهره گرفته خواهد شد. اين محققين در پژوهش خهود صهنايع بهورس    1131چارچوب دسته بندي پژوهش شعري و حميدي )
صهنع  تاسهته و يهک    تواند ا  تعدد متغيرهاي تنترلي  اورا  بهادار تهرا  را در هف  گروه تلي قرار دادند ته اين رويکرد مي

ديدگاه تلي تر را در نتيجه گيري ارائه نمايد. جه  اين متغير ا  شاخص مجا ي صفر و يک جه  تنترل صنايع بههره گرفتهه   
 خواهد شد.
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 جامعه و نمونه آماری
تها   1111 ي  ماني در سال هاي شده در بورس اورا  بهادار طي دوره پذيرفته  هاي ي مورد نظر در اين پژوهش، شرت  جامعه
به عنوا  سال قب  در نظر گرفته شده اس  لذا  1112در نظر گرفته شده اس  همچنين جه  برخي ا  محاسبات سال  1136

هها ا  بها ار    باشد. عل  انتخاب شهرت   شرت  مي 116سال مي باشد و تعداد اعضاي اين جامعه  10با ه  ماني گردآوري داده 
هاي پذيرفته شده  مالي شرت  هاي صورت و ها داده به آسا  آ  اس  ته امکا  دسترسي ي ايرا  )بورس اورا  بهادار( سرمايه

چنهين بها توجهه بهه نظهارت مسهتمر حسابرسها  و         هاي فعال در سطح تشور وجود دارد و هم در بورس نسب  به ساير شرت 
 ها دارا اس .  عات ساير شرت و شفافي  بااليي را در مقايسه با اطال اتکاء، اعتبار با رسا ، اين اطالعات قابلي 

شهرت  بهه عنهوا      161هاي موجود در بورس اورا  بهادار تعهداد   باشد و ا  بين شرت  گيري روش غربالگري مي روش نمونه
ها بين اعضاي جامعه  هماهنگي ي آماري و وجود برخي نا هاي عضو نمونه انتخاب شدند .به دلي  گستردگي حجم جامعه شرت 
ي در دسهترس درنظهر     هاي   يرهستند به عنوا  جامعه وداراي ويژگي 1136تا  1111ي  ماني سال  ر دامنههايي ته د ،شرت 

 گرفته شده اس :
 ها نباشد.  ها، بيمه و صندو گذاري، بانک هاي مالي، سرمايه جزء شرت 

 هاي غيرتوليدي )حم  و نق ، با رگاني، خدماتي و غيره ( نباشد. جزء شرت 
 ، به بورس ورود پيدا ننموده باشد. 1136الي  1111ي پژوهش  د مطالعههاي مور طي سال

 هاي مالي در دسترس باشد.  هاي همراه صورت خصوص يادداش   اطالعات مالي مورد نيا ، به
 ها ا  تابلوي بورس خارج نشده باشد.  در دوره پژوهش ا  نماد معامله آ 

 تغيير سال مالي يا تغيير فعالي  نداشته باشند.

 ي نهايي حاص  شد. صفحه بعد نمونه 1بر اساس جدول  1136با توجه به اطالعات گردآوري شده در انتهاي سال 
 ی آماری و اعمال شرایط جهت انتخاب نمونه   جامعه های تعداد شرکت: 8جدول 

 شرح

هاي  شرت 
حذف شده در 
 مجموع دوره ها

تعداد ت  
 ها شرت 

 116  ي آماري جامعه

  (111) ماليواسطه گري 

  (6) تغيير سال مالي يا تغيير فعالي 

  (12) فاقد اطالعات در برخي سال ها

  (20) ي پژوهش ا  بورس خارج شده باشند  طي دوره

  (11) ي پژوهش به بورس ورود پيدا نموده اند  طي دوره

  (21) شرت  هايي غيرتوليدي ته در صنايع انتخابي قرار نمي گرفتند

 161  ي نهايي شرت  هاي نمونهتعداد 

 
 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد سوم(                                             8311 ، زمستان81 ، شماره2دوره   

 

12 
 

 یافته های تحقیق
 آمار توصيفي

 ( ارائه گرديده اس .2آمار توصيفي متغيرهاي مورد مطالعه در تحقيق در جدول )
: آمار توصیفي متغیرهای مورد مطالعه2جدول   

 تشيدگي چولگي انحراف بيشترين تمترين ميانه ميانگين مقياس نام نماد

BIG 211/0 مجا ي حسابرس مشهور  0 0 1 411/0  166/1  111/0-  

GROUP 161/0 مجا ي گروه تجاري  0 0 1 411/0  113/0  613/1-  

OwnConc  601/63 درصد تمرتز مالکي  61/26  0 100 224/21  113/1-  241/1  

FRQ  مالي گزارشگري تيفي مدل مانده باقي   210/0  110/0  0001/0  346/6  630/0  431/2  114/11  

SIZE  شرت اندا ه 001/14 لگاريتم   110/11  101/10  124/13  411/1  103/0  122/1  

LEV 611/0 نسب  اهرم مالي  612/0  030/0  002/4  212/0  021/1  601/21  

ROA 112/0 نسب  با ده دارايي  111/0  061/1-  611/1  164/0  421/0  626/2  

LOSS  111/0 مجا ي  يانده بود  0 0 1 121/0  161/2  111/1  

ISSUE 133/0 مجا ي سود بيني پيش انتشار  1 0 1 101/0  611/2-  041/1  

ATURN 316/0 نسب  فروش  232/0  041/0  221/10  620/0  611/4  421/46  

GROWTH 201/0 نسب  رشد فروش  113/0  131/0-  321/26  234/0  212/26  160/121  

CFO  نقدعملياتي وجه جريا 114/0 نسب    111/0  101/0-  110/1  111/0  104/0  161/2  

FOREING 206/0 مجا ي فروش صادراتي  1 0 1 411/0  303/0-  121/1-  

SOE 142/0 مجا ي مالکي  دولتي  0 0 1 114/0  331/1  321/1  

AGE  120/1 لگاريتم سن شرت  611/1  132/2  113/4  111/0  203/0-  214/0-  

MB 212/11 لگاريتم ار ش با ار  601/11  121/3  113/13  163/1  610/0  101/0  

CURR  جاري نسب 136/10 نسب    414/1  310/0  110/11  111/0  212/1  401/1  

INVREC دريافتني حسابهاي و موجودي 412/0 نسب    424/0  013/0  341/0  132/0  021/0  110/0-  
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ترين پارامتر مرتزي  توا  بيا  داش : ميانگين به عنوا  مهم هاي توصيفي فو  مي آماره فو  با توجه به نتايج حاص  ا  جدول
انهد.   هاي حداق  و حداتثر در اين جهدول ارائهه گرديهده    ترين پارامتر پراتندگي به همراه شاخص و انحراف معيار به عنوا  مهم

و آمار، انحراف معيار نوعي  مرتز ثق  اس  . در احتمال ي تعادل و گر نقطهنتايج حاص  ا  ميانگين در متغيرهاي پژوهش بيا 
گيهري پارامترههاي    هاي توصيفي شاخص اندا ه باشد. در آماره مي يا متغير تصادفي براي يک تو يع احتمال سنجش پراتندگي

بها نمهاد   تعيين انحراف ا  قرينگي ضريب چولگي اس  مثب  بود  چولگي تمامي متغيرها به جز متغيرههاي تمرتهز مالکيه     
(OwnConc  به ميزا )بيني پيش ، متغير انتشار -113/1    ( سهود بها نمهادISSUE    بهه ميهزا )متغيهر فهروش   -611/2 ،

، نشها  ا  آ  دارد  -203/0( به ميزا  AGE، متغير سن شرت  با نماد )-303/0( به ميزا  FOREINGصادراتي با نماد )
بزرگتر )چولگي مثب ( اس .  شاخص سنجش پراتندگي جامعه نسب  به تو يع ته تو يع نامتقار  با تشيدگي به سم  مقادير 
تشيدگي تمامي متغيرهاي پژوهش به جهز   ضريب مثب  بود  به توجه دهد با نرمال ضريب تشيدگي نام دارد. نتايج نشا  مي

،  -613/1به ميزا   (GROUP، و متغير شهرت حسابرس با نماد )-111/0( به ميزا  BIGمتغير حسابرس مشهور با نماد )
و  -214/0( بهه ميهزا    AGE، متغير سن شرت  با نماد ) -121/1( به ميزا  FOREINGمتغير فروش صادراتي با نماد )

 اسه   بلندتر نرمال ا  تو يع جامعه تو يع  -110/0( به ميزا  INVRECدريافتني با نماد ) حسابهاي و متغير تنترل موجودي

 باشد.  تمتر مي نرمال  يعتو ا  آ  نتيجه پراتندگي در
 

 ها ها در مدل های تشخیصي در تعیین نوع داده آزمون
 ا  متغيرهاي  يادي تعداد ي وسيله به مشاهدات آ  اساس بر ته شود مي هايي گفتهداده ا  مجموعه يک به 1ترتيبي هاي داده

 قهرار  بررسهي  مهورد  (T) مشهخص   ماني  ي دوره يک طول شوند، در مي انتخاب تصادفي صورت به اغلب ته (N)مقطعي 

ايهن   نامنهد. بهه    ماني مي سري - مقطعي هاي داده يا ترتيبي هاي داده را آماري ي دادهN ×T صورت  اين باشند. در گرفته
هاي  مدل تارگيري به اس ، مقطعي هاي داده و  ماني سري هاي داده ي جنبه دو هر يبرگيرنده در ترتيبي هاي داده ته دلي 

 ههاي  داده در شهده  اسهتفاده  ههاي  مهدل  ا  ترپيچيده تند، توصيف را متغيرها آ  هاي ويژگي ته مناسبي آماري دهندهتوضيح

 ههاي تهاربردي   پهژوهش  در  مهاني  سري و مقطعي هاي داده ترتيب روش ا  اخير هاي سال اس . در  ماني سري و مقطعي

در ادامهه   آ ، در رفتهه  تار به هاي آ مو  و مدل انواع شرح و آماري روش اين هاي ويژگي شناخ  اس . شده  يادي استفاده
ههاي   ي فص  چهار بر اسهاس آ مهو   ها بر حسب شماره هاي به تارگرفته شده در اين مدل گردد. در ادامه نوع داده تشريح مي

 گردد.  ها تعيين مي آماري تشخيص نوع داده
 

 تیزاوالیس  و آزمون هریس
2تلفيقي يا حداق  مربعات معمولي هاي داده روش به مدل ته شود مشخص ال م اس  ابتدا در

 تابلويي )پان  ديتا( هاي داده يا 

 تند تهه  مي بيا  آ مو  (H0صفر ) ي شود. فرضيه مي استفاده 1تيزاواليس و آ مو  هريس ا  منظور اين ته به شود برا ش 

 بهه  لزومهي  تهه  معنها  بهدين  ندارد وجود جمعي شده برآوردهضريب  و مقاطع تک تک براي برآورد شده ضرايب ميا  تفاوتي

تلفيقي يا حداق  مربعات معمهولي   هاي داده مدل ديگر عبارت نيس ، به تابلويي )پان  ديتا( هاي داده ا  استفاده با مدل برآورد

                                                           
1  

Panel Data 
2 
Ordinary Least Squares (OLS)  

3
 Harris-Tzavalis 
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 مقايسه آماره  بحراني مقدار با شده محاسبه ي  تيزاواليس ، آماره و هريس آ مو   انجام ا  اس . پس ارجح ثاب  آثار مدل به

 ال م و شود نمي پذيرفته صفر ي فرضيه باشد 01/0 مقدار ا  تمتر شده محاسبه  ي آماره ته مقدار احتمال صورتي شود. در مي

 دهد. تيزاواليس را نشا  مي و ي آ مو  هريس نتيجه 1جدول  شود. برآورد  تابلويي )پان  ديتا( هاي داده روش به مدل اس 
 تیزاوالیس برای انتخاب روش حداقل مربعات معمولي یا پانل دیتا و : آزمون هریس3جدول 

 نتيجه احتمال  Zآماره  آ مو  (H0ي صفر)فرضيه رديف

 ي صفررد فرضيه 000/0 -120030 تيزاواليس و هريس ارجحي  روش حداق  مربعات معمولي 1

 منبع: محاسبات محقق 

آ مو   در تمامي مدل  ا  آمده دس  به ي آماره مقدار ته توا  درياف  تيزاواليس مي و هريس ا  آ مو   1توجه نتايج جدول با
مقهدار   H0 ي  درصد اس  و با توجه به مقدار احتمال حاص  ا  آ مهو  فرضهيه   31مقدار بحراني آماره در سطح  ا  ها بزرگتر

 ههاي  داده روش و شهده  اق  مربعات معمهولي رد ارجحي  روش حد شده اس  يعني 01/0احتمال در تمامي مدل ها تمتر ا  

 شود. مي پذيرفته تابلويي)پن  ديتا( در تخمين مدل ها 
 

  ها  تصریح هاسمن در مدل  آ مو 

ي وجود يا عدم وجود ارتباط بين خطاي رگرسهيو    توسط هاسمن ارائه شد، بر پايه 1321ته در سال  1آ مو  تصريح هاسمن
برآورد شده و متغيرهاي مستق  شک  گرفته اس . اگر چنين ارتباطي وجود داشته باشد، مدل آثار تصادفي و اگهر ايهن ارتبهاط    

خواههد   k-1ي آ ادي  اين آ مو  داراي تو يع تاي دو با درجه ي وجود نداشته باشد، مدل آثار ثاب  تاربرد خواهد داش . آماره
ي تاي دو محاسبه شده ا  مقدار بحراني تاي دو جدول بيشتر باشد و يا  ها اس (. اگر مقدار آمارهXبرابر با ضرايب k-1 بود )

شود. يعني مدل  رد مي   ي  درصد( باشد، در اين صورت فرضيه 10تر ا  آلفا تعيين شده ) مقدار اين آ مو  تم - pبه عبارتي
( نمايش داده شده اس . اين جدول بهه  4آثار ثاب  بر مدل آثار تصادفي برتري دارد. نتايج حاص  ا  آ مو  هاسمن در جدول )

 باشد.  هاي پژوهش مي ها جه  آ مو  فرضيه طور خالصه حاوي اطالعات مدل
 آثار ثابت مدل ادفي در مقابل: آزمون هاسمن انجام شده برای تعیین مدل آثار تص4جدول 

 نوع آ مو  نتيجه احتمال   آماره نام آ مو  (H0) ي صفرفرضيه مدل

 آثار تصادفي ي صفرتأييد فرضيه 114/0 16/3 هاسمن استفاده ا  روش آثار تصادفي 1

 آثار تصادفي ي صفرتأييد فرضيه 162/0 10/2 هاسمن استفاده ا  روش آثار تصادفي 2

 آثار تصادفي ي صفرتأييد فرضيه 141/0 12/11 هاسمن استفاده ا  روش آثار تصادفي 1

 منبع: محاسبات محقق 

 ته با توجه بهه  توا  درياف  هاي پژوهش مي ها در فرضيه حاص  ا  آ مو  هاسمن قب  ا  آ مو  مدل 4توجه نتايج جدول  با

ي  اس  فرضيه 01/0هاي پژوهش بيشتر ا   حاص  ا  آ مو  ته در مدلآ مو  و مقدار احتمال  ا  آمده دس  به ي آماره مقدار
 -مهدل آثهار تصهادفي در سهال     روش و به عبارتي ارجحي  مدل آثار ثاب  مورد قبول واقع نشده تأييد شده يعني صفر آ مو 

 .شود مي مورد بررسي پذيرفته  هاي مورد بررسي در اين مدل ها شرت 
 
 

                                                           
1 Hausman Test 
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 ي اول  آ مو  فرضيه
( اسهتفاده  1-1ي اول پژوهش ا  مدل رگرسهيوني لجسهتيک )   نه ته در فص  سوم تشريح شد به منظور آ مو  فرضيهگوهما 
شهود.   هاي انجام شده، مدل رگرسيوني لجستيک مورد نظر برآورد مي شود. پس ا  تأييد مدل آثار تصادفي با توجه به آ مو  مي

گونه ته قبالً اشاره شده اس ، ضهروري اسه  قبه  ا      موده اس . هما برآورد رگرسيو  مدل فو  را ارائه ن 1ي جدول شماره
ي  دار بود  ت  مدل مورد آ مو  قرار گيرد. ايهن امهر بها محاسهبه     ها، معني بررسي متغيرها و بررسي تأييد يا عدم تأييد فرضيه

 01/0تهر ا    ه براي ايهن آمهاره تهم   مقدار محاسبه شد -pته  شود. با توجه به اين مقدار اين آماره ميسر مي -pو  LRي  آماره
 دار بود  ت  مدل را مورد تأييد قرار داد.  توا  معني رو در سطح خطاي پنج درصد مياس ، ا  اين

