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سـازمانی،  نوع مالکیت سهامداران عمده، شـامل سـهامداران عمـده بـرون     يهایژگیتأثیر و ،در این پژوهش
ازجملـه عوامـل کیفـی حسابرسـی (شـامل       ؛سازمانی و برخی متغیرهاي کنترلی دیگرسهامداران عمده درون

زه شـرکت، اهـرم و وضـعیت    نـدا اندازه حسابرس و اظهارنظر حسـابرس) همچنـین عوامـل شـرکتی (شـامل ا     
 در ارتبـاط بـا  سودآوري) بر نوع تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. 

ادبیـات تحقیـق دو دیـدگاه     ،هاي سهامی عـام و عملکرد شرکت هايریگمینقش سهامداران بزرگ در تصم
 226مشـتمل بـر    يانمونـه براي این امر،  منافع شخصی.دهد؛ فرضیه نظارت فعال و فرضیه متضاد را نشان می

انتخـاب گردیـد و    1390الـی   1383 يهـا سـال طـی   در بـورس اوراق بهـادار تهـران    دادهرختغییر حسابرس 
نتـایج ایـن    مربعـات مـورد آزمـون قـرار گرفـت.     هاي پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون حـداقل  فرضیه

تغییر منفی حسابرس (تغییـر از   سازمانی وو معنادار بین مالکیت درون یک رابطه مثبتکه  دادپژوهش نشان 
طور کل، نتایج این تحقیـق در حمایـت   وجود دارد. بهکوچک)  يایک موسسه حسابرسی بزرگ به موسسه
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که شـواهدي  باشد؛ درحالیسازمانی میطلبی) براي سهامداران عمده درونفرصت( یشخصاز فرضیه منافع 
سـازمانی فـراهم نگردیـد. شـواهد     فرضیه نظـارت فعـال در خصـوص سـهامداران عمـده بـرون       مبنی بر تأیید

ی رمـال یغ، از این عقیده که پدیده تغییر حسابرس در بازار سرمایه ایران بیشتر تحت تأثیر عوامل آمدهدستبه
  .دینمایمباشد تا متغیرهاي حسابداري، پیروي می
  

  زمانی، تمرکز مالکیت، تغییر حسابرس، کیفیت حسابرسی.ساسهامداران عمده برون :هادواژهیکل
  .JEL :B26 ،M42 ،M48طبقه بندي 

  
  مقدمه. 1

اتکا که محصول یک سیستم گزارشـگري جـامع و مناسـب    وجود اطالعات مالی شفاف و قابل
گیـري در مـورد مبادلـه    باشد، از ارکان اصلی ارزیابی وضعیت و عملکرد یک شرکت و تصمیممی

اتکا تلقی اطالعاتی قابل ،کنندگانآید. از دید استفادهدار منتشره از سوي آن به حساب میاوراق بها
هـا نظـارت نمایـد. حسابرسـان بـا      شوند که یک سازمان مستقل بـر فراینـد گزارشـگري شـرکت    می

افزوده ایجـاد  افزودن اتکاپذیري و تاییدپذیري گزارشگري مالی از طریق حسابرسی مستقل، ارزش
شود: بازدارنده، کشف کننده ند. این امر از سه شکل کنترل ایجاد شده توسط آنها ناشی مینمایمی

ها و از ایـن  قادر به تأمین این کنترل ، آنهاحسابرسان مستقل نباشنداگر حال، و گزارشگري. درعین
. )Hudaib & Cook, 2005( هـاي مـالی نخواهنـد بـود    افـزوده بـراي گـزارش   طریق، ایجـاد ارزش 

توانـد  الل حسابرس یکی از مهمترین موضوعات در ادبیات تحقیـق حسابرسـی اسـت کـه مـی     استق
. احتمال اینکـه حسـابرس مـوارد    )Boloo et al., 2010( سی را تحت تأثیر قرار دهدکیفیت حسابر

مـوارد تحریفـات بـا    بتوانـد  تحریفات با اهمیت را کشف کند به شایستگی وي و احتمال ایـن کـه   
 اسـتوار  فـرض  ایـن  بر تعریف بستگی دارد. این اوگزارش کند، به استقالل  اهمیت کشف شده را

 واقعـی  کیفیـت  بیـانگر  بـازار)  (اسـتنباط  کیفیـت حسابرسـی   از کننـدگان اسـتفاده  درك که است

  ).Abbaszadeh et al., 2013( باشدمی حسابرسی
 بـه  نجـر بایـد م  یافتـه  سـاختار  شـرکتی  حاکمیـت  هـاي  مکـانیزم  نماینـدگی،  اساس تئـوري  بر

یـک عامـل    عنـوان بـه از آنجـایی کـه تمرکـز مالکیـت      ؛شـود  باالتري کیفیت با مالی گزارشگري
 ,Mashayekh & Abdolahi( شـده کننده بـا اهمیـت سـازوکار حاکمیـت شـرکتی مشـاهده      تعیین
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کننده بتواند نقش اساسی در رابطه با کیفیت حسