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 چکيده
در شرکت های پذیرفته  یاظهارنظر حسابرس نشیحسابرس و گز یگردش اجبار نیرابطه ب یپژوهش حاضر بررسهدف 

شده در بورس اوراق  رفتهیشرکت پذ 021 یمنظور اطالعات مال نیا ی. براباشد یشده در بورس اوراق بهادار تهران م
اظهارنظر  نشی. معیار گزدیگرد یبررس 0931تا  0931 یدوره زمان یبهادار تهران با استفاده از روش حذف غربالگری ط

. شود یوصفر نشان داده م کی ریاست که با مقاد یمجاز ریمتغ کیباشد،  یم زیپژوهش ن نیوابسته ا ریحسابرس که متغ
 یریگ اندازه یبرا نیصورت صفر در نظر گرفته شده است. همچن نیا ریمقبول و در غ یگزارش حسابرس یبرا ،کیمقدار 

چهار سال  یط رصورت که اگر د نیبه ا شود یاستفاده م یمجاز ریمتغ کیمستقل( از  ری)متغ حسابرسان یاجبار رخشچ
 گرفته شده است.آن در نظر  یصورت مقدار صفر برا نیا ریو در غ کی کند آنگاه مقدار آن  رییحسابرس شرکت تغ ،یمتوال
 نیبر ا یپژوش مبن هیاز آن است که فرض یج پژوهش حاکیاآزمون شد. نت کیلجست ونیپژوهش براساس رگرس هیفرض
 رد گردید. ،رابطه وجود دارد یاظهارنظر حسابرس نشیحسابرس و گز یگردش اجبار نیب ،که

    .حسابرسان یچرخش اجبارگردش اجباری، اظهارنظر حسابرسی، : یديکل واژگان

 

 مقدمه
 یدر بازارها ییباال گاهیدارد همواره از جا یمال یصورت ها به یکه در اعتبار ده یتینقش بااهم لیبه دل یحسابرس

 االتیبزرگ باعث شد ا یها شرکت یمال یها یی(. رسوا0934 ،گانهیحساس برخوردار است ) یو حرفه حسابدار هیسرما
رساند که در  بیرا به تصو یاکسل-نزیقانون سارب یمال یها صورت هجلب اعتماد دوباره عموم نسبت ب یبرا کایمرآ متحده 

شده است  دیتأک یحسابرس یها موسسه یمسئله گردش اجبار یرو تر شیپژوهش ب یقانون، بر لزوم اجرا نیا 212بخش 
 یامدهایشود و ممکن است پ یدقت بررس به دیمنافع بر مخارج با یفزون ثیاز ح یمقررات نیوضع چن حال نیباا یول
 (.2100)چی،  به دنبال داشته باشد یگرید

رقابت در بازار  یحسابرس یو گسترش مؤسسات خصوص یشدن حرفه حسابرس یاز آن است که با خصوص یحاک شواهد
در  شده رفتهیپذ یها در شرکت یحسابرس یاظهارنظرها رییحسابرس و به دنبال آن تغ رییشده که تغ تر شیب یحسابرس

را  یو استقالل حسابرس یا قدرت حرفه تواند یموضوع م نیاست. ا شده لیمرسوم تبد یا دهیدار به پدبورس اوراق بها
را کاهش  یاستقالل حسابرس یبودن حسابرس یبه همراه داشته باشد. خصوص ینامطلوب یامدهایالشعاع قرار داده و پ تحت

اظهارنظر  نشیحسابرس و گز یگردش اجبار نيرابطه ب یبررس

 در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران یحسابرس

 
 فاطمه تلخابی

 .)نویسنده مسئول( .ایرانعضو هیات علمی موسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم، 

fateme.talkhabi@yahoo.com 
 یسقائاحسان 

 .ایران قم، ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم،حسابداری،  دانشجوی کارشناسی ارشد
ehsansaghaii@yahoo.com 

 
 Fateme.talkhabi@yahoo.comایمیل نویسنده مسول: 
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 یمال یها اطالعات صورت یسودمند یارتقا یاظهارنظر شده است. هدف حسابرس نشیگز دهیپد شیداده و باعث افزا
 تیثیتنزل اعتبار و ح تواند یاظهارنظر م نشیگز دهیصورت ظهور پد نیکنندگان است که در ا استفاده یریگ میتصم یبرا

 (.0932، مهد و همکاران یرا به همراه داشته باشد )بن یحرفه حسابرس
 یکی حال نیدرع یشده است ول انجام یو خارج یدر سطح داخل یمتعدد یها پژوهش ،مورد موضوع چرخش حسابرسان در

است.  یاظهارنظر حسابرس نشیحسابرسان و گز یچرخش اجبار نیبه آن شده است رابطه ب یکه توجه کمتر یاز موارد
است  نیپرسش پژوهش ا رو نیاست ازا تیحائز اهم یمال یها کنندگان صورت استفاده یگزارش حسابرس برا که ییازآنجا
در  یمهم ریتأث تواند یموضوع م نیا شود؟ یم یو یاظهارنظر حسابرس رییحسابرس موجب تغ یگردش اجبار ایکه آ

رابطه  یاظهارنظر حسابرس نشیحسابرس و گز یگردش اجبار نیکه ب دهد یبگذارد شواهد نشان م یحسابرس تیفیک
حسابرسان  نیاظهارنظر در ب نشیباشد به همان اندازه گز تر شیحسابرس ب یاندازه گردش اجبار هر دوجود دار یمعنادار

حسابرس و نوع اظهارنظر  یگردش اجبار نیکه ممکن است ب یا شد و رابطه انیخواهد بود. با توجه به آنچه ب تر شیب
  .وجود داشته باشد یحسابرس

کنندگان قرار دهند، هر چه  یار استفادهرا در اخت« اتکا قابل»و « مربوط»با توجه به اینکه گزارشگری مالی باید اطالعات 
. شود یم یمال یگزارشگر تیفیک شیو باعث افزا ابدی یکیفیت و دقت اطالعات باال باشد، ارائه اطالعات غلط کاهش م

از قرن نوزدهم آغازشده  متحده االتیمانند ا یا افتهی سرمایه توسعه ارهایدر باز یمال یگزارشگر تیفیپژوهش در حوزه ک
شده است. در برخی از بازارهای سرمایه نوپا مانند بازار  انجام 31و  81در دهه  نهیزم نیدر ا یفراوان یها است و پژوهش

به گسترش بازار سرمایه در  توجههایی در چند سال اخیر صورت پذیرفته است. با  توسعه، پژوهش سرمایه کشورهای درحال
حس  باره نیدر بورس اوراق بهادار تهران لزوم انجام پژوهش علمی درا شده رفتهیپذ یها وزافزون شرکتایران و افزایش ر

هرچند  یگام ادشده،یانتخاب موضوع  رسد یشود و با توجه به خالء موجود در این بخش از تحقیقات مالی به نظر م می
 یعلم یها تیو جستجو در سا یقبل یها به پژوهشبه ارمغان داشته باشد. با توجه  قاتیتحق یاعتال یکوچک در راستا

پژوهش به  نیا یرهایاز متغ کیدر داخل و خارج از کشور در رابطه با هر یا گسترده اریبس یها مشخص شد که پژوهش
اظهارنظر  نشیحسابرس و گز یگردش اجبار نیرابطه ب یبه بررس میطور مستق به یپژوهش چیه یآمده است ول عمل

و تازه  عیبد یبابت موضوع نینشده است و از ا در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده رفتهیپذ یها در شرکت یحسابرس
 .هست

 

 حسابرس یچرخش اجبار فیتعر
حسابرس  یبه سو ینظارت یهمچون انرون و وردکام، توجه و نظر قانون گذاران و نهادها ییها شرکت یاز ورشکستگ بعد

( به موضوع منع 2112) یاز قانون ساربنز آکسل 212و  219ارتباط دو بخش  نی. در ادیجلب گرد شتریو چرخش آنها ب
 یموسسات حسابرس یدر خصوص چرخش اجبار مطالعهسال و انجام  4از  شیبه مدت ب یحسابرس یشرکا یگر یتصد

تقالل حسابرسان و تمرکز اس یحسابرس در دو مقوله ارتقا یپشتوانه چرخش اجبار یاست. استدالل ها افتهیاختصاص 
 تیفیعمل نه تنها سبب بهبود ک نیدهد که ا یاست و در نقطه مقابل آن مطالعات نشان م یدر بازار حسابرس ییزدا

ضرورت  لیها به دل نهیهز شیرا به همراه داشته است. افزا یحسابرس یها تهیهز شینشده است، بلکه افزا یحسابرس
رقابت و کمتر شدن  شیدر بازار به علت افزا شتریب ییو تمرکز گرا یحسابرس هیاول یکسب شواهد، شناخت در سال ها

