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چشم انداز حسابداري و مديري (دوره سو )

صاحبکاران (مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران)

چکیده
اين تحقيق با هدف بررسي تاثير عوامل مرتبط با حسابرسي بر تغيير حسابرس از ديدگاه صاحبکاران انجاا داده اسا  .ايان
تحقيق کاربردي و از لحاظ نحوه گردآوري اطالعات ،توصيفي -همبستگي ،مبتني بر آزمون  Tتک نمونهاي اس و همچناين
از نظر روش اجرا پيمايشي (با تعداد  451پرسشنامه) اسا  .جامعاه آمااري ماورد معالعاه در ايان پاعوهد تعاداد  451تاا از
صاحبکاران (مديران عامل و اعضاي هيات مديره درک ها) ميبادند .که براي آزمون فرضيه هاي و پاياي پرسشنامه تحقيق
از نر افزارهاي  Rو  SPSSکمک گرفته دده اس  .نتايج در سعح خعاي پنج درصاد نشاان داد باين عوامال حاق الزحماه
حسابرس ،اظهارنظر حسابرس ،کيفي حسابرسي ،اندازه حسابرسي ،دامنه حسابرسي،اندازه موسسه حسابرسي ،تماامي متغيرهاا
به جز عامل اندازه موسسه حسابرسي با تغيير حسابرس رابعه معني داري دارند.
واژگان کلیدی :تغيير حسابرس ،صاحبکار ،کيفي حسابرسي ،اندازه حسابرسي ،اندازه درک  ،اظهارنظر حسابرس ،دامنه حسابرسي.
مقدمه
حسابرسي صورت ها و ساير اطالعات مالي از مهمترين ابزارهاي حصول اطمينان از دفافي اطالعات درک ها به دمار
مي رود .حسابرسان مستقل از طريق اعتباردهي به صورت هاي مالي و ساير اطالعات موجب دفافي اطالعاتي بيشتر در
درک ها مي دوند .بر همين اساس ،حسابرسي صورتهاي مالي توسط حسابرسان مستقل به عنوان يکي از الزامات اصلي
بورس هاي مختلف دنيا به دمار مي آيد .در دهه اخير ،به دليل برخي رسوايي هاي مالي نظير درک هاي انرون ،4ورلدکا 2و
نظاير آن استقالل حسابرسان همواره مورد سؤال قرار گرفته و نهادهاي نظارتي حرفه حسابداري و بازار سرمايه به منظور تقوي
استقالل حسابرسان ،تغيير منظم آنها را به عنوان يکي از راهکارها ،پيشنهاد يا الزا کرده و به اجرا گذادتهاند (بلو و همکاران،
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 .)4131اين تحقيق با هدف دناسايي عوامل موثر بر تغيير حسابرسان (به جز الزا قانوني) ،به يک بررسي از منظر عوامل
مرتبط با حسابرسي از نظر صاحبکاران پرداخته اس  .در سال هاي اخير بعد از تشکيل جامعه حسابداران رسمي ،پديده تغيير
حسابرس و در پي آن ارائه اظهار نظر مورد درخواس صاحبکار در درک هاي پذيرفته دده در بورس ،به پديده اي مرسو
تبديل گرديده اس  .اين موضوع مي تواند قدرت حرفه اي و استقالل حسابرس را تح الشعاع قرار داده و پيامدهاي نامعلوبي
را به همراه دادته بادد (اکبري4133 ،؛ آيين رفتار حرفه اي؛ تبصره  2ماده  41دستورالعمل موسسات حسابرسي معتمد بورس).
طي سه دهه گذدته عالقه به بررسي و معالعه پديده تغيير حسابرس در ميان دانشگاهيان و دس اندرکاران حرفه افزايد يافته
اس (مهدوي و ابراهيمي .)4131 ،انگيزه محقق ازانجا پعوهد حاضر نادي از نياز به درک بهتر تقاضا براي خدمات
حسابرسي اس  ،زيرا موضوع تغيير حسابرس در درک عوامل موثر بر بازار خدمات حسابرسي و ميزان رقاب در حرفه حسابرسي
تأثير دارد .دايد بتوان با بررسي وضعي هايي که منجر به قعع رابعه حسابرس و صاحبکار ميدود ،عواملي را که در انتخاب
حسابرس حياتي هستند ،دناسايي کرد و بدين وسيله مبنايي را براي ارزيابي اهمي جنبه هاي گوناگون محصول حسابرسي در
ايران فراهم آورد .با توجه به معالب عنوان دده مساله اصلي پعوهد تعيين دالئل تغيير حسابرس از ديدگاه درک ها و
حسابداران رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران مي بادد .معالعه پديده تغيير حسابرسان از نظر تاثيري که بر استقالل
حسابرسان دارد ،حائز اهمي اس  .تغيير حسابرسان درک ها ،اغلب باعث مي دود اعتماد سرمايه گذاران به قابلي اتکاي
صورت هاي مالي کاهد يابد ،به خصوص اگر رويداد تغيير حسابرسان همراه با بارمعنايي منفي ،اخبار ناخودايند و ترديد در
رابعه با حسابرس جايگزين بادد .کاهد اعتماد استفاده کنندگان از صورتهاي مالي نه تنها منجر به ناکامي از دستيابي به
اهداف حسابرسي مي دود ،بلکه موجب کاهد اعتبار فرآيند حسابرسي در ابعاد کالن خواهد دد (بني مهد و اکبري .)4131 ،از
اينرو پعوهد در زمينه تاثير عوامل مرتبط با حسابرسي بر تغيير حسابرس از سوي درک ها در محيط اقتصادي ايران امري
ضروري اس  .در اين مقاله محقق پس از بررسي مفاهيم مرتبط با حسابرسي و ادبيات نظري مرتبط با موضوع تحقيق به
بررسي اهداف و فرضيات تحقيق ميپردازيم.
مبانی نظری پژوهش
حسابرسی و فرضیههای توجیه کننده تقاضا برای خدمات حسابرسی
کميته مفاهيم بنيادي حسابرسي بيان مي کند که حسابرسي فرايندي اس منظم و سيستماتيک جه جمع آوري و ارزيابي
بيطرفانه دواهد مربوط به فعالي ها و وقايع اقتصادي به منظور تعيين درجه انعباق ادعاها با معيارهاي از پيد تعيين دده و
گزاردگري نتايج به افراد ذينفع (کميته تدوين استانداردهاي حسابرسي .)4131 ،جمع آوري و ارزيابي بي طرفانه دواهد دالوده
حسابرسي اس  .اگرچه نوع و ماهي دواهد و معيارهاي ارزيابي ميتواند بين پروژهاي مختلف حسابرسي متفاوت بادد ،ولي
تما حسابرسيها بر محور جمعآوري و ارزيابي دواهد متمرکز ميبادد .موضوع مورد رسيدگي از يک سري ادعاهاي مربوط به
فعالي ها و وقايع اقتصادي تشکيل دده اس  .اين ادعاها که به صراح يا تلويحي اظهار ميدود در چارچوب تعريف
حسابداري که در بيانيه اساسي تئوري حسابداري ارائه دده قرار گرفته و اطالعات اقتصادي ناميده مي دود .در اينجا کلمه
اقتصادي نمايانگر هر گونه درايعي اس که منجر به تصميم گيري در تخصيص منابع محدود مي دود (کميته تدوين
استانداردهاي حسابرسي.)4131 ،
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برپايه نظريههاي ،اقتصادي گرايد افراد و گروههاي مختلف براي دستيابي به موفقي بهتر موجب دکل گيري مبادالتي مي-
دود ،که حقوق مالکي را به سوي ارزدمندترين موقعي سوق ميدهد و بدين ترتيب منابع کمياب توليد به گونهاي کارا و
اثربخد تخصيص داده ميدود .اين ديدگاه و نظريههاي مربوطه را ميتوان به بازار خدمات حسابرسي نيز تعميم داد .در حال
حاضر بسياري از واحدهاي انتفاعي و دستگاههاي دولتي از خدمات حسابرسي استفاده ميکنند .با مشاهده اين وضعي ميتوان
استنباط کرد که خدمات حسابرسي از سوي درياف کنندگان آن با ارزش محسوب مي دود .با اين حال تهيه و گواهي صورت-
هاي مالي طبق قانون تجارت الزامي اس  .در سعح دنيا نيز چنين الزا قانوني وجود دارد که سبب دده اس تا گروهي ادعا
کنند که عرضه و تقاضاي خدمات حسابرسي تنها به دليل وجود قوانين و مقررات الزا آور اس اما دواهد موجود حاکي از آن
اس که تقاضا براي خدمات حسابرسي در سالهاي پيد از الزامات قانوني نيز وجود دادته اس (هم فر و همکاران.)4112 ،
براين اساس واالس )4131( 4تقاضا براي خدمات حسابرسي در بازارهاي آزاد و بازارهاي تح نظارت را مورد بررسي قرار داد.
وي سه منبع تقاضاي جداگانه اما مرتبط را براي خدمات حسابرسي دناسايي نمود و آنها را در چارچوب سه فرضيه به درح زير
معرفي نمود:
 .4فرضيه مبادرت (نمايندگي) :جدايي مالکي از مديري منجر به يک مشکل سازماني مشهور به نا مشکل نمايندگي دده
اس (نشريه  451سازمان حسابرسي) .محققين از زواياي مختلف به اين موضوع پرداخته اند .اين امر در نهاي منجر به
معرح ددن مباني تئوري نمايندگي دده اس  .يکي از فرضيات تئوري نمايندگي اين اس که کارگمار و کارگزار با هم در
تضاد منافع هستند .در فرضيه مبادرت (نمايندگي) بيان دده اس که در رابعه ي نماينادگي ،نمايناده ممکان اسا
همواره در جستجوي تأمين منافع مالک به بهترين دکل نبادد چرا که منافع دخصي هر ياک از طرفين به تابع معلوبي و
ميزان ثروت و رفاه آنان ،بستگي دارد .اما بر اسااس مفهاو انتظاارات منعقي و عقاليي ،افراد و گروههاي مختلف ،تما
اطالعات موجود را به گونه اي هودمندانه مورد استفاده قرار مي دهند و لذا هيچ گاه به طور منظم و قاعده مند دچار خعا
نمي دوند (واالس .)4131 ،در نتيجاه تاضاد مناافع ،افاراد ذينفاع جه همسو ساختن منافع سايرين با خود يا به حداقل
رساندن آثار نادي از تضاد منافع بايد متحمل هزينههاي نمايندگي دوند .مدير که در کانون ايان تاضاد مناافع قارار دارد،
باا ارائه اطالعات مالي درک سعي مي نمايد تا هزينههاي نماينادگي را کااهد دهاد .اماا باه عل اختيارات مديري ،
نيااز نظاارت بار عملکارد مادير ،قاضاوت کاردناساانه حاسابرس مستقل را معرح مي نمايد.
 .2فرضيه اطالعات :اين نظريه اگر چه خود مي تواند به عنوان پديده اي مستقل ارائه گردد ،ليکن به طور همزمان با نظريه
نظارت مرتبط بوده و از ديدگاه منعقي ،تکميل کننده آن اس (نشريه  451سازمان حسابرسي) .اين نظريه عبارت اس از
اينکه سرمايه گذاران براي اتخاذ تصميم هاي بهينه اقتصادي خواستار اطالعات مربوط مي بادند که اين اطالعات در قالب
صورت هاي مالي حسابرسي دده از طرف بنگاه اقتصادي در اختيار آنان قرار مي گيرد .نياز استفاده کنندگان به اطالعات
جه تصميم گيري زماني توجيه پذير اس که اطالعات داراي منافع خاص بادد .اين منافع خاص عبارتند از:
 .1الف -ريسک سرمايه گذاري را کاهد مي دهد (استفاده کنندگان برون سازماني).
 .1ب -تصميم گيري را بهبود مي بخشد (استفاده کنندگان درون سازماني).

Wallace, W.
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 .5فرضيه بيمه :عالوه بر نظريههاي نمايندگي و اطالعات که نياز به حسابرسي را معرح مي نمايند ،اخيراً موضوع آسيب
پذيري حقوقي مديري معرح دده اس  ،که انجا حسابرسي را به عنوان پودشي براي زيان نادي از آن طلب مي کند .بر
اساس قانون اوراق بهادار ،حسابرس و مديري واحد مورد حسابرسي مشترکاً و به طور انفرادي در رابعه با زيانهاي نادي از
صورتهاي مالي تحريف دده ،در برابر ادخاص ثالث ذينفع مسئولي دارند .به عبارت ديگر مديران عالقمندند از طريق
حسابرسي ،پودد بيمه اي براي خود فراهم نمايندامکان انتقال مسئولي اطالعات مالي گزارش دده به يک حسابرس،
زيان مورد انتظار يک دعواي حقوقي در رابعه با مديران و ساير متخصصين که در بازار اوراق بهادار هستند ،را کاهد
مي دهد و انتظار مي رود با باال رفتن غرام مربوط به دعاوي حقوقي ،تقاضا براي انجا حسابرسي از طرف مديران و
متخصصين که در فعالي هاي مالي مشارک دارند ،افزايد يابد (واالس.)4111 ،
انتخاب حسابرس
از نظر بسياري از محققان همچون بتي و فرنلي )4115( 4به طور کلي عوامل موثر بر تغيير حسابرسان را مي توان به سه گروه
تقسيم کرد )4 :عوامل مرتبط با حسابرس )2 ،عوامل مرتبط با صاحبکار و  )1ساير عوامل از جمله :الزامات قانوني .بررسي جامع
ادبيات موضوع در اين سه حوزه در بخد پيشينه تحقيق به تفصيل ارائه دده اس و در اين جا به طور خالصه عوامل اثرگذار
بر تغيير حسابرس در اين سه گروه بيان گرديده اس .
 .9عوامل مرتبط با ویژگیهای صاحبکار
عوامل مربوط به تقاضا براي خدمات حسابرسي بيانگر تعدادي از ويعگيهاي صاحبکار اس که بر انتخاب حسابرس تاثير
خواهد گذاد  .برخي ازاين ويعگيها دامل تغيير در ترکيب مديري درک  ،ردد درک  ،اهر مالي درک ميبادد .از جمله
عوامل موثر در ارتباط با ويعگيهاي صاحبکار و موثر بر تغيير حسابرس در اين حوزه عبارتند از :فعالي تامين مالي (فرانسيس و
ويلسون 4133 ،2و جانسون واليز ،)4111 ،اندازه موسسه حسابرسي (همچنين وينر ،)2142 ،1مديري سود (دوفاند 4112 ،و وو
و کو ،)2114 ،تغيير در ترکيب مديري درک (دوارتز و منون4135 ،1؛ کارپنتر و استراوزر4114 ،5؛ بيتي و فيرنلي4115 ،؛ تو،1
 2141و رجبي.)4131 ،
 .5عوامل مرتبط با خدمات حسابرسی
عوامل مربوط به عرضه خدمات حسابرسي ،يعني ويعگيهاي حسابرس نيز بر انتخاب حسابرس تاثير مي گذارد .دلوي و سلز
( )4113در يک تحقيقي پيمايشي نشان دادند که دايستگي فني مهمترين معيار براي انتخاب حسابرس اس  .آنها دايستگي
فني را به اثر بخشي حسابرس تعبير مي کنند .از جمله عوامل موثر در ارتباط با ويعگيهاي حسابرس بر تغيير وي با توجه به
نتايج تحقيقات پيشين در اين حوزه عبارتند از :حق الزحمه حسابرس (بدينگفيلد و لوب1؛ 4111؛ ايچنسر و ديلدز 4131 ،و
پالمز 4131 ،3و داويدسون و همکاران ،)2111 ،اظهار نظر حسابرس (چو و رايس ،4132 ،دي آنجلو4134 ،؛ وو و کو2114 ،؛
1
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هديب و کوک 2115 ،4و چن و همکاران ،)2141 ،2کيفي حسابرسي (کمران و همکاران21131 ،؛ بيتي و فيرنلي 4115 ،و
جعفري ،)4131 ،اندازه درک (پالمز4131 ،؛ جانسون و اليز4111 ،1؛ هاسکينز و ويليامز ،)4111 ،5اتکاء نکردن به مديري
(ترنر و همکاران2115 ،1؛ بولو و همکاران )4131 ،و محدودي در حسابرسي (ترنر و همکاران.)2115 ،
 .3عوامل مرتبط با محیط حسابرسی
در فرضيه نمايندگي رابعه صاحبکار -حسابرس در قالب دبکه اي از قراردادهاي پيچيده در نظر گرفته مي دود .تغيير در
حسابرسان ممکن اس نتيجه تغيير در قراردادهاي نماينده -موکل بادد .تغيير در مديري عالي و ردد درک از جمله عواملي
هستند که باعث تغيير در قراردادهاي نماينده -موکل مي دود (مهدوي و ابراهيمي.)4131 ،
تغییر حسابرس
تغيير حسابرس يک تصميم مهم در درک اس و نبايد با بي دقتي گرفته دود .صاحبکار در صورتي تصميم به تغيير حسابرس
مي گيرد که يکي از ويعگيهاي مربوط به انتخاب حسابرس تغيير کند .تغيير حسابرس را مي توان به دو دسته تقسيم نمود .در
مرحله اول ،درک تصميم به تغيير حسابرس مي گيرد و در مرحله بعد ،حسابرس جديد را انتخاب مي کند .تغيير حسابرس
ممکن اس نتيجه تغيير در درايط درک مانند تغيير در مديري عالي يا عد توافق و مسائل خاصي بادد .بنابراين ،داليل
تغيير حسابرس الزاماً به ويعگيهاي موسسه حسابرسي و نيز به انتخاب حسابرس جديد ربعي ندارد .اگر ويعگيها و معيارهاي
مربوط به انتخاب حسابرس تغيير نکند ،تغيير حسابرس منعقي نيس زيرا هزينه تغيير حسابرس بسيار زياداس  .تغيير
حسابرس ،هم براي صاحبکار و هم براي حسابرس مستلز تحمل هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم اس .
عوامل موثر بر تغییر حسابرس
با توجه به اين موضوع که تغيير حسابرسان تاثير عمدهاي در استقالل آنها دارد .اين مسئله در سالهاي اخير به زمينه مهمي
درامر تحقيقات و پعوهد تبديل دده اس لذا در سالهاي اخير تغيير حسابرسان درک ها موضوع تحقيقات بسياري بوده
اس  .در اين گونه تحقيقات حرفه و قانون گذاران درصدد درک علل چنين تغييراتي هستند و مي خواهند بدانند که اين
تغييرات چه حقايقي را از سالم مالي يک درک فاش مينمايد (ترنر و همکاران .)2115 ،1در ادامه اين عوامل ،دامل حق
الزحمه حسابرسي ،اظهار نظر حسابرس ،کيفي حسابرسي ،اندازه درک  ،عد اعتماد به اطالعات ارائه دده توسط مديري ،
محدودي در حسابرسي ،اندازه موسسه حسابرسي و  ...ارائه دده اند:
حق الزحمه حسابرس
حق الزحمه حسابرس بر اساس بهاي تما دده خدمات بکار رفته در فرآيند حسابرسي بعالوه تخميني از زيان هاي آتي نادي
از مسئولي حسابرس در برابر گزارش صادر دده ،تعيين خواهد دد .اجراي اين فرآيند در سه مرحله انجا مي دود .مرحله اول،
ارزيابي حسابرس از وقوع زيان آتي نادي از قضاوت حسابرس که در آينده يک ذينفع مثال سها دار متحمل مي دود .مرحله
دو  ،بکارگيري منابع در اجراي عمليات حسابرسي مثال نيروي انساني تااينکه منافع نهايي کاهد در ارزش فعلي زيانهاي
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مورد انتظار آتي نادي از حسابرسي صورتهاي مالي برابر هزينه نهايي سرمايه گذاري اضافي حسابرسي بادد .در نهاي
حسابرس قيمتي را تعيين مي کند تا اين که هزينه حسابرسي را پودد دهد .در اين ميان قضاوت حسابرس نقد مهمي در
تعيين قيم دارد (استنلي .)2144 ،4امروزه ،حسابرسان مستقل با فشارهاي روز افزون براي کنترل و کاهد حق الزحمه
حسابرسي مواجه هستند .اين موضوع موجب دده اس که حسابرس و صاحبکار براي تسهيل اين موضوع به بررسي ارتباط
ميان حق الزحمه و کار حسابرسي بپردازند ،عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسي به دو گروه کلي تقسيم ميدوند .گروه اول،
ويعگي هاي موسسه حسابرسي اس و گروه دو  ،ويعگي هاي صاحبکار يا درکتي اس که از موسسه حسابرسي دعوت به
عمل ميآورد (سجادي ،زارعي .)4131 ،پاسخ تاثير تخصص حسابرس در صنع و اندازه حسابرس بر حق الزحمه حسابرسي به
صورت واضع مشخص نيس  .اين پاسخ ميتواند مثب  ،منفي و بدون جواب بادد .کراش ويل ( )4115در معابق تئوري با
واقعي موفق نبوده اند و با دکس مواجه ددند .کاسترال و همکاران ( )2111به اين نتيجه رسيدند که ميان تخصص صنع
و حق الزحمه حسابرسي رابعه منفي وجود دارد .رابعه بي معني تخصص صنع و حق الزحمه حسابرسي نيز ميتواند به معني
عد تاثير تخصص صنع بر حق الزحمه بادد اين وضعي خنثي نيز ميتواند نادي از تمايز حسابرس و توليدات اقتصادي در
جه جبران يکديگر بادد .عالوه بر اين معالعات نشان ميدهد که عالوه بر اثر تخصص صنع بر حق الزحمه حسابرسي
اندازه درک نيز بر حق الزحمه حسابرسي ممکن اس متفاوت بادد و حق الزحمه مشتريان بزرگ ممکن اس زياد بادد اما
مشتريان خيلي بزرگتر ممکن اس براي درک هاي حسابرسي از اهمي اقتصادي برخوردار بادند و در نتيجه آنان از قدرت
چانه زني براي رسيدن به حق الزحمه استفاده ميکنند (حبيب.)2144 ،
اظهارنظر حسابرس
مديران به دو دليل سعي مي کنند که از ارائه اظهارنظر مشروط توسط حسابرسان جلوگيري کنند )4 :تأثير آن بر روي قيم
بازار سها عادي درک و  )2تأثير آن برروي پاداش مديري  .اگر الف) اظهارنظر مشروط باعث کاهد قيم اوراق بهادار و
پاداش مديري دود و ب) انتخاب حسابرس تح کنترل مديري بادد ،در اين صورت ،انتظار مي رود که بعد از درياف
اظهارنظر مشروط ،حسابرس تغيير کند (چو و رايس .)4132 ،نتايج پعوهد هادر اين زمينه نشان داده که  )4درک ها تمايل
دارند پس از درياف اظهارنظر مشروط ،حسابرسان خود را تغيير دهند )2 .اين درک ها الزاماً به موسسههاي حسابرسي که
نسب اظهارنظر مشروط آنها کمتر اس  ،مراجعه نميکنند )1 .اين درک ها الزاماً بعد از تغيير حسابرس ،اظهارنظر مقبول
درياف نميکنند (چو و رايس4132 ،؛ دي آنجلو4134 ،؛ وو و کو .)2114 ،چانگ و چوي )2141( 2در بررسي اثر ويعگي
درکاي حسابرسي بر قضاوت و اظهار نظر حسابرسي دريافتند که تجربه کاري حسابرس و آدنايي حسابرس با صنع درک
مورد رسيدگي ،از عوامل اصلي تاثيرگذار بر کاهد خعا در صدور اظهار نظر حسابرسي مي بادد .به طور کلي نتايج پعوهد
آنها نشان داد که ويعگي هايي مانند استقالل حسابرس ،تجربه کاري حسابرس ،دوره تصدي حسابرس بر واحد مورد رسيدگي
و آدنايي او با صنع درک مورد رسيدگي ،بر اظهار نظر حسابرس اثر گذار اس .
کیفیت حسابرسی
حسابرسي با کيفي باال مانع از دستکاري اقال تعهدي توسط مديري مي دود .مديري درک براي دستيابي به سود مورد
نظر از طريق دستکاري ارقا حسابداري ممکن اس اقدا به تغيير حسابرسي با کيفي کمتر نمايد تا از اختيارات بيشتري براي
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دستکاري اقال تعهدي و تعديل سود قابل گزارش برخوردار بادد .همچنين در درايعي که حسابرس گزارشهاي مردود و
مشروط منتشر مي کند،احتمال زيادي وجود دارد که مديري اقدا به تغييرحسابرس نمايد ،يعني تغيير ازحسابرس با کيفي
باال به حسابرس با کيفي پائين ميبادد .زيرا درياف اظهار نظر مردود يا مشروط تاثير منفي بر قيم سها درک دادته و
تامين وجوه مورد نياز براي فعالي درک را مختل مي کند .بنابراين ،انتخاب يا تغيير حسابرس بر کيفي حسابرسي تاثير دادته
که ديدگاه سرمايه گذار درباره قابلي اتکا صورتهاي مالي را تح تاثير قرار مي دهد .هرچه کيفي حسابرسان انتخابي
درک کمتر بادد ،قابلي اتکاء صورتهاي مالي کمتر و محتواي اطالعاتي ارقا حسابداري گزارش دده کمتر خواهد بود.
تغيير حسابرس به احتمال قوي مديري سود در گزارشهاي مالي و کيفي پائين سود گزارش دده را نشان مي دهد .نتايج
مشابهي در تحقيقات کردنان ( ،)2111فليکس و همکاراند  )2115(4و ويو  )2111(2نشان داد درک هاي حسابرسي دده
توسط درک هاي بزرگ حسابرسي داراي ارزش بيشتري از منظر سرمايه گذار بوده و ضريب واکند سود باالتري دارند .بولو و
همکاران ( )4131نشان ميدهند ،تغيير حسابرس مستقل بر رتبه دفافي اطالعاتي درک ها و تعديالت سنواتي تاثيري ندارد.
بدين منظور محقق با بررسي عوامل کشف تحريفات موجود در صورتهاي مالي (دايستگي حسابرس) و گزارش تحريفات
