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مدیریت  کیفیت سود، تصدي حسابرس، دورةاري، اقالم تعهدي اختی :هاي کلیدي واژه
  .سود

  

  مقدمه
هاي مالی را به صورت صحیح  ود که صورت ر هاي تجاري انتظار می  از مدیران واحد

 رابطۀگیري  شکل مالکیت و ولی باتوجه به جدایی مدیریت از و منصفانه ارائه کنند،
نمایندگی،این احتمال وجوددارد که مدیریت واحدانتفاعی خواسته یا ناخواسته با دستکاري 

لذا ممکن است سود واقعی . سود، وضعیت شرکت را متفاوت با آنچه که هست، جلوه دهد
هاي مالی باهم مغایرت داشته باشند و رویدادي تحت  و سود گزارش شده در صورت

  .عنوان مدیریت سود رخ دهد
هاي مالی توسط مدیریت، انجام  هاي مؤثردر کنترل دستکاري صورت یکی از مکانیزم

تصدي حسابرس در یک شرکت،  دورةرود با افزایش طول  انتظار می. حسابرسی است
کند، باالتر رفته و باعث  شناخت او از صاحبکار و صنعتی که صاحبکار در آن فعالیت می

هاي انجام شده بر روي مدیریت سود، اقالم  یطبق بررس. افزایش کیفیت حسابرسی شود
هاي مختلف  مدیران با توجه به انگیزه. تعهدي اختیاري نقش مهمی در مدیریت سود دارند

توانند با استفاده از اقالم تعهدي اختیاري به اهدافشان براي افزایش یا  براي مدیریت سود می
  . کاهش سود دست یابند

ی از ریسک دعاوي حقوقی و همچنین، افزایش در مقابل، حسابرسان براي رهای
هاي مالی  کیفیت حسابرسی انجام شده، به دنبال بررسی کیفیت سود ارائه شده در صورت

هاي متفاوت باعث ایجاد اصطکاك بین مدیریت و حسابرس شرکت  این انگیزه. هستند
لذا، . ر استها نسبت به حسابداري اقالم تعهدي مؤث شود و بر تمایالت و ترجیحات آن می

گویی به این سوال است که آیا اقالم تعهدي اختیاري افزایش  این تحقیق در پی پاسخ
 دورةسود بر امید به تداوم فعالیت حسابرس، یا به عبارت دیگر، بر  دهندةدهنده یا کاهش 

  تصدي حسابرس تأثیر گذار است یا خیر؟
  



   107 /1394بهار / 20ش / سال ششم/ مجلۀ دانش حسابداري

  مبانی نظري
اصول  محدودةدر  یدامات عمومانجام اق یندسود عبارت است از فرآ یریتمد

 گفتۀبنا به  .شود یبه سطح سود مورد نظر م یدنکه سبب رس يحسابدار شدة یرفتهپذ
 یاز اقدامات یعیوس محدودة دربرگیرندة سود عموماً یریتمد ،)1998( 1برگستالر و اماس

و  يگذار یهسرما یاتی،از اقدامات عمل یعیوس محدودةگذارد و  یاست که بر سود اثر م
 یارهايکه فقط بر مع یردگ یمحض را در بر م يتا اقدامات دفتردار یواقع یمال ینمأت

بندي کلی، مدیریت سود به دو  در یک تقسیم. دگذار یسنجش سود تأثیر م يحسابدار
اول، مدیریت سود کارآ است که براي انتقال سود به  شاخۀشود؛  شاخه تقسیم می

هاي سیاسی و یا انتقال  توان به کاهش هزینه شود که به عنوان نمونه می سهامداران انجام می
که  یدرس یجهنت ینبه ا) 1996( 2یاموبرامانس .اطالعات محرمانه به سهامداران اشاره نمود

 یندهآ يبا سودآور يمثبت و معنادار رابطۀها  آن یراهستند، ز آکار یارياخت تعهدي اقالم
طلبانه است که مدیریت براي حداکثرکردن منافع  دوم، مدیریت سود فرصت شاخۀ .دارند

  .کند اي فرصت طلبانه گزارش می خویش، سود را به گونه
یان از گزارش ز یريبه منظور جلوگ یراننشان دادند که مد) 1997( 3ویچبرگستالر و د

 یرا مبن يشواهد) 2002( 4بالسام و همکاران، کنند یم سود یریتکاهش سود اقدام به مد یا
طلبانه زمانی  بنابراین، مدیریت سود فرصت .کردندسود ارائه  یریتطلبانه بودن مد بر فرصت

گري مالی و  هاي شخصی خود در گزارش دهد که مدیران با استفاده از قضاوت رخ می
اي گمراه کننده نشان دهند یا  دهی معامالت، عملکرد اقتصادي شرکت را به گونه سازمان