مفهوم  ی. به عالرتشود یحسابرسان م یلشغ تیموارد سبب به خطر افتادن امن نیشانس موسسات کوچک بوده است که ا
 بوده است، عمل نشده است. نیاثربخش مطابق با آنچکه مدنظر قوان یحسابرس
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 رانیدر ا یسچرخش موسسات حسابر
و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به موضوع  یو حسابرس یحسابدار یاستانداردها نیتدو تهیکم ران،یکشور ا در

 یاستانداردها 0بخش  25پرداختند. طبق قسمت ب بند  یموسسات حسابرس یو چرخش اجبار یحسابرس کیچرخش شر
 یشرکتها یمال یصورتها یکار حسابرس لمسئو ریمد ت،یفیکنترل ک یتحت عنوان استانداردها رانیا یحسابرس

 رییتغ یپس از مدت مشخص یستیبا ،یرفتار حرفه ا نیالزامات آئ تیدر بورس اوراق بهادار تهران، جهت رعا شده رفتهیپذ
 (.0930 ،یحسابرس یشده است )استانداردها سال در نظر گرفته 4مورد حداکثر  نیکند که ا

، 0984مرداد  8معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب  یستورالعمل موسسات حسابرسد 01بند  2تبصره  مطابق
سال،  5بعد از گذشت  ستندیمجاز ن ریز یاز اشخاص حقوق کیهر  یمسئول کار حسابرس یو شرکا یموسسات حسابرس

 ،یشرکا از موسسه قبل، در صورت خروج . ضمناًرندیشرکت مذکور را بپذ یمجددا سمت حسابرس مستقل و بازرس قانون
سمت مزبور را  گرید یدر موسسه حسابرس کیعنوان شر با حضور به تواند یسال قبل، نم 5مسئول کار در دوره  کیشر

 دستورالعمل خواهد بود. نیا بیتصو خیقبول کند. شروع مهلت از تار
 

 چارچوب کيفيت حسابرسی

پیرامون کیفیت حسابرسی به نوعی در رابطه با ریسک های تجربی انجام شده  کیفیت حسابرسی در اغلب پژوهش
حسابرسی تعریف شده است. ریسک حسابرسی آن ریسکی است که حسابرس درباره صورت های مالی حاوی تحریف با 

عنوان احتمال ارزیابی بازار از )الف(  کیفیت حسابرسی را به 0380اهمیت، نظر نامعتبر ارائه کند. برای مثال، دی آنجلو 
اهمیت موجود در صورت های مالی که توسط حسابرس کشف نشده است؛ و )ب( گزارش تحریف های  ف های باتحری

مذکور، تعریف نموده است. اکثر تعاریف دیگر از کیفیت حسابرسی به رغم تفاوت ها، برخی از ویژگی های دی آنجلو را 
 بازتاب می دهند.

برسی بر اطالعات صورت های مالی را نشان می دهد. بیانیه مفاهیم تعریف دی آنجلو، ویژگی انتقادی از درک تاثیر حسا
بنیادی حسابرسی، به توانایی حسابرس برای کنترل کیفیت اطالعات تولیدی یا اطمینان بخشی از مطابقت آنها با اصول 

س یا توانایی شده حسابداری می پردازد. مطابق قسمت )الف( از تعریف دی آنجلو این امر به شایستگی حسابر پذیرفته
شود. قسمت )ب( از تعریف فوق، یعنی احتمال گزارشگری تحریف مذکور، موکول به  کشف تحریف با اهمیت مربوط می

باشد. از آنجا که تضاد منافع بین استفاده کنندگان و تهیه کنندگان اطالعات منجر به افزایش تقاضا  استقالل حسابرس می
ل باید ویژگی بنیادی حسابرسی باشد. درجه شایستگی )صالحیت( و استقالل شود بنابراین استقال برای حسابرسی می

حسابرس به اجزای کیفیت حسابرسی وابسته است. نکته مهمی که در تعریف دی آنجلو وجود دارد این است که این 
از این که آیا حسابرس تعریف در زمینه ی احتماالت ارزیابی شده بازار جای می گیرد. از این رو، این تعریف به درک بازار 