کشف دده (استقالل حسابرس) به اين نتيجه رسيد که چرخد مؤسسات حسابرسي موجب افزايد کيفي حسابرسي نمي
دود .بر اين اساس فرضيه سو بررسي رابعه بين کيفي حسابرسي و تغيير حسابرس بيان گرديد.
اندازه شرکت
پالمز ( )4131نشان داد که هر چه اندازه درک بزرگتر مي دود ،تعداد قراردادهاي نمايندگي درک نيز افزايد مي بايد و اين
امر نظارت مالکان بر مديران و همچنين نظارت اعتباردهندگان بر مالکان و مديران را با ددواري بيشتري مواجه مي کند و در
نتيجه استقالل حسابرسان اهمي و ضرورت بيشتري مي بايد .بنابراين ،مالکان و مديران براي اين که نشان دهند همکاري
قبلي آن ها با حسابرسان درک خارج از روال عادي کار حرفه اي نيس  ،حسابرسان قبلي درک را تغيير مي دهند .همچنين،
با افزايد ميزان داراييها نياز به موسسات حسابرسي بزرگتر و معتبرتر نيز احساس مي دود و هر چه مبلغ داراييهاي درک
باالتر بادد ،احتمال تغيير حسابرس بيشتر اس  .هاسکينز و ويليامز ( )4111نشان دادند عامل اندازه درک بر تغيير حسابرسان
اثر قابل مالحظه اي دارد .با توجه به معالب ارائه دده فرضيه پنجم به بررسي ارتباط بين کيفي حسابرسي و تغيير حسابرس
ميپردازد.
دامنه حسابرسی
حسابرسان هنگامي که محدوديتى در رسيدگى خود دادته بادند ،يا زماني که يک يا چند قلم از اقال صورتهاى مالى ،طبق
اصول پذيرفته دده حسابدارى ارائه نشده بادد ،نسب به صورتهاى مالى نظر مشروط اظهار مى کنند .اگر حسابرسان نتوانند
معلوبي ارائه صورتهاى مالى را به طور کلى مشخص سازند ،عد اظهار نظر ارائه خواهند کرد .اين نوع گزارش ،نتيجه وجود
محدوديتى عمده در دامنه رسيدگى حسابرسان يا محدوديتى اس که توسط صاحبکار تحميل دده بادد (پوربهرامي و نامني،
 .)4114چنانچه بهانه عزل يا استعفاي حسابرس درکتي ،محدودي در دامنه رسيدگي بوده بادد ،سرمايه گذاران بايد نسب به
نتايج مالي گزارش دده توسط درک نگران و تا حدي بدبين بادند (ولي پور .)4131 ،در حقيق اگر محدودي در رسيدگي
وجود دادته بادد ،ممکن اس حسابرس تغيير کند ،زيرا صاحبکار مي خواهد از ريسک اضافي جلوگيري کند يا ممکن اس
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حسابرس از کار حسابرسي انصراف بدهد؛ زيرا مي خواهد از مشاجره اضافي جلوگيري کند (ترنر و همکاران .)2115 ،براين
اساس فرضيه دشم بررسي رابط بين دامنه حسابرسي و تغيير حسابرس را مدنظر قرار داد.
اندازه موسسه حسابرسی
يکي از مهمترين عوامل اندازه گيري کيفي حسابرسي اندازه درک حسابرسي اس که اين دو با هم رابعه مستقيم دارند ،به
طوري که هر چه اندازه درک حسابرسي بزرگتر بادد ،کيفي حسابرسي هم باالتر خواهد بود .منظور از اندازه حسابرس،
حسن دهرت حسابرس (نا تجاري) اس  .دي آنجلو ( )4134معتقد اس که موسسههاي حسابرسي بزرگ تر ،انگيزه قوي
تري براي ارايه حسابرسي با کيفي باالتر دارند .زيرا عالقه مند هستند که دهرت بهتري در بازار به دس آورند و از آن جا که
تعداد مشتريانشان زياد اس  ،نگران از دس دادن مشتري نيستند .ديويدسون و نيو )4111( 4نشان داده اند که موسسههاي
حسابرسي بزرگ صاحبکاران بزرگتري دارند ،از اين رو توقع بازار براي کشف تحريفات موجود در صورتهاي مالي از حسابرسان
افزايد مي يابد به دليل حسن دهرت حسابرس ،اعتبار اطالعات صورتهاي مالي افزايد يافته و لذا کيفي حسابرسي باالتر
خواهد بود(تندلو و وانسترين .)2113 ،2براين اساس فرضيه هفتم دکل گرفته بين اندازه موسسه حسابرسي با تغيير حسابرس
رابعه معني داري وجود دارد.
پیشینه پژوهش
تحقيقات بسياري در خصوص موضوع مرتبط با موضوع تحقيق حاضر انجا دده اس  .از آن جمله ميتوان به تحقيقات چنا و
همکاران ( )2111در درک هاي تايواني اداره کرده که طي اين تحقيقات به اين نتيجه رسيدند که تغيير حسابرس با صدور
گزارش حسابرسي مقبول رابعهاي مستقيم دارد .تحقيقات آنان نشان داد که مديران به منظور معلوب نشان دادن عملکرد،
حسابرس خود را تغيير داده تا به واسعه اين تغيير ،گزارش حسابرسي مقبول درياف و به اين روش ،عملکرد را معلوب جلوه
دهند .نتايج تحقيقات چانگ و چوي ( )2141نيز در بررسي اثر ويعگي درکاي حسابرسي بر قضاوت حسابرسي حاکي از تاثير
تجربه کاري حسابرس با صنع در کاهد خعاي اظهار نظر حسابرس ميبادد .الي )2111( 1در بررسي نوع اظهار نظر
حسابرس و افشاي حق الزحمه حسابرسي درياف ميان افشاي حق الزحمه حسابرسي و نوع گزارش حسابرس رابعه اي وجود
ندارد .اما اندازه درک  ،سودآوري ،گزارش حسابرسي غير مقبول در سال قبل ،جريان نقدي ،داخص وردکستگي و ردد
فروش از عوامل تاثير گذار بر صدور گزارش حسابرسي غير مقبول درباره تداو فعالي درک مي بادد .نتايج تحقيقات آاللي
( )2144رابعه بين حق الزحمه حسابرسي و اقال تعهدي غير اختياري را براي  3431درک  ،بين سالهاي  2111تا 2111
نشان داد که بين اقال تعهدي غير اختياري و حق الزحمه حسابرسي ارتباط مثب و معناداري وجود دارد .همچنين حق
الزحمه حسابرسي با سودآوري درک رابعه منفي دارد .درک ها در وضعي مالي ضعيف (زيان) انتظار دارند تا حق الزحمه
حسابرسي بيشتري پرداخ کنند ،اين امر منجر به افزايد ريسک اين درک ها مي دود و سودآوري کاهد مي يابد .کريم
( )2141قيم گذاري خدمات حسابرسي و نوع حسابرسي را در کشور بنگالدش بررسي کرد که بر اساس نتايج تحقيق اندازه
درک  ،ريسک حسابرسي و نوع حسابرسي بر قيم گذاري خدمات حسابرسي مؤثر مي بادند .نتايج تحقيق چانگ ،چن و
1
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چنگ )2141( 4با موضوع تاثير ويعگيهاي حسابرسي داخلي بر اثربخشي کنترل داخلي در خالل عمليات و پذيرش نشان داده