با استفاده از روش پانل لجستیک  8برآورد مدل رگرسیوني  شماره  :5جدول 

 آثار تصادفي

 مقدار -Z pي آماره انحراف ضريب نماد

C 411/0 061/1 41/0 612/0 

GROUP 116/0- 111/0 13/0- 122/0 

SIZE 032/0- 121/0 21/0- 411/0 

LEV 412/0 111/0 11/1 211/0 

ROA 312/0 226/0 26/1 203/0 

LOSS 111/0 243/0 41/0 614/0 

ISSUE 211/0 222/0 01/1 231/0 

ATURN 123/0 121/0 01/1 102/0 

GROWTH 102/0- 142/0 63/0- 411/0 

CFO 122/1- 132/0 13/1- 013/0 

FOREING 111/0- 166/0 23/0- 410/0 

SOE 406/0- 206/0 32/1- 043/0 

AGE 212/0- 111/0 14/1- 124/0 

MB 014/0 114/0 24/0 413/0 

CURR 011/0 011/0 61/0 112/0 

INVREC 411/0- 406/0 02/1 102/0 

IND2 112/0 212/0 13/1 013/0 

IND3 111/0- 114/0 14/1- 124/0 

IND4 163/0 246/0 63/0 432/0 

IND5 200/0 261/0 26/0 441/0 

IND6 211/0 230/0 33/0 121/0 

IND7 066/0 231/0 21/0 121/0 

 
ههاي تلفيقهي )پانه  ديتها( بهرآورد شهد.        پس ا  تأييد رويکرد آثار تصادفي، مدل رگرسيوني لجستيک مورد نظر با رويکرد داده

تند: فرضيه اصلي: بين وابستگي به گروه تجاري و انتخاب حسابرسا  مشهور رابطه معني داري  پژوهش بيا  ميي اول  فرضيه
 وجود دارد. بيا  آماري اين فرضيه به شک   ير اس :
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 H0بين وابستگي به گروه تجاري و انتخاب حسابرسا  مشهور رابطه معني داري وجود دارد: 
 H1انتخاب حسابرسا  مشهور رابطه معني داري وجود ندارد: بين وابستگي به گروه تجاري و 

( با انتخاب حسابرسها   p=  122/0( در سطح خطاي پنج درصد )-116/0نتايج نشا  داد وابستگي به گروه تجاري با ضريب )
 ردد.گ ي اول پژوهش مورد پذيرش واقع نمي درصد فرضيه 31داري ندارد بنابراين با اطمينا   ي معني مشهور رابطه

 ي دوم  آ مو  فرضيه
( اسهتفاده  2-1ي دوم پژوهش ا  مدل رگرسهيوني لجسهتيک )   گونه ته در فص  سوم تشريح شد به منظور آ مو  فرضيههما 
-شود. جدول شماره هاي انجام شده، مدل رگرسيوني لجستيک مورد نظر برآورد مي شود. پس ا  تأييد مدل با توجه به آ مو  مي

گونه ته قبالً اشاره شده اس ، ضروري اس  قب  ا  بررسي متغيرها    مدل فو  را ارائه نموده اس . هما برآورد رگرسيو  6ي 
 -pو  LRي  ي آماره دار بود  ت  مدل مورد آ مو  قرار گيرد. اين امر با محاسبه ها، معني و بررسي تأييد يا عدم تأييد فرضيه

رو در سطح اس ، ا  اين 01/0تر ا   مقدار محاسبه شده براي اين آماره تم -pه ت شود. با توجه به اين مقدار اين آماره ميسر مي
 دار بود  ت  مدل را مورد تأييد قرار داد.  توا  معني خطاي پنج درصد مي