عملیات حسابرسی را با شایستگی انجام داده و نیز میزان درک از استقالل حسابرس، وابسته است. دی آنجلو با معرفی 
مفهوم درک بازار از شایستگی )صالحیت( و استقالل حسابرس به سمت تاکید بر اجزای کیفیت حسابرسی تغییر جهت 

 می دهد.
تحت عنوان توانایی حسابرس برای افزایش اعتبار صورت های  1این مطلب به آنچه در بیانیه پژوهش حسابرسی شماره 

های تجربی پیرامون کیفیت حسابرسی  شود. حسن شهرت حسابرس اغلب در پژوهش مالی توصیف شده است، مربوط می
ایستگی )صالحیت( و استقالل درک شده و واقعی مبهم آزمون شده است؛ بنابراین اغلب در ادبیات مربوطه فاصله بین ش

 باشد. در راستای بررسی کامل مطالب گذشته ارائه تعریفی که وضعیت مذکور را ترسیم کند، مطلوب به نظر می رسد. می
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 برسیاچارچوب کيفيت حس :7نمودار 

( برنامه ای را ارائه می کند که رابطه بین ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی را نمایش می دهد. این نگاره رابطه 0نمودار )
بین اجزای کیفیت حسابرسی و محصوالت کیفیت حسابرسی و تاثیر آنها بر اطالعات صورت های مالی را ارائه می کند. 

-ادبیات دانشگاهی و حرفه توانایی آگاهی دهندگی حسابرسی، ازاجزای کیفیت حسابرسی، یعنی حسن شهرت حسابرس و 

شده است. اجزای مذکور دو محصول کیفیت حسابرسی، یعنی اطالعات معتبر و اطالعات با کیفیت را تحت  ای بر گرفته
ه این تاثیر قرار می دهند. حسن شهرت حسابرس بر دیدگاه استفاده کنندگان از مراقبت حرفه ای حسابرس استوار است ک

کند مراقبت حرفه ای حسابرس کیفیت  بحث می 0همان طور که واالس. غیر قابل مشاهده است مطلب هم عموماً
اطالعات را با بهبود مناسبت، کاهش آلودگی وکاهش سوگیری اطالعات تحت تاثیر قرار می دهد. این موضوع نشان می 

کار و شرایط  ین شرایط اقتصادی گزارش شده صاحبدهد که توانایی حسابرس برای ارائه اطالعاتی درباره تفاوت ب
باشد. مهمتر از همه این که مراقبت حرفه ای حسابرس باید با  کار کمینه می اقتصادی غیر قابل مشاهده و درست صاحب

کار و کیفیت برتر اطالعات ارتباط نزدیک تری داشته باشد. توانایی اثر  گزارش های مالی شرایط اقتصادی درست صاحب
شی نظارت حسابرسی تحت تاثیر شایستگی و بی طرفی حسابرس )در واقع استقالل حسابرس( قرار دارد. حسن بخ

شود. این امر توانایی  شهرت حسابرس به درک بازار از شایستگی و بی طرفی )استقالل ظاهری( حسابرس مرتبط می
کیفیت( را نمایش می دهد. حسن شهرت حسابرس برای افزایش اعتبار صورت های مالی )حتی در فقدان اطالعات با 

تواند با نوع قرارداد  عنوان ویژگی اندازه موسسه حسابرسی است، در حقیقت توانایی نظارت حسابرس می احتماال به
اثبات کرده، حسن شهرت باالی  2حسابرسی تغییر نماید؛ بنابراین همان طور که رسوایی های اخیر مانند رسوایی اندرسون

                                                           
1
 vallas 

2
 Anderson 

 کیفیت حسابرسی

 محصوالت کیفیت حسابرسی

 )توانایی نظارت( حسابرس مراقبت حرفه ای

شایستگی درک شده 

درک شده استقالل 

 

 برسحسن شهرت حسا

شایستگی درک شده 

استقالل درک شده 

 

 اعتبار اطالعات
درجه اطمینان استفاده کننده نسبت به 

 اطالعات

 کیفیت اطالعات

به چه میزان اطالعات شرایط اقتصادی 

 واقعی را منعکس می کند

 صورت های مالی
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تواند رابطه مبهمی  اه مدت منجر به درک معتبر اطالعات با کیفیت پایین گردد بنابراین در سطح خرد میحسابرس در کوت
. به هر (0984قنبریان،  ک شده و توانایی نظارت حسابرس وجود داشته باشد )حساس یگانه وربین کیفیت اطالعات د

لی باید وجود داشته باشد. در هر صورت اعتقاد نداریم که حال در تنظیم مجدد واقعیت اطالعات افشا شده، انتظارات معقو
 بحث مذکور برای رفع نیاز به تحقیق در باب رابطه ذکر شده کافی است.