 .نتایج قراردادها را تحت تأثیر قرار دهند

 تعهدي اقالم سود، مدیریت روي شده انجام هاي بررسی طورکه ذکر شد، در همان
. دارند مهمی نقش کند، دستکاري را ها آن تواند می مدیریت که اقالمی یعنی اختیاري،

 زمانی هاي دوره در سود تعیین در مدیران به توجهی قابل انتخاب حق تعهدي حسابداري
 مورد در هایی گزینه با تعهدي حسابداري سیستم در مدیران واقع، در .کند می اعطا متفاوت

 انجام طریق از درآمد تر سریع تشخیص مانند هستند، رو روبه ها هزینه و درآمدها تشخیص



  بررسی رابطۀ بین اقالم تعهدي اختیاري و تغییر حسابرس /108

 

 .شود می نقد وجوه جریان و سود بین تفاوت ایجاد باعث اختیاري تعهدي اقالم. نسیه فروش
 سود دستکاري راه تنها نشوند، کاري دست نقدي هاي جریان اینکه فرض با نتیجه، در

 اقالم خالف بر تعهدي اقالم که است این مسأله اما .است تعهدي اقالم کاهش یا افزایش
  .شود می ها آن اتکاي قابلیت کاهش باعث که هستند همراه ابهام از اي درجه با نقدي

هاي مختلفی براي مدیریت سود و متفاوت  انگیزه مدیران واحدهاي تجاري داراي
گاهی مدیران به دنبال بیشتر نشان دادن سود در . عملکرد شرکت هستندجلوه دادن سود و 

مدیران، کسب پاداش بیشتراست وگاهی به  انگیزة هاي مالی هستند، مانند زمانی که صورت
مدیران  .تواند به دلیل مقاصد مالیاتی باشد دنبال کمتر نشان دادن سود هستند که می

ر اقالم تعهدي اختیاري به مقاصد خود دست پیدا توانند از طریق افزایش و یا کاهش د می
 .شود هاي مالی می کنند که این امر منجر به کاهش کیفیت و قابلیت اعتماد صورت

هاي حمایت از سهامداران و سایر ذینفعان در مقابل رفتارهاي فرصت  یکی از راه
ها و منافع مدیران براي  درمقابل، انگیزه. مدیریت، استفاده از خدمات حسابرسی است طلبانۀ

هایی براي بررسی کیفیت و قابلیت اعتماد  مدیریت سود، حسابرسان نیز داراي انگیزه
هاي مدیران درتضاد باشد، مانند  ها می تواند با انگیزه هاي مالی هستند که این انگیزه صورت

اوي حقوقی و نیز افزایش کیفیت حسابرسی براي کسب شهرت و رهایی از ریسک دع
استدالل کردند که ریسک دعاوي  )1998( 5همکاران و دیفوند. حسابرسیحرفۀحفظ منافع 

سود را ترجیح  دهندة هاي حسابداري کاهش شود که حسابرسان شیوه حقوقی باعث می
  .دهند

شود که  این تنش و اصطکاك میان مدیران واحدهاي تجاري و حسابرسان باعث می
هاي حسابداري  انتخاب شیوه نتیجۀهاي مالی منعکس شوند که  اي در صورت اقالم تعهدي

) 2012( 6السگارتن و شوون .شود مدیران هستند که در نهایت، توسط حسابرسان تأیید می
 ترجیح را سود دهندة  افزایش تعهدي اقالم زیاد احتمال به مدیران که نندک می بیان
 ترجیح سود را ةدهند کاهش تعهدي اقالم زیاد احتمال به حسابرسان که درحالی دهند، می
تواند باعث تغییر حسابرس و  این اختالف نظرها و اصطکاك به وجود آمده، می. دهند می
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به عبارت دیگر، با توجه به این  .تصدي حسابرس در یک شرکت خاص شود دورةکاهش 
 هاي مالی حمایت از ذینفعان در برابر دستکاري اقالم صورت  مکانیزمکه حسابرسی یک 

هاي مدیران و  اختالف نظر و متفاوت بودن انگیزهاست و با در نظر گرفتن این مسأله که 
ن از طرف مدیران براي دستیابی به اهداف مورد تواند موجب تغییر حسابرسا حسابرسان می

با در نظر گرفتن اقالم لذا این تحقیق  مدیریت سود شود؛ زمینۀنظرشان به خصوص در 
تعهدي اختیاري به عنوان معیار مدیریت سود به بررسی تأثیر آن بر تغییر حسابرسان پرداخته 

بین مدیران و حسابرسان چگونه به دنبال یافتن این موضوع است که تضاد منافع بالقوه و 
  .شود ها و در نهایت، تغییر حسابرس می باعث اصطکاك واختالف نظر بین آن