 تصادفي آثار لجستیک پانل روش از استفاده با 2 شماره  رگرسیوني مدل برآورد :6 جدول

 مقدار -Z p يآماره انحراف ضريب نماد
C 411/0 061/1 41/0 612/0 

GROUP 116/0- 111/0 13/0- 122/0 

GROUP  * 

OwnConc 
032/0- 121/0 21/0- 411/0 

SIZE 412/0 111/0 11/1 211/0 

LEV 312/0 226/0 26/1 203/0 
ROA 111/0 243/0 41/0 614/0 
LOSS 211/0 222/0 01/1 231/0 
ISSUE 123/0 121/0 01/1 102/0 

ATURN 102/0- 142/0 63/0- 411/0 
GROWTH 122/1- 132/0 13/1- 013/0 

CFO 111/0- 166/0 23/0- 410/0 
FOREING 406/0- 206/0 32/1- 043/0 

SOE 212/0- 111/0 14/1- 124/0 
AGE 014/0 114/0 24/0 413/0 
MB 011/0 011/0 61/0 112/0 

CURR 411/0- 406/0 02/1 102/0 
INVREC 112/0 212/0 13/1 013/0 

IND2 111/0- 114/0 14/1- 124/0 
IND3 163/0 246/0 63/0 432/0 
IND4 200/0 261/0 26/0 441/0 
IND5 211/0 230/0 33/0 121/0 
IND6 066/0 231/0 21/0 121/0 
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ديتها( بهرآورد شهد.    ههاي تلفيقهي )پانه      پس ا  تأييد رويکرد آثار تصادفي، مدل رگرسيوني لجستيک مورد نظر با رويکرد داده
: تمرتز مالکي  در رابطه بين وابستگي به گهروه تجهاري و انتخهاب حسابرسها      2تند: فرضيه  ي دوم پژوهش بيا  مي فرضيه

 مشهور تاثير معني داري دارد.  بيا  آماري اين فرضيه به شک   ير اس :

 H0مشهور تاثير معني داري دارد. تمرتز مالکي  در رابطه بين وابستگي به گروه تجاري و انتخاب حسابرسا   
 H1تمرتز مالکي  در رابطه بين وابستگي به گروه تجاري و انتخاب حسابرسا  مشهور تاثير معني داري ندارد. 

( در سهطح خطهاي پهنج درصهد     -002/0نتايج نشا  داد برهمکنش  تمرتز مالکي   و وابستگي به گروه تجاري بها ضهريب )  
(146/0  =pبا انتخاب حسابر )ي دوم پژوهش مورد  درصد فرضيه 31داري ندارد بنابراين با اطمينا   ي معني سا  مشهور رابطه

 گردد. پذيرش واقع نمي

 ي سوم  آ مو  فرضيه
( اسهتفاده  1-1ي سوم پژوهش ا  مدل رگرسيوني لجسهتيک )  گونه ته در فص  سوم تشريح شد به منظور آ مو  فرضيههما 
شهود.   هاي انجام شده، مدل رگرسيوني لجستيک مورد نظر برآورد مي تصادفي با توجه به آ مو  شود. پس ا  تأييد مدل آثار مي

گونه ته قبالً اشاره شده اس ، ضهروري اسه  قبه  ا      برآورد رگرسيو  مدل فو  را ارائه نموده اس . هما  2ي جدول شماره
ي    ت  مدل مورد آ مو  قرار گيرد. ايهن امهر بها محاسهبه    دار بود ها، معني بررسي متغيرها و بررسي تأييد يا عدم تأييد فرضيه

 01/0تهر ا    مقدار محاسبه شده براي ايهن آمهاره تهم    -pته  شود. با توجه به اين مقدار اين آماره ميسر مي -pو  LRي  آماره
 دار بود  ت  مدل را مورد تأييد قرار داد.  توا  معني رو در سطح خطاي پنج درصد مياس ، ا  اين

 آثار تصادفيلجستیک با استفاده از روش پانل  4برآورد مدل رگرسیوني شماره  :7جدول 

 مقدار -Z p يآماره انحراف ضريب نماد

C 411/0- 063/1 13/0 633/0 

GROUP 111/0- 111/0 12/0- 114/0 

GROUP * FRQ 011/0- 140/0 40/0- 632/0 

SIZE 033/0- 121/0 23/0- 410/0 

LEV 401/0 160/0 12/1 261/0 

ROA 002/1 262/0 11/1 113/0 

LOSS 102/0 243/0 41/0 661/0 

ISSUE 213/0 222/0 01/1 231/0 

ATURN 124/0 121/0 33/0 122/0 

GROWTH 101/0- 112/0 21/0- 426/0 

CFO 246/1- 663/0 16/1- 061/0 

FOREING 123/0- 162/0 21/0- 412/0 

SOE 401/0- 206/0 32/1- 043/0 

AGE 214/0- 116/0 11/1- 121/0 

MB 016/0 114/0 26/0 410/0 

CURR 012/0 011/0 64/0 121/0 

INVREC 421/0- 402/0 04/1- 231/0 

IND2 111/0- 212/0 13/1 013/0 
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IND3 106/0- 111/0 11/1- 111/0 

IND4 163/0 246/0 63/0 431/0 

IND5 201/0 264/0 22/0 440/0 

IND6 231/0 230/0 00/1 112/0 

IND7 061/0 231/0 21/0 112/0 

 
دار  هاي تلفيقي )پان  ديتا( برآورد شد. معنهي  پس ا  تأييد رويکرد آثار ثاب ، مدل رگرسيوني لجستيک مورد نظر با رويکرد داده