اس که کنترل يک درک بر عملکرد در انعباق ممکن اس متقابال بر گزاردگري مالي و در نهاي موفقي تجاري آن تاثير
بگذارد .تحقيق ديگري با عنوان استانداردهاي بين المللي در حسابرسي (هاپماکي و سيهوونن2؛  )2141انجا دد که تحقيقات
فعلي مربوط به استانداردهاي بين المللي را بررسي دده و چارچوبي براي تجزيه وتحليل ايجاد نموده اس که دامل هف
جريان اصلي تحقيق ميبادد دامل توسعه و تاريخچه ،پذيرش استانداردها ،ارتباط بين استانداردهاي ملي و استانداردهاي بين
المللي ،کيفي گزاردگري مالي ،گزارشهاي حسابرسي و بازده حسابرسي .نتايج اين تحقيق نشان داد که مناطقي که نياز به
بررسي بيشتر دارند بايستي بررسي دوند .در تحقيق ديگري نيز يولريک ،کرمين و وود ( )2141به بررسي عواملي که بر
استفاده درک دده از عملکرد حسابرسي داخلي توسط کميته مديري اجرايي و حسابرسي تاثير ميگذارد ،پرداخته اند؛ نتايج
حاکي از وجود عوامل مختلفي اس که به هر دو گروه مديري اجرايي و کميته حسابرسي مربوط ميدوند.
نتايج تحقيقات دلد و حميديان ( )4115در خصوص رابعه بين تغيير حسابرس و نرخ بازده دارايي با نقدينگي سها درک -
هاي پذيرفته دده در بورس اوراق بهادار تهران نشان داد که رابعه معناداري بين تغيير حسابرس و ميزان نقدينگي سها وجود
ندارد ولي يک رابعه معنادار و مثب بين نرخ بازده داراييها و نقدينگي سها موجود اس  .هم فر و همکاران )4112 ،نيز بر
اساس نظريه واالس )4131( 1تقاضا براي خدمات حسابرسي در بازارهاي آزاد و بازارهاي تح نظارت را مورد بررسي قرار داد.
وي سه منبع تقاضاي جداگانه اما مرتبط را براي خدمات حسابرسي دناسايي نمود .خيرالهي و محبي( )4115در تحقيقي با
عنوان بررسي تأثير تغيير در ساختار کنترل کنندگان درک بر تغيير مؤسسات حسابرسي در درک هاي پذيرفته دده در
بورس اوراق بهادار تهران به بررسي در اين تحقيق ارتباط بين تغيير کنترل کنندگان درک )دامل تغيير در سهامداران
اصلي ،تغيير رئيس هيأت مديره و تغيير مديرعامل) و تغيير مؤسسات حسابرسي در درک هاي پذيرفته دده در بورس اوراق
بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفته اس  .از اطالعات  11درک پذيرفته دده در بورس اوراق بهادار تهران در طي دوره
زماني  1ساله از  4131تا  4114استفاده دده اس نتايج تحقيق اعتمادي و لعفي ( )4111در خصوص پيد بيني تغيير
حسابرس با استفاده از متفيرهاي درماندگي مالي بر اساس تکنيک داده کاوي نشان داده اس که متغيرهاي درماندگي مالي
حاصل از صورت هاي مالي حسابرسي دده داراي بار اطالعاتي مناسبي براي پيد بيني تغيير حسابرس درکتهاي فعال در
بورس تهران هستند .يافتههاي تحقيق بيانگر اين اس که تغيير کنترل کنندگان درک با تغيير مؤسسات حسابرسي داراي
ارتباط معنيدار اس و هنگامي که تغيير گستردهاي در کنترل کنندگان درک رخ ميدهد ،تغيير مؤسسات حسابرسي محتمل
خواهد بود .براين اساس فرضيه نهم دکل گرفته اس  :بين تغيير در مديري اردد درک و تغييرحسابرس رابعه معني داري
وجود دارد .در تحقيق ديگري اعتمادي ،ساري و قلندري ( )4111ب عنوان احتمال تجديد ارائه صورتهاي مالي با تاکيد بر
نقد حسابرس نشان داده اند تا با ارزيابي ويعگيهاي حسابرس و ويعگيهاي درک بر اساس الگوي معرفي دده در اين
پعوهد احتمال تجديد ارائه صورتهاي مالي حسابرسي دده را ارزيابي نمايند .عزيز خاني ،داغاني و احمديان ( )4115در مقاله
تحقيق خود با عنوان تاثير سياس چرخد اجباري حسابرس بر حق الزحمه حسابرسي نشان دادند که سياس چرخد اجباري
حسابرس موجب افزايد در هزينههاي حسابرسي ميدود.
1
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فرضیات پژوهش
فرضيه اول) بين حق الزحمه حسابرس و تغيير حسابرس رابعه معني داري وجود دارد.
فرضيه دو ) بين اظهارنظر حسابرس و تغيير حسابرس رابعه معناداري وجود دارد .
فرضيه سو ) بين کيفي حسابرسي و تغيير حسابرس رابعه معناداري وجود دارد.
فرضيه چهار ) بين اندازه موسسه حسابرسي و تغيير حسابرس رابعه معناداري وجود دارد.
روش پژوهش
تحقيق از نظر هدف کاربردي و از نظر روش توصيفي اس  .همچنين پعوهد حاضر به دليل اينکه در بازه زماني از ابتداي
فروردين ماه  4111تا لغاي اسفند ماه  4115انجا دده اس  ،لذا از نظر افق زماني مقععي ميبادد .و جمع آورري اطالعات
بصورت ميداني و از طريق پرسشنامه محقق ساخته انجا دده اس  .جامعه آماري تحقيق مورد نظر را دامل صاحبکاران
(مديران عامل و اعضاي هيات مديره درک ها) تشکيل مي دهند .در اين تحقيق براي تعيين حجم نمونه باتوجه به اين که
ازآزمون  tبراي يک نمونه جه بررسي فرضيههاي تحقيق بايد استفاده دود ،ازنر افزار  PASSاستفاده دد .لذا با در
نظرگرفتن سعح معني داري  5درصد وتوان حداقل  11درصدبراي اين آزمون  ،حداقل حجم نمونه الز براي انجا تحقيق
برابر  212ميبادد که بايداز گروه درک ها (صاحبکار) به صورت تصادفي انتخاب گردد؛ باتوجه به معلو نبودن حجم گروه
صاحبکاران تصميم برآن دد  111پرسد نامه ارسال گردد .زيرا احتمال ريزش وعد پاسخ به پرسد نامه ها وجود دارد ،که از
تعداد  111پرسشنامه توزيع دد  11درصد پرسشنامه بازگردانده نشد .در مجموع بيد از  11درصد پرسشنامههاي توزيع دده
تکميل و جمع آوري ددند .جه گردآوري گويههاي پرسشنامه از گويههاي استاندارد موجود در هر يک از تحقيقات بررسي
دده استفاده گرديد .به منظور بومي سازي پرسشنامه با مشورت استادان راهنما ،مشاور و خبرگان حسابرسي در برخي از گويهها
از اصعالحات رايج و جاري در جه درک هرچه بهتر بهره گرفته دد.
جدول ( :)9مولفه های پرسشنامه تحقیق
شاخص