  

  تحقیق پیشینۀ
ها  سود شرکت یریتدر مد ينقش اقالم تعهد یبه بررس) 1384( و همکاران یخیمشا
به هنگام  مدیران ی،تحت بررس يها دهد که در شرکت ینشان م یقتحق ینا یجنتا. پرداختند

به منظور  ،بوده است يواحد تجار یفضع یانگرعملکردکه ب یاتیکاهش وجوه نقد عمل
 .اند کرده یارياخت ياقالم تعهد یشافزا یقسود از طر یشموضوع اقدام به افزا ینجبران ا

حسابرسان مستقل و نوع اظهار  ینب رابطۀدر پژوهش خود ) 1387( یديکردلر و س یمیابراه
 مؤسسۀکه تنها نوع ند، نتایج حاکی از این بودکرد یسود بررس یریتا با مدر ینظر حسابرس

 .رابطه دارد یارياخت يبا اقالم تعهد یحسابرس

 ياقالم تعهد ياتکا یتحسابرس و قابل یفیتک ینب رابطۀ)1389(ر و همکاران هن نونهال
شده توسط  یحسابرس يها که شرکتدست یافتند  یجهنت ینو به ا مورد بررسی قرار دادهرا 

شده توسط حسابرس با  یحسابرس يبا شرکت ها یسهباالتر در مقا یفیتحسابرس با ک
 ياتکا یتقابل یجه،بوده و در نت یشترب ياقالم تعهد یداريب پایضر يتر، دارا یینپا یفیتک

دهد که اقالم  نشان می) 1998( نتایج تحقیق دیفوند و همکاران .دارند يباالتر ياقالم تعهد
سود است  دهندة اختیاري درسال آخرتصدي حسابرس به طور قابل توجهی کاهشتعهدي 

و موضوع فعالیت شرکت و این که ریسک دعاوي حقوقی آن باال باشد، باعث گزارش 
گونه تفسیر  ها را این ها این یافته آن .شود می سود دهندة اقالم تعهدي اختیاري کاهش
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شود  د توسط حسابرسان وقت پیشنهاد میسو دهندة هاي حسابداري کاهش کردند که روش
 .آید که به علت نگرانی از دعاوي حقوقی به وجود می

حسابرس،  يتصد دورةکه با کاهش  ی دریافتنددر پژوهش)2003(7و همکارانش یرزما
بازار به  ،همچنین .یافتخواهد  یشافزا یاد،ز یارياخت ياحتمال گزارش مقدار اقالم تعهد

 یفیتبه ک يشرکت ها واکنش کمتر نشان خواهد داد، چرا که اعتماد کمتر یناعالم سود ا
 يدوره تصد یشکه با افزا یدندرس یجهنت ینبه ا آن ها همچنین، .شرکت ها دارد ینسود ا

موجب بهبود در  یجه،و در نت یابد یکاهش م يدهاقالم تع یعدر توز یحسابرس پراکندگ
 .شود یم یحسابرس یفیتک

 یحسابرس و ناتوان يتصد دورةبا عنوان  یقیدر تحق) 2009( 8و همکاران یویسد
ارتباط  يکه دارا ییکه شرکت ها یدندرس یجهنت ینشده، به ا ینیب یشبه درآمد پ یابیدست

 یشترشده، ب ینیب ي پیشبه سود ها یدنرس يبرا یادبه احتمال ز ،با حسابرس هستند یطوالن
بین  رابطۀبه بررسی  )2012(وشوون السگارتن .کنند یم ستفادها یارياخت ياز اقالم تعهد

سود با تغییر حسابرس پرداختند که ة دهند دهنده و کاهش اقالم تعهدي اختیاري افزایش
سود و هم اقالم تعهدي  دهندةنتایج حاکی از این بود که هم اقالم تعهدي اختیاري افزایش 

  .سود، باعث تغییر حسابرس می شود دهندةاختیاري کاهش 
  

  پژوهش هاي هفرضی
هاي پژوهش به صـورت زیـر تبیـین     ، فرضیهمطالب بیان شده در مبانی نظريبر اساس 

  :شود می
  .شود باعث تغییر حسابرس می سود،دهندة افزایش اختیاري تعهدي اقالم: 1فرضیۀ
  .شود باعث تغییر حسابرس می سود،دهندة کاهش اختیاري تعهدي اقالم: 2فرضیۀ

  پژوهشروش 
 حوزةتجربی و در  از لحاظ همبستگی و روش شناسی، از نوع شبه پژوهشاین 

رویدادي و اثباتی حسابداري قرار دارد و با استفاده از اطالعات واقعی  تحقیقات پس
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اطالعات کاربرد داشته باشد، لذا  یند استفاده ازآتواند در فر گیرد و چون می صورت می
اي تدبیرپرداز و  ها با استفاده از پایگاه داده آوري داده جمع. باشد نوعی تحقیق کاربردي می

پژوهش  .گزارش حسابرس صورت گرفته استهاي مالی و ها ازصورت برداشت مستقیم آن
  . هاي پانل انجام شده است با استفاده از داده

  

  آماري نمونۀجامعه و 
شده در بورس اوراق  یرفتهپذ يها شرکت کلیۀپژوهش شامل ي این آمار جامعۀ
به دلیل اینکه از سال  .باشد می 1390تا پایان سال  1381هاي و فعال طی سال بهادار تهران

، مؤسسات 17/11/1391به موجب دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار به تاریخ  1391
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را  کتحسابرسی که مسئولیت حسابرسی شر

اتفاق افتاده،  1391سال تعویض شوند و این تغییرات از سال  4بایست هر  بر عهده دارند، می
براي . به بعد در تجزیه و تحلیل پژوهش استفاده نشده است 1390هاي   اطالعات مالی سال

ک استفاده شده است، به این صورت که گیري حذفی سیستماتی تعیین نمونه از روش نمونه
  :هاي زیر از فرآیند تجزیه و تحلیل کنار گذاشته شدند هاي فاقد ویژگی شرکت

سال  یانشده باشد و تا پا یرفتهدر بورس اوراق بهادار تهران پذ 1381شرکت قبل از سال  .1
  .نماد آن از تابلو معامالت حذف نشده باشد 1390

  .تغییر سال مالی نداده باشد ،پژوهش یزمان دورةشرکت طی  .2
  .پژوهش موجود باشد ینا یازمورد ن يها داده .3
  .نباشند یمال يگر واسطه ينمونه جزء شرکت ها يها شرکت .4

 داراي که شرکت 72 تعداد ذکرشده، هاي محدودیت نظرگرفتن در با درنهایت،
شدند که پس از حذف  انتخاب پژوهش آمارينمونۀ عنوان به بودند، فوق هاي ویژگی

  .باشد شرکت می -سال 716مشاهدات غیرعادي، تعداد مشاهدات پژوهش برابر 
  هاي پژوهش رها و متغی الگو

استفاده  )1( شمارةمتغیره  رگرسیون چند يهاي پژوهش ازالگو فرضیه آزمون براي
  .است شده
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)1(    LASTYRit = 0 + 1POS_DAit + 2NEG_DAit + 3TENUREit + 4 
SIZEit + 5 OUDIT-Qit + 6 LEVit + εit 

، اقالم تعهدي اختیاري مثبت؛ POS_DAit، تغییرحسابرس؛ LASTYRitکه در آن؛ 
NEG_DAitاقالم تعهدي اختیاري منفی؛ ،TENUREit ،تصدي حسابرس؛  دورةSIZEit ،

. باشد ، اهرم مالی میLEVit؛ و مؤسسه حسابرسی ،کیفیتOUDIT-Qit؛ شرکت اندازة
  :ها به شرح زیر است اندازه گیري آن نحوةتعریف متغیرها و 

باشد که یک متغیر  این الگو می وابستۀتغییر حسابرس، متغیر  ):LASTYRit(تغییرحسابرس
 ،آخرین)tسال( بررسی مورد سال شود که اگر موهومی بوده و بدین صورت محاسبه می

 بعد درسال حسابرس دیگر، عبارت به باشد، نظر مورد شرکت در حسابرس فعالیت سال
)t+1( گیرد می تعلق آن به صفر عدد ، در غیراینصورت،1 عدد باشد، پیداکرده تغییر.  

 اقالم اول،  فرضیۀ آزمون متغیر مستقل براي ):(POS_DAitاقالم تعهدي اختیاري مثبت 
 تعهدي اقالم اگر که گردد صورت محاسبه می این به مثبت است و اختیاري تعهدي

 غیر در و گیریم مقدار عددي اقالم تعهدي اختیاري را در نظر می باشند، مثبت اختیاري،
  .گیرد می تعلق آن به صفر عدد صورت، این

 اختیاري تعهدي اقالم دوم فرضیۀ آزمون براي :(NEG_DAit)اقالم تعهدي اختیاري منفی 
 تعهدي اقالم اگر که صورت این به .استمنفی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده 

 غیر در گیریم و مقدار عددي اقالم تعهدي اختیاري را درنظر می باشند، منفی اختیاري،
از  اختیاري دست آوردن اقالم تعهديه براي ب .گیرد می تعلق آن به صفر عدد صورت، این