: 2تند: فرضهيه   ي سوم پژوهش بيا  مي مورد تأييد قرار گرف . فرضيه LRي بود  ت  مدل با استفاده ا  مقدار احتمال آماره
تيفي  گزارشگري مالي در رابطه بين  وابستگي به گروه تجاري و انتخاب حسابرسها  مشههور تهاثير معنهي داري دارد. بيها       

 آماري اين فرضيه به شک   ير اس :
 H0ري و انتخاب حسابرسا  مشهور تاثير معني داري دارد. تيفي  گزارشگري مالي در رابطه بين  وابستگي به گروه تجا

 H1تيفي  گزارشگري مالي در رابطه بين  وابستگي به گروه تجاري و انتخاب حسابرسا  مشهور تاثير معني داري ندارد. 

( در سطح خطاي -011/0نتايج نشا  داد برهمکنش تيفي  گزارشگري مالي و وابستگي به گروه تجاري با ضريب )
ي سهوم   درصد فرضهيه  31داري ندارد بنابراين با اطمينا   ي معني ( با انتخاب حسابرسا  مشهور رابطهp=  632/0پنج درصد )

 گردد. پژوهش مورد پذيرش واقع نمي
 

 هادهانتیجه گیری و پیشن
ههاي تلفيقهي )پانه  ديتها( بهرآورد شهد.        پس ا  تأييد رويکرد آثار تصادفي، مدل رگرسيوني لجستيک مورد نظر با رويکرد داده

فرضيه اصلي: بين وابستگي به گروه تجاري و انتخاب حسابرسها  مشههور رابطهه معنهي      تند: ي اول پژوهش بيا  مي فرضيه
( بها  p=  122/0( در سطح خطاي پهنج درصهد )  -116/0گي به گروه تجاري با ضريب )نتايج نشا  داد وابست داري وجود دارد.

ي اول پژوهش مهورد پهذيرش واقهع     درصد فرضيه 31داري ندارد بنابراين با اطمينا   ي معني انتخاب حسابرسا  مشهور رابطه
ي نداش . پس ا  تأييد رويکهرد آثهار   ( همخوان2012نتايج حاص  ا  اين فرضيه با نتايج پژوهش فانگ و همکارا  )  گردد. نمي

ي دوم پهژوهش بيها     هاي تلفيقي )پان  ديتا( برآورد شد. فرضهيه  تصادفي، مدل رگرسيوني لجستيک مورد نظر با رويکرد داده
: تمرتز مالکي  در رابطه بين وابستگي به گروه تجاري و انتخاب حسابرسا  مشهور تهاثير معنهي داري دارد.   1فرضيه  تند: مي
( در سهطح خطهاي پهنج درصهد     -002/0يج نشا  داد برهمکنش  تمرتز مالکي   و وابستگي به گروه تجاري بها ضهريب )  نتا
(146/0  =pبا انتخاب حسابرسا  مشهور رابطه ) ي دوم پژوهش مورد  درصد فرضيه 31داري ندارد بنابراين با اطمينا   ي معني

: 2( همخهواني نداشه . فرضهيه    2012نتايج پژوهش فانگ و همکهارا  )  گردد. نتايج حاص  ا  اين فرضيه با پذيرش واقع نمي
نتهايج   تيفي  گزارشگري مالي در رابطه بين  وابستگي به گروه تجاري و انتخاب حسابرسا  مشههور تهاثير معنهي داري دارد.   

پهنج درصهد    ( در سهطح خطهاي  -011/0نشا  داد برهمکنش تيفي  گزارشگري مالي و وابستگي به گروه تجاري با ضريب )
(632/0  =pبا انتخاب حسابرسا  مشهور رابطه ) ي سوم پژوهش مورد  درصد فرضيه 31داري ندارد بنابراين با اطمينا   ي معني

 ( همخواني نداش .2012گردد. نتايج حاص  ا  اين فرضيه با نتايج پژوهش فانگ و همکارا  ) پذيرش واقع نمي
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 محدودیت های تحقیق 
 نتهايج  ايط عادي مي شود ود ته مانع ا  روند فعالي  در شرنظير هر فعالي  ديگري مشکالتي وجود دار در يک پژوهش علمي

 :. محدودي   ير در راستاي پژوهش حاضر قاب  ذتر اس تحقيق را تح  تاثير قرار مي دهد
 عدم تنترل شرايط محيطي با ار سرمايه، همچو  نوسانات نر  ار ، بهره بانکي و ...