 

 روش پژوهش
 ی. روش شناسباشد یم یهمبستگ -یفیپژوهش از نوع توص تیاست و از لحاظ ماه یپژوهش از نظر هدف کاربرد نیا

 شده رفتهیپذ یها شرکت یمال یها ها از صورت در رابطه با شرکت ازیالعات مورد ناست. اط یدادیپژوهش از نوع پس رو
ها از بانک  شرکت یمال یاطالعات منعکس در صورت ها یرآو گردد. به منظور جمع یدر بورس اوراق بهادار استخراج م

پژوهش  یها هیشده است. فرض  منابع استفاده ریمرتبط و سا ینترنتیا یها گاهیو پا نینرم افزار ره آورد نو یاطالعات
 یها لیشوند. تحل یآزمون م یبه روش اثرات ثابت و تصادف ییتابلو یها داده ونیرگرس یآمار یها کیبراساس تکن

 صورت گرفته است.  وزیویبا نرم افزار ا یآمار
 

 پژوهش یها هيفرض
 هی. فرضکند یم انیب و روشن قیصورت دق را به ریچند متغ ایدو  نیانتظار ب است که رابطه قابل یریپذ عبارت آزمون ه،یفرض

 نی(. با توجه به سؤاالت، در ا0923و آذر،  یشود )مؤمن یآزمون بررس قیصحت آن از طر دیبا رایز نامند یم ریپذ را آزمون
 :رندیگ یو مورد آزمون قرار م نیوتد ریبه شرح ز یاصل هیفرض کیپژوهش 

 یاصل هیفرض
 وجود دارد. یرابطه معنادار یاظهارنظر حسابرس نشیحسابرس و گز یگردش اجبار نیب

 یحسابرس ازنظر آمار یگردش اجبار یعنیمستقل  ریمتغ یبرآورد بیخواهد شد که ضر دیتائ یدر صورت قیتحق هیفرض
 باشد. دار یمعن
 

 ییتابلو یها داده در واحد شهیر یآزمونها

 یمعن به رهایمتغ ییایپا. شد استفاده ییتابلو یها داده در واحد شهیر یها آزمون از مدل یرهایمتغ 9ییایپا نییتع یبرا
 یآزمونها. است مختلف یها سال نیب رهایمتغ انسیکووار و زمان طول در رهایمتغ انسیوار و نیانگیم بودن ثابت

 همبسته روش و شده افزوده فولر دیکی فولر، دیکی آزمون ،یهارد پرون، ـ فیلیپس برادران، و نیش آزمون نظیر یمختلف
 جینتا. شد استفاده 5فولر دیکی آزمون از پژوهش این در که دارد وجود بررسی، مورد متغیرهای ییایپا شناسایی جهت نگار

 .است شده ارائه (0جدول ) در قیتحق یرهایمتغ ییایپا با ارتباط در شده انجام آزمون
 
 
 
 

                                                           
3
 Stationary 

4
 Augmented Dicky Fuller 
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 فولر یکید آزمون_واحد شهیر آزمون جینتا خالصه :7 جدول

 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون عالمت اختصاری متغیر

 پایا OPINIONS 15/4- 11/1 یاظهارنظر حسابرس نشیگز

 پایا AMR 21/8- 11/1 حسابرس یگردش اجبار

 پایا SIZE 30/08- 11/1 اندازه شرکت

 پایا LEV 28/4- 11/1 اهرم مالی

 یافته های پژوهش منبع:

 توصيف آماری متغيرها
و پراکندگی  مرکزی  های   شاخص شامل  که  توصیفی  آمار  از  استفاده  با  اطالعات  و  ها  داده  گردآوری از   پس  قسمت این  در 

شود. به منظور شناخت  می نمونه پرداخته   توصیف به  باشد و  می مانند میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین داده و ...  
ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و بهتر ماهیت جامعه

ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم ها توصیف شود. توصیف آماری دادههای آماری، الزم است این دادهتحلیل داده
رود. براین اساس، قبل از اینکه به رای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار میای بها و پایهبر آن

( و 9( ، )2های پژوهش پرداخته شود، متغیرهای کمی و کیفی تحقیق به صورت خالصه در جداول شماره )آزمون فرضیه
 گیرد.( مورد بررسی قرار می5)

 پژوهش کمیيرهای متغ –های توصيفی شاخص :2جدول 

 منبع : یافته های پژوهش

 متغيرهای کيفی پژوهش –های توصيفی شاخص: 3جدول 

 متغیر
 مشاهدات

 مجموع مشاهدات تعداد مشاهات

 851 502 مقبول یگزارش حسابرس

 529 سایر گزارشات حسابرسی

 میانه میانگین مشاهدات یاختصار عالمت ریمتغ
 انحراف

 معیار
 حداکثر حداقل

 size 851 05.28 05.14 0.54 00.15 03.24 اندازه شرکت

 lev 851 1.10 1.10 1.24 1.12 2.14 اهرم مالی
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 متغيرهای کيفی پژوهش –های توصيفی شاخص :4جدول 

 متغیر
 مشاهدات

 مجموع مشاهدات تعداد مشاهات

 411 حسابرس یگردش اجبار
851 

 951 گردش حسابرسعدم 

آوری شده را پـردازش کـرده و خالصـه نمـود، آمـار       توان اطالعات جمعها می را که به وسیله آنهایی طورکلی، روش به
پردازد و هدف از آن محاسـبه پارامترهـای جامعـه یـا      نامند. این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه یا نمونه میتوصیفی می

هـای   هـا بـا اسـتفاده از شـاخص     و تحلیـل داده  (. در بخش آمار توصیفی، تجزیه0983نمونه تحقیق است )آذر و مؤمنی، 
های پراکندگی مانند انحراف معیارانجام شده است. در ایـن ارتبـاط میـانگین،     چون میانگین و میانه و شاخص مرکزی هم

ها روی یک محـور بـه صـورت     طوری که اگر داده دهد، به ها را نشان می ترین شاخص مرکزی است و متوسط داده اصلی
گیـرد. انحـراف معیـار از پارامترهـای      وند، مقدار میانگین دقیقاً نقطه تعادل یا مرکز ثقـل توزیـع قـرار مـی    منظم ردیف ش

 (.0931دهد. )مومنی و قیومی،  ها را نشان می پراکندگی بوده و میزان پراکندگی داده
 

 خالصه پژوهش
در بورس اوراق بهادار رقابت در بازار حسابرسی بر گزینش اظهار نظر حسابرسی  ریتاث یپژوهش به دنبال بررس نیدر ا

 یها از صورت ازیمورد ن یها داده ی. پس از جمع آور باشد یم هیفرض یک که شامل میکرد یرا بررس ییها هیتهران فرض
در نرم افزار داده پرداز  یارآم یها لیانجام تحل پرسشنامه با در بورس اوراق بهادار تهران و رفتهیپذ یشرکتها یمال

 ارائه شده است. ریدر جدول ز جیکه خالصه نتا میافتیدست  یجینتا به Eviews9یاکسل و نرم افزار اقتصادسنج

 خالصه نتایج :5جدول 

 نتیجه عنوان فرضیه فرضیه

 رد فرضیه ارتباط وجود دارد یاظهارنظر حسابرس نشیحسابرس و گز یگردش اجبار نیب فرضیه اول

 ی تحقیقها افتهمأخذ: ی

 

 نشیحسابرس و گز یگردش اجبار نیب ایسؤال است که آ نیبه دنبال ا قیتحق نیشده، ا انیبا توجه به مطالب ب
 ریپژوهش به صورت ز یها هیبه منظور پاسخ به سؤاالت فوق فرض نیارتباط وجود دارد ؟ بنابرا یاظهارنظر حسابرس

 :دیگرد نیتدو
 .ارتباط وجود دارد یاظهارنظر حسابرس نشیحسابرس و گز یگردش اجبار نی: بتحقیق هیفرض
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شده در بورس اوراق بهادار  پذیرفته یها شرکت نیشرکت از ب 021متشکل از  یا فوق نمونه یها هیآزمون فرض جهت
 یها پژوهش، از صورت یرهایجهت محاسبه متغ ازیموردن یها . دادهدیانتخاب گرد 0931تا  0931 یتهران در دوره زمان

موجود در  یدست یوهایبه آرش ،یبانک اطالعات نیدر ا ودموج یها استخراج شده است. در صورت ناقص بودن داده یمال
سازمان بورس اوراق  یپژوهش، توسعه و مطالعات اسالم تیریمد ینترنتیا تی سازمان بورس اوراق بهادار و سایکتابخانه

به منظور آزمون  نینو همچ باشند یم یبیپژوهش از نوع ترک یها مشروحه در داده لیجه به دال. با تودیبهادار مراجعه گرد
 یها به دو روش، مدل توان یم یبیترک یها . با استفاده از دادهدیاستفاده گرد یونیرگرس یها پژوهش از مدل یها هیفرض

و در  دیاستفاده گرد مریل Fاز آزمون هاسمن و  نیروش تخم نییو پانل(. به منظور تع یقیزد )تلف نیرا تخم یونیرگرس
که به منظور  ردیانجام گ یاز دو صورت مدل اثرات ثابت و اثرات تصادف یکیبه  توان یم ل،صورت استفاده از روش پان

شده  سال و صنعت استفاده یساختگ یرهایمدل چون از متغ نی. در ادینوع مدل، از آزمون هاسمن استفاده گرد صیتشخ
شده  استفاده لجستیکاز آزمون  شژوه  مدل پ یینها نیتخم یبرا و ستین مریل Fبه انجام آزمون هاسمن و  یازیاست ن

مشخص  نی. براساس نوع روش تخمدیگرد لیتحل و  هیمربوط به مشاهدات ارائه و تجز یفیدر آمار توص نیاست، همچن
 قرار گرفت.  لیتحل و  هیمورد تجز قمدل فو یبرا نیتخم جیو نتا دیشده است، مدل پژوهش برآورد گرد

 منابع

 مستقل و تغییر اظهارنظر  رابطه بین تغییر حسابرس ،(0932، )هدیم ،زینالی هدی،م ،فردمرادزاده همن،ب ،بنی مهد
 .018-30 صص، 05شماره  ،سال چهارم ،انش حسابدارید، حسابرسی

 سال  ،، فصلنامه بورس اوراق بهاداررگذار بر اظهارنظر مقبول حسابرسبررسی عوامل تاثی ،(0931، )همنب ،بنی مهد
 .89-43 صص ،09شماره  ،چهارم

 ظر حسابرساثر حق الزحمه حسابرسی بر اظهارن ،(0930) هدی،م ،زینالی هدی،م ،مرادزاده فرد همن،ب ،بنی مهد، 
 .45-50 صص، 04، شماره ، سال پنجمحسابداری مدیریت

 ،موسسات و حسابرسی شریک چرخش بین ارتباط بررسی ،(0931) ،احد مسجدی، خیره بدری ،امید پورحیدری 
 .25-0 صص ،2 شماره ،4 دوره حسـابداری، هـای پیشرفت ،سنواتی تعدیالت و حسابرسی کیفیت با حسابرسی

 گردش بررسی تاثیر  ،(0934) ،حمدبادی. مآفرهمند سید ،قیتحمدم ،، تقوی فردرخف ،برزیده حیی،ی ،حساس یگانه
مه بررسی های فصلنا ،سابرسی و رقابت در بازار حسابرسیاجباری موسسه های حسابرسی بر حق الزحمه ح

 .942-999 صص ،9شماره  ،29، دوره حسابداری و حسابرسی
 تاثیر چرخش موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش  بررسی ،(0983) لی اهلل،و ،جعفری حیی،ی ،حساس یگانه

 ،3 ، شماره9 ، دوره، فصلنامه بورس اوراق بهادارحسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 .52-24صص 

 وسسات حسابرسی بر کیفیت (. بررسی تاثیر چرخش اجباری و داوطبانه م0939) ضا،ر ،جان فدا م الدین،ظان ،رحیمیان
 .31-12 ، صص0شماره سال اول، ابرسی، نظریه و عمل، س، ححسابرسی

 ی فراتحلیل عوامل موثر بر اظهارنظر حسابرس ،(0931)، رضا پور، حسینی، مهدی صالحی، ،محمدرضا ،زاده عباس
  .021-83صص  ،01 شماره ، 1  دوره، مالی گزارشگری در کاربردی های پژوهش، شده تعدیل

 بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود ،(0931) میر،ا ،.محمدی منه،آ ،بذرافشان ،المرضاغ ،کرمی، 
  .82-14صص  ،5شماره  ،2ره دو ،دانش حسابداری
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