عوامل

مولفه

آلفای کرونباخ

عوامل
موثر بر تغيير
حسابرس

عوامل (ويعگيهاي) مرتبط با
حسابرس

اظهار نظر حسابرس

1/111

حق الزحمه حسابرسي
محدودي در حسابرسي
اندازه موسسه حسابرسي

1/311
1/112
1/121

سواالت پرسشنامه بر اساس طيف  5ارزدي ليکرت از خيلي زياد ( )5تا خيلي کم ( )4ارزش گذاري دده اند .براي اطمينان از
روايي 4محتوايي پرسشنامه و اندازه گيري دقيق مفاهيم مورد نظر ،پرسشنامهها تعدادي از اساتيد متخصص در درک ها و
خبرگان حسابرسي و نظرات و پيشنهادات در ويرايد نهايي پرسشنامه لحاظ گرديد .براي تعيين پايايي 2پرسشنامهها ابتدا 11
1

.Validity
.Reliability
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نفر از افراد جامعه به صورت تصادفي انتخاب و اقدا به تکميل پرسشنامهها نمودند .سپس ضريب پايايي پرسشنامهها با
استفاده از آلفاي کرونباخ محاسبه دد (اظهار نظر حسابرس  ،α=1/111کيفي حسابرسي  ،α=1/31محدودي در جسابرسي
 ،α=1/112اندازه موسسه حسابرسي  α=1/121و تغيير دريک حسابرسي .)α=1/1براي تجزيه و تحليل آماري يافتهها از
آمار توصيفي و استنباطي استفاده دده اس  .براي تجزيه و تحليل استنباطي يافتهها براي بررسي فرضيههاي تحقيق از آزمون
 Tيک نمونهاي يا ويلکاکسون يک نمونهاي استفاده دده اس و تمامي تجزيه و تحليلها با استفاده از نر افزار اماري SPSS
و  Rبا روشهاي آزمون پارامتري و ناپارامتري انجا دده اس .
یافته های پژوهش
در پرسشنامه تحقيق حاضر به منظور دستيابي به سيماي عمومي نمونه آماري ،بخشي با عنوان مشخصات عمومي
پاسخدهندگان به اخذ ويعگيهاي جمعي دناسي آزمودنيها اختصاص ياف  .لذا در ابتداي اين بخد به منظور آدنايي با
مشخصه هاي فردي اعضاي نمونه ،اطالعات مربوط به اين متغيرها در خصوص سابقه کاري ،سن ،ردته تحصيلي ،ميزان
تحصيالت ،سم  ،جنسي ارائه ميگردد.
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به منظور آزمون فرضيهها نيز مراحل زير طي دد:
مرحله يک) جه بررسي نرمال بودن گروه مشاهدات با استفاده از آزمون داپيرو ويلک ،سواالت مورد بررسي قرار گرف .
نتايج نشان داد که با توجه به مقدار  1/114 ،pکوچک تر از  1/15اس در نتيجه تمامي سواالت از ديدگاه صاحبکاران
غيرنرمال ميبادد.
مرحله دو) در اين مرحله به منظور آزمون مقايسه ميانه يک گروه مستقل با عدد ثاب بررسي دده و ضرايب مسير (ميزان و
نوع اهمي ) هر متغير بر تغيير حسابرس در هر دو ديدگاه مورد مقايسه قرار گرف  .براين اساس هر چه اعداد بدس آمده از
عدد ميانه بيشتر بادد در نتيجه ميزان اهمي اين رابعه قوي و نوع اهمي آن افزايشي ميبادد .که نتايج آن در جدول دماره
( )2آمده اس :
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جدول ( :)5میزان و نوع عوامل تاثیر گذار بر تغییر حسابرس
میانه

انحراف استاندارد

شرح

فرضیه ها

رابعه بين حق الزحمه حسابرس و تغيير
حسابرس
رابعه بين اظهارنظر حسابرس و تغيير
حسابرس
رابعه بين کيفي حسابرسي و تغيير حسابرس

ميزان اهمي
نوع اهمي
ميزان اهمي
نوع اهمي
ميزان اهمي

1/11
2/151
1/511
2/151
1/11

1/112
1/123
1/141
1/112
1/511

رابعه بين اندازه درک حسابرسي و تغيير
حسابرس

نوع اهمي
ميزان اهمي
نوع اهمي

2/121
1/111
2/211

1/511
1/141
1/111

مرحله سه) در اين مرحله با استفاده از آزمون ناپارامتري ويلکاکسون به تاييد و رد فرضيهها از ديدگاه صاحبکاران پرداخته دد
که نتايج آن در جدول دماره ( )1آمده اس :
جدول ( :)3مقایسه میانه فرضیات با عدد ثابت  3و 5
فرضیه
اول
دو
سو
چهار

شرح
مقايسه ميانه با عدد ثاب
مقايسه ميانه با عدد ثاب
مقايسه ميانه با عدد ثاب
مقايسه ميانه با عدد ثاب
مقايسه ميانه با عدد ثاب
مقايسه ميانه با عدد ثاب
مقايسه ميانه با عدد ثاب
مقايسه ميانه با عدد ثاب

1
2
1
2
1
2
1
2

ویلکاکسون نتیجه آزمون
عد تأييد فرضيه صفر
عد تأييد فرضيه صفر
عد تأييد فرضيه صفر
عد تأييد فرضيه صفر
عد تأييد فرضيه صفر
عد تأييد فرضيه صفر
تأييد فرضيه صفر
عد تأييد فرضيه صفر

 -مقدارp

>1/114
>1/114
>1/114
>1/114
>1/114
>1/114
1/111
>1/114

آماره آزمون
3314
1111
1115
3121
1151
1315
5145
3351

فرضيه ها با تحقيقات انجا دده در اين زمينه نيز مورد نقد و بررسي قرار گرف که خالصه آن به درح جدول ذيل ( )1ارائه
دده اس :
جدول ( :)4خالصه نتایج بدست آمده از فرضیات تحقیق
فرضیه

مقدار p

تایید یا رد فرضیه

بين حق الزحمه حسابرس و تغيير حسابرس رابعه معناداري وجود دارد .
بين اظهارنظر حسابرس و تغيير حسابرس رابعه معناداري وجود دارد
بين کيفي حسابرسي و تغيير حسابرس رابعه معناداري وجود دارد
بين اندازه حسابرسي و تغيير حسابرس رابعه معناداري وجود دارد