استفاده شده  تعدیل شده، )1389(بهارمقدم و کوهی  وسیلۀکه به )1999( 9کاسنیک يالگو
  :است

)2(    ACCRit = a0 + a1 [Δ REVit – Δ RECit + Δ INVit] + a2PPEit 
+a3ΔCFOit + εit 

 هاي عملیاتی با استفاده از سود ناشی از فعالیت )ACCRit( تعهدي  اقالمکه در آن؛ 
)EARNit( هاي عملیاتی فعالیت ناشی از و جریان نقد )CFOit(  به صورت زیر محاسبه

  :شود می
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)3(    AACRit = EARNit - CFOit   

  :شامل موارد زیر است) 1999(کاسنیک  سایر متغیرهاي الگوي
REVitΔ: بیانگر تغییر در درآمد امسال شرکت نسبت به سال قبل.  
RECitΔ: هاي دریافتنی امسال شرکت نسبت به سال قبل تغییر در حساب.  
INVitΔ:  امسال شرکت نسبت به سال قبل يدر موجودي کاالتغییر.  
PPEitΔ:  هاي ثابت مشهود داراییناخالص.  
CFOitΔ: تغییر در جریان نقدي عملیاتی امسال شرکت نسبت به سال قبل.  

itکیفیت اقالم تعهدي کنندةپسماند الگو و تعیین  :ࢿ.  
هاي اول  عوامل الگوي مزبور بر مجموع دارایی کلیۀها،  به منظور همگن کردن داده

ها طی  شرکت سالۀاز اطالعات ده  ،اقالم تعهدي يبراي برآورد الگو. اند دوره تقسیم شده
  .استفاده شده است 1390تا  1381هاي  سال

  : باشند هاي کنترلی تحقیقبه شرح زیر می متغیر
 .آید دست میه هاي شرکت ب از لگاریتم طبیعی ارزش دارایی ):SIZEit(شرکت  اندازة

 يشد، تعداد قراردادهاباشرکت بزرگتر  اندازةکه هرچه  کند بیان می )1984( 10پالمروز
و همچنین، نظارت  یرانامر نظارت مالکان بر مد ینو ا یابد یم یشافزا یزشرکت ن یندگینما

استقالل  یجه،کند و درنت یمواجه م یشتريب يرا با دشوار یرانبر مالکان و مد هندگاناعتبارد
نشان  ینکها يبرا یرانمالکان و مد ین،بنابرا. یابد یم یشتريو ضرورت ب یتحسابرسان اهم

 یست،ن يا کارحرفه يحسابرسان شرکت خارج از روال عاد آن ها با یقبل يهمکار دهند
امکان از مؤسسات تالش دارند که تا حد  و دهند یم تغییرشرکت را  یحسابرسان قبل

 یشافزا تر شدن و بزرگ همچنین، با. حسابرسی با کیفیت باالتر و اعتبار بیشتر استفاده کنند
هاي مالی با کیفیت و  صورت ارائۀي شرکت و افزایش حجم مبادالت، براي ها ییدارا یزانم

. ودش یاحساس م یزبزرگتر و معتبرتر ن یبه مؤسسات حسابرس یازن قابلیت اعتماد بیشتر،
شرکت بر   اندازةنشان دادند عامل ) 1990( 12یلیامزو و ینزهاسکو ) 1990( 11یزجانسون و ال

  .دارد يا حسابرسان اثر قابل مالحظه ییرتغ
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 مؤسسۀکیفیت که نمایانگر  است موهومی يمتغیر ):OUDIT-Qit(حسابرسی مؤسسۀ کیفیت
بندي مؤسسات حسابرسی انجام شده  این متغیر از رتبه محاسبۀبراي . باشد حسابرسی می

بندي به مؤسسات  در این رتبه. توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استفاده شده است
در این تحقیق به مؤسساتی . تعلق گرفته است 4تا  1 رتبۀها  حسابرسی بر اساس کیفیت آن

؛ به مؤسساتی 3هستند، عدد  2 رتبۀمؤسساتی که داراي  ؛4هستند، عدد  1 رتبۀکه داراي 
تعلق گرفته  1هستند، عدد  4 رتبۀو به مؤسساتی که داراي  2هستند، عدد  3 رتبۀکه داراي 

. هاي مالی است هاي مشخص کردن اعتبار اطالعات صورت حسابرسی یکی از راه. است
د نشان دادن خود و برائت از هرگونه سوء استفاده متعه يبرا یشتريب انگیزةکه  ییها شرکت

و به همین دلیل،  کنند یتر و مشهورتر را انتخاب م بزرگ یمؤسسات حسابرس دارند، معموالً
ممکن است حسابرس خود را از مؤسسات حسابرسی با شهرت و اعتبار کمتر به مؤسسات 