 ساير روش هاي محاسباتي در متغيرهاي مورد مطالعه بر اساس تحقيقات موجود. عدم بررسي

 

 پیشنهادهایي جهت پژوهش های آینده

 بررسي تاثير ساختار مالکي  همچو  ساختار هيات مديره، ساختار تميته حسابرسي بر انتخاب حسابرسا  مشهور. 
 ( بر انتخاب حسابرسا  مشهور.   ر، مالکي  سهم مديرا ترين سهامداسهامدارا  تليدي )نهادي، بزرگ بررسي تاثيرنقش

 

 کاربردی  یپیشنهادها
با توجه به نتيجه فرضيه هاي اين تحقيق عام  وابستگي به گروه تجاري بر انتخاب حسابرسا  مشهور تاثير معني داري ندارد 
پيشنهاد مي شود مديرا  بر اساس ساير تحقيقات انجام شده به ساير عوام  موثر بر انتخاب حسابرسا  مشهور همچو  توجه 

 داشته باشند. 

 

 منابع
 دانشهگاه   ،ارشهد  يتارشناسه  نامهه  ا يه پا ،حسابرس رييبر تغ يمال يها ارائه صورت ديتجد ريتاث (.1134) ،اعظم ،اياسحا  ن

 .يدانشکده علوم اقتصاد ،مشهد يفردوس

 ( ،1123اسالمي بيگدلي، عليرضا،) 21سا ما  بورس اورا  بهادار، شماره  ،دارا  چه حقو  و تعهداتي دارند سهام.  

 پيش بيني تغيير حسابرس با استفاده ا  متغيرهاي در ماندگي مالي: رويکهرد داده  ( 1131) ،سلما  ،لطفي ،حسين ،اعتمادي

 .141-121، صص 23، شماره 1، دوره وحسابرسي مالي حسابداري پژوهشهاي ،تاوي

  هاي پذيرفته شهده در بهورس اورا  بههادار تههرا      بررسي دالي  تغيير حسابرسا  در شرت  (،1111) ،ايما   اده، پيما، 

 پايا  نامه دوره تارشناسي ارشد، دانشگاه آ اد اسالمي واحد تهرا  مرتز.

 فصهلنامه مطالعهات    ،عوام  تعيين تننده تغيير حسابرس در بورس اورا  بهادار تهرا  ،(1132) ،اعظم، جاري ،آقايي، آر و

 .103-100 صص ،1، شماره 2دوره  ،حسابرسيحسابداري و 

 حسهابداري  ،حسهابرس  تغييهر  و آلتمن ورشکستگي متغيرهاي بين رابطه بررسي ،(1113) ، اتبري، رضا،بني مهد، بهمن 

  .42-41 صص ،6، شماره 1دوره مديري ، 

 در حسهابرس  تغييهر  بها  حسهابداري  محافظه تهاري  بين رابطه (،1113سلما ، ) عباسي، سيد مير فالح ،مهد، بهمن بني 

، 2، شهماره  2دوره  ،پژوهش هاي حسابداري مهالي و حسابرسهي   تهرا ، بهادار اورا  بورس در پذيرفته شده شرت  هاي

 .113-31صص 
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 بررسي تاثير سا  و تارهاي نظام راهبري شرتتي بر تغييهر حسهابرس   (،1131) ،حميدرضا ،احمدي نژاد ،خدامي پور، احمد، 

 .41-21 صص ،16شماره ، حسابرسيدانش 

 ،مطالعهات تجربهي    ،عوام  مؤثر بر تغيير حسابرسا  در شرت  ههاي ايرانهي   ،(1116) ،تمال  ارعي مروج، ،جواد رضا اده

 .106-13 صص ،20شماره ، حسابداري مالي

 شهده در بهورس اورا    بررسي دالي  تغيير حسابرسا  در شرت  ههاي پذيرفتهه    ،(1111) ،پيما  ،ايما   اده ،علي ،روحي

 .131-111، صص 4، شماره 1دوره  ،پژوهش هاي حسابداري مالي و حسابرسي ،بهادار تهرا 

  ا  سهوي   حسابرسهي  خهدمات  تقاضاي بين ارتباط بررسي، (1132) ،خاني، صاد  همه ،جاويد، داريوش، فر، محمود هم

 .101-13 صص ،1، شماره 1دوره  حسابداري، حسابرسا ، پژوهش تغيير و شرت  ها
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