1/114
1/114
1/114
1/114

تاييد
تاييد
تاييد
تاييد
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هدف اصلي اين تحقيق تعيين و مشخص ددن دالئل تغيير حسابرس از ديدگاه درک ها بوده اس  .در اين تحقيق نتايج
حاکي از تاييد کلي فرضيهها (حق الزحمه حسابرس،اظهارنظر حسابرس ،کيفي حسابرس ،اندازه درک حسابرسي) بر تغيير
حسابرس مي بادد.
نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که بين اندازه موسسه حسابرسي از ديدگاه صاحبکار بر تغيير حسابرس رابعه ي معني داري
وجود ندارد .اما اين عامل از ديدگاه حسابرس بر تغيير حسابرس رابعه معني داري دارد .زيرا موسسههاي حسابرسي بزرگ تر،
انگيزه قوي تري براي ارايه حسابرسي با کيفي باالتر دارند بنابراين اين حسابرسان عالقه مند هستند که دهرت بهتري در
بازار به دس آورند به همين دليل نگران از دس دادن مشتري نيستند .همچنين موسسههاي حسابرسي بزرگ صاحبکاران
بزرگتري دارند ،از اين رو توقع بازار براي کشف تحريفات موجود در صورتهاي مالي از حسابرسان افزايد مي يابد .در نتيجه
درک هايي براي متعهد نشان دادن خود و برائ از هرگونه سوء استفاده معموالً موسسات حسابرسي بزرگ تر و مشهورتر را
انتخاب مي کنند .همچنين کيفي حسابرسي يکي از عامل موثرتر از ديدگاه صاحبکاران بود که براي حسابرسان اهمي
کمتري داد  .از آنجاا کاه هادف حسابرساي ارائاه اطميناان دربااره صورتهااي مالي اسا  ،در نتيجه احتماال ايان کاه
صورتهااي مالاي داامل کاع نماياي باا اهميا نباداد را کيفي حسابرسي مي گويند .اماا در ايان بااره هميشه اين سوال
وجود دارد ،چگوناه اساتفادهکنندگان اطالعاات مالاي ساعح اطميناان ارائه داده و اعتمادپذياري اطالعااات را ارزيابااي مي
کننااد؟ لذا ،تااا هنگامي کااه حسابرسااي انجااا نشااده اساا  ،نمي تااوان کيفيا حسابرساي را ارزياباي کارد و بار
کيفي واقعي حسابرساي تأکياد دارد بنابراين مديري پس از اتما دوره حسابرسي با بررسي کيفي کار حسابرس تصميم به
ادامه يا تغيير حسابرس مي نمايد .براين اساس اين عامل يکي از عوامل اساسي تغيير حسابرس بويعه از ديدگاه صاحبکار
مي بادد.
نتیجه گیری و پیشنهادات
اکنون در مقايسهاي بين نتايج حاصله از اين تحقيق با نتايج تحقيقات گذدته در داخل و خارج از کشور ميتوان گف که نتايج
تحقيقات چنا ( ،)2111چانگ و چوي ( ،)2141الي ( )2111در خصوص اظهار نظر حسابرس کامال همخواني دارد .نتايج
تحقيقات کريم ( )2141نيز در بنگالدش در خصوص اندازه درک با نتايج تحقيق حاضر همخواني دارد .نتايج تحقيق اعتمادي
( )4111نيز بانتايج فرضيه حاصل از کيفي حسابرسي هم راستا ميبادد .نتايج تحقيق کرمين و وود ( )2141نيز در بخد
کيفي حسابرسي با نتايج اين تحقيق هم داستان ميبادد .نتايج تحقيق اعتمادي و ساري و قلندري ( )4111نيز در خصوص
حق الزحمه بازرس همجه ميبادد.
در نهاي ميتوان چنين نتيجه گيري نمود که عواملي هستند که از منظر ديدگاه درک ها بيشترين تاثير را بر تغيير حسابرس
دادتند ،که دامل موارد زير بود:
 .4اندازه درک با تغيير حسابرس رابعه ي معني داري دارد؛ زيرا هر چه اندازه درکتي بزرگتر بادد ،تعداد قراردادهاي
نمايندگي افزايد مي بايد و اين امر نظارت مالکان بر مديران و همچنين نظارت اعتباردهندگان بر مالکان و مديران را با
ددواري بيشتري مواجه مي کند .بنابراين ،مالکان و مديران براي اين که نشان دهند همکاري قبلي آنها با حسابرسان درک
خارج از روال عادي کار حرفه اي نيس  ،حسابرسان قبلي درک را تغيير ميدهند .همچنين ،با افزايد ميزان داراييها نياز به
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موسسات حسابرسي بزرگتر و معتبرتري احساس مي دود و هر چه مبلغ داراييهاي درک باالتر بادد ،احتمال تغيير حسابرس
بيشتر اس  .بر اين اساس عامل اندازه بر تغيير حسابرسان اثر قابل مالحظه اي دارد.
 .2بين حق الزحمه حسابرس از هر دو ديدگاه با تغيير حسابرس رابعه ي معني داري وجود دارد؛ زيرا مسائل اقتصادي و
مشکالت مالي باعث دده اس که صاحبکاران به دنبال موسسات حسابرسي بادند که حداقل هزينه را به آن ها تحميل کند،
براين اساس کاهد هزينه بر بهبود عملکرد درک تاثيرگذار اس  .از طرفي حسابرسي با هزينه کمتر منجر به کاهد کيفي
حسابرسي مي گردد در نتيجه در دراز مدت بر دهرت و عملکرد موسسه خدده وارد ميشود .لذا در بيشتر پعوهد هايي که
تاکنون انجا دده اس  ،يکي از داليل تغيير حسابرس ،کاهد هزينه حسابرسي بوده اس .
در اين قسم براي عوامل تغيير حسابرس پيشنهاداتي ارائه ميدود .در خصوص حق الزحمه حسابرسي ،پيشنهاد ميدود؛ از
آنجا که ممکن اس انتخاب حسابرس با حق الزحمه کمتر منجر به کاهد کيفي حسابرسي دود بنابراين به موسسات
حسابرسي توصيه مي دود قبول کار با حق الزحمه کمتر را به قيم کاهد کيفي حسابرسي و دهرت حسابرس در دراز مدت
نپذيرند .در خصوص اظهار نظر حسابرس نيز برخي اوقات مديران به منظور معلوب نشان دادن عملکرد ،حسابرس خود را
تغيير داده تا به واسعه اين تغيير ،گزارش حسابرسي مقبول درياف نمايند براين اساس به مديران توصيه مي دود بجاي تغيير
حسابرس موارد درط گزارش غير مقبول را رفع نمايند .همچنين در خصوص کيفي حسابرسي نيز به موسسات حسابرسي
پيشنهاد مي دود براي افزايد کيفي حسابرسي مراقب هاي حرفه اي و تجارب کارهاي خود را به ويعه در دروع قراردادهاي
جديد از طريق جلسات پرسد و پاسخ به کارکنان خود آموزش دهند .به موسسات بزرگ حسابرسي نيز پيشنهاد مي گردد براي
جذب مشتري بيشتر دهرت حرفه اي خود را به خعر نندازند و به صاحبکاران توصيه مي گردد در صورت پيچيدگي کاري و
اطمينان از اين که رويهها و روشهاي انتخابي آنها صحيح صورت بگيرد از موسسات حسابرسي بزرگ که داراي تخصص و
دهرت مناسب براي انجا حسابرسي اس استفاده گردد .در نهاي به صاحبکاران توصيه مي گردد که درک خود را نسب به
قابلي هايشان در جه متقاعدکردن حسابرسان در موارد اختالفي ،که فاقد رهنمودهاي حرفه اي هستند ،بيشتر بپردازند.
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