  . حسابرسی با شهرت و اعتبار بیشتر تغییر دهند
 شرکت هاي دارایی کل جمع به شرکت هاي بدهی کل جمع تقسیم از):LEVit( اهرم مالی

تغییرحسابرس صورت  ارتباط بین اهرم مالی و مورد تحقیقات زیادي در .آید می دست به
وجودارتباط مستقیم  که نتایج آن حاکی از)2001(13وو وکوازجمله تحقیق  گرفته است،

 جنسن و .می باشد سطح حسابرسی باکیفیت باالتر تغییرحسابرس به بین اهرم مالی و
 از مالکان همواره فرصت انتقال ثروت را که مدیران و نشان دادند )1976( 14مکلینگ

قابل  ةهرچه میزان بدهی شرکت بیشترباشد،ثروت بالقو .اعتباردهندگان به خود دارند
 زیرا کند، استقالل حسابرس اهمیت بیشتري پیدامی این شرایط، در .است بیشتر انتقال،

استقراض به  خصوص رعایت شرایط قرارداد در خواهند بدین وسیله می مدیران شرکت ها
  .اعتباردهندگان اطمینان بیشتري بدهند

هایی که یک مؤسسه  سال طریق تعداد از این متغیر):(TENUREitحسابرس تصديدورة
 .شود محاسبه می برعهده گرفته است، طورمداوم حسابرسی یک شرکت را حسابرسی به

 احتمال تغییر یک شرکت خاص افزایش پیداکند، تصدي حسابرس دردورةچه  هر
  .حسابرس بیشتر است
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  آمار توصیفینتایج 
% 15زمانی پژوهش،تنها حدود  دورةنتایج تحلیل توصیفی حاکی از آن است که در 

همچنین، با توجه به باال بودن . از شرکت هاي مورد بررسی حسابرس خود را تغییر داده اند
هاي نمونه از مؤسسات  دهد که اکثر شرکت میانگین متغیر کیفیت حسابرسی، نشان می

ی هاي مورد بررس متوسط اهرم مالی شرکت. کنند حسابرسی با کیفیت باال استفاده می
باشدکه بیانگر این است که شرکت هاي مورد بررسی داراي اهرم مالی  می% 66نزدیک به 
باشد،  سال می 6/4تصدي حسابرس در یک شرکت حدود  دورةمتوسط . باشند باالیی می

  .سال متغیر بوده است13سال تا  1هاي مورد بررسی از  تصدي حسابرسان در شرکت دورة
  وصیفینتایج آمار ت .)1( شمارةجدول 

تعداد   متغیر
  مشاهدات

انحراف   حداکثر  حداقل  میانه  میانگین
  معیار

  358/0  1  0  0  151/0  716 تغییر حسابرس
  /091  491/0  0  0  059/0  716  اقالم تعهدي اختیاري مثبت
  085/0  0  -436/0  -024/0  -058/0  716  اقالم تعهدي اختیاري منفی

  283/1  614/16  797/9  58/12  72/12  716  شرکت اندازة
  006/3  13  1  4  657/4  716  حسابرس تصديدورة
  690/0  4  1  4  617/3  716  حسابرسی مؤسسۀ کیفیت

  157/0  982/0  063/0  6776/0  663/0  716  اهرم مالی
  

خطی و شدت همبستگی بین متغیرها از ضریب همبستگی  رابطۀبراي بررسی وجود 
آنها در  سطح معناداريبا همراه  پیرسون نتایج آزمون همبستگی. پیرسون استفاده شده است

شود،  مالحظه می )2(همانطور که در جدول شماره  .اند یدهارائه گرد)2( شمارة جدول
در سطح  )LASTYR(همبستگی معناداري بین اقالم تعهدي اختیاري منفی و متغیر وابسته 

تباط متغیر وابسته ار ولی بین اقالم تعهدي اختیاري مثبت و وجود دارد، %95 اطمینان
 شرکت همبستگی معناداري در اندازةهمچنین، بین متغیر وابسته و  .معناداري وجودندارد

  .وجود دارد% 95سطح اطمینان 
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  نتایج آزمون همبستگی پیرسون .)2(شمارة جدول
  LASTYR  POS_DA NEG_DA  TENURE  SIZE  OUDIT-S  

LASTYR 1            
POS_DA 039/0- 1          
NEG_DA  *0435/0-  **840/0  1       
TENURE  0057/0 025/0-  017/0- 1     

SIZE  *031/0-  027/0  022/0- **177/0 1   
OUDIT-Q 041/0  051/0-  027/0-  **245/0 -  **138/0 -  1  

LEV  018/0 0049/0  026/0- 049/0- 048/0  034/0 

  .معنادار است% 5و % 1به ترتیب در سطح  *، **
 

  هاي پژوهش هنتایج آزمون فرضی
 حسابرس تغییر با مثبت اختیاري تعهدي اقالم بین رابطۀ بررسی به اول فرضیۀ درآزمون

شود، الگوي  مشاهده می) 3( شمارةطور که در جدول  همان. شده است پرداخته شرکت
هاي مناسب در  انتخاب متغیر دهندةمعنادار است که نشان % 95 پژوهش در سطح اطمینان

و به ترتیب،  متغیر اقالم تعهدي اختیاري z آمارةاما از آن جایی که ضریب و . باشد الگو می
نتیجه، در  می باشد و در 41/0سطح معناداري آن نیز که باشد می 81/0و  452/0برابر با 

ارتباط معناداري بین اقالم تعهدي اختیاري مثبت وتغییر حسابرس % 95سطح اطمینان 
اقالم تعهدي اختیاري افزایش ": کند بیان میاول که ۀنتیجه، فرضی در .ندارد شرکت وجود

هاي ناشی از  یافته .گردد مورد قبول واقع نمی "شود، باعث تغییر حسابرس می سود، ةدهند
ها  آن.مطابقت دارد) 2006( 15دیویدسون و همکارانهاي  تجزیه و تحلیل این فرضیه با یافته

را گسترش ) 1998( دیفوند و همکارانهاي انجام شده توسط  در تحقیق خود، پژوهش
دادند و به این نتیجه رسیدند که به طور معمول مدیریت سود، تغییرات حسابرسان شرکت 

هاي  هاي حاصل از تجزیه و تحلیل این پژوهش بر خالف یافته اما یافته. دهد را افزایش نمی
اقالم تعهدي بین  رابطۀمبنی بر وجود  )2012( شوون اول پژوهش السگارتن و فرضیۀ

 .باشد اختیاري مثبت و تغییر حسابرس می
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 ییربا تغ یاري منفیاخت ياقالم تعهد ینب  رابطۀ یبه بررس دوم فرضیۀدر آزمون 
، ضریب )3( شمارةمطابق با اطالعات ارائه شده در جدول  .حسابرس شرکت پرداخته شد

باشد  می - 46/2آن  zآمارةو  -30/2برابر  )NEG-DAit(متغیر اقالم تعهدي اختیاري منفی 
یابیم که بین اقالم تعهدي اختیاري منفی و  می در 0136/0که با توجه به سطح معناداري 

دوم تحقیق در سطح  فرضیۀ ،بنابراین .منفی و معناداري وجود دارد رابطۀتغییر حسابرس 
منفی و معنادار بین اقالم تعهدي  رابطۀکه  توان گفت شود و می پذیرفته می% 95اطمینان 

به عبارت دیگر، هرچه اقالم تعهدي اختیاري . اختیاري منفی و تغییر حسابرس وجود دارد
هاي ناشی از تجزیه و  یافته. باشد تر باشند، احتمال تغییر حسابرس بیشتر می منفی کوچک

هاي ناشی از  افتهو همچنین، ی) 1998( هاي دیفوند و همکاران تحلیل این پژوهش با یافته
  .مطابقت دارد )2012( دوم پژوهش السگارتن و شوون  ۀتجزیه و تحلیل فرضی

  نتایج حاصل از برازش الگو .)3( ةجدول شمار
LASTYR =β0 + β1POS_DAit +  β2NEG_DAit +β3TENUREit +  β4SIZEit + 

β5OUDIT-Qit + β6 LEVit + εit 

  متغیر
عالمت 
 zةآمار  ضریب  عالمت مورد انتظار  اختصاري

سطح 
  معناداري

 β0    502/0-  989/3-  0001/0 عرض از مبدا

اقالم تعهدي 
 اختیاري مثبت

POS-DAit  +  452/0  81/0  41/0  

اقالم تعهدي 
 اختیاري منفی

NEG-DAit -  30/2-  46/2-  0136/0  

تصدي  دورة
 حسابرس

TENUREit +  037/0 022/1  30/0  

  SIZEit  +  150/0- 71/1-  016/0 شرکت اندازة
  OUDIT-Qit  /+ -  155/0-  063/1-  28/0 کیفیت حسابرس

  LEVit  +  160/0  238/0  568/0 اهرم مالی
  LR ءآماره

64/12 

 LR سطح معناداري

049/0 
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. هاي لوجستیک، باید آزمون نیکویی برازش انجام شود پس از اجراي رگرسیون
 –هاسمرنتایج آزمون ) 4(شمارةدر جدول . باشد فرض صفر این آزمون، نیکویی برازش می

 ء، سطح معناداري آماره)4( شمارةمطابق با جدول  .ارائه شده است )نیکویی برازش(لمشو 
است، در نتیجه، % 5باشد، با توجه به اینکه این عدد بزرگتر از  می% 69لمشو برابر  -هاسمر

  .فرض صفر این آزمون رد نشده و نیکویی برازش برقرار است
  لمشو -آزمون هاسمر ). 4( شمارةجدول 

 ) H-L(لمشو  - هاسمر ءآماره 5560/5

  H-Lءسطح معناداري آماره  6968/0

  هاپیشنهادو گیري نتیجه
بین اقالم تعهدي اختیاري و تغییر حسابرس پرداخته  رابطۀدر این تحقیق به بررسی 

حسابرس  ییرو تغ اقالم تعهدي اختیاري مثبت ینب رابطۀ یبه بررس اول فرضیۀ لذا،. شده است
ین اقالم ارتباط معنادار ب حاکی از عدم وجود آنفرضیۀحاصل از آزمون  یجنتا کهپرداخته 

اما باید توجه داشت است؛ %95 ینانحسابرس در سطح اطم ییرو تغ تعهدي اختیاري مثبت
. باشد هاي مناسب در الگو می حاکی از انتخاب متغیر% 99که معناداري کل الگو در سطح 

حسابرس  ییرو تغاقالم تعهدي اختیاري منفی  ینب رابطۀ یبه بررستحقیق  دوم ۀفرضی
بین اقالم تعهدي که  دهد می نشان دومفرضیۀحاصل ازآزمون  یجنتا است کهپرداخته 

سطح  ارتباط در ینا د کهوجود دار ی معناداريارتباط منف، حسابرس ییرو تغ اختیاري منفی
کوچکتر  یمنف یارياخت يهرچه اقالم تعهدبوده و به این معناست که معنادار  %95 یناناطم

 یناندر سطح اطم یقتحق دوم فرضیۀ ین،بنابرا. باشد یم یشترحسابرس ب ییراحتمال تغ ،باشند
 يحسابرسان به اقالم تعهد یلتوان به تما یرابطه را م ینعلت وجود ا. شود یم یرفتهپذ% 95
باشد و باعث  یم یرانمد انگیزةعکس  دانست که معموالً یحقوق يفرار از دعاو يبرا یمنف

  .شود یم یرحسابرس و مد یناصطکاك و اختالف نظر ب
  :توان ارائه نمود با توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهادهایی کاربردي زیر را می
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اي باشـد کـه از تضـعیف اسـتقالل حسابرسـان       هاي تغییر حسابرس بایـد بـه گونـه    سیاست. 1
دهـد کـه    دوم تحقیـق نشـان مـی   فرضـیۀ نتایج حاصل از تجزیه و تحلیـل   .شودجلوگیري 

بـر ایـن اسـاس، نهادهـاي نـاظر و      . شـود  مدیریت سود منفی باعـث تغییـر حسـابرس مـی    
مـدیریت سـود    ءگذار باید تدابیري به منظور اجتناب از تغییر حسابرس به واسطه سیاست

  . منفی را اتخاذ نمایند
ــدگان از   .2 ــتفاده کنن ــورتاس ــک    ص ــدگان، بان ــوص اعتباردهن ــه خص ــالی، ب ــاي م ــا و  ه ه

گذاران باید به علل تغییر حسابرس توجه بیشتري داشـته باشـند و بـه دالیـل ذکـر       سرمایه
شده توسط مدیریت اکتفا نکنند و اقالم غیرعادي مانند اقالم تعهـدي اختیـاري بـیش از    

  .ار دهندهاي مالی را مورد توجه قر در صورت) مدیریت سود(حد معمول
وجو از حسابرسـان قبلـی در مـورد اصـطکاك و      حسابرسان جایگزین نیز، عالوه بر پرس .3

هاي مالی بـه خصـوص اقـالم تعهـدي اختیـاري، بـه        اختالف نظر در مورد اقالم صورت
  .هاي مالی بپردازند بررسی دقیق اقالم غیرعادي در صورت

  :ر مدنظر قرار گیردشود موارد زی هاي آینده، پیشنهاد می پژوهش حوزةدر 
انجام تحقیق مشابه، با استفاده از معیارهاي دیگري براي مدیریت سود مانند الگوي  .1

  .اقالم تعهدي جونز ةتعدیل شد
 ۀتغییر حسابرس و مقایس نحوةقوانین کشورهاي مختلف در خصوص  ۀمطالعه و مقایس .2

  .حسابرسی در ایران حرفۀحاصل با قوانین فعلی  نتیجۀ
  .هاي غیربورسی مشابه در شرکتانجام تحقیق  .3
 .بررسی عوامل دیگر در تغییر حسابرس .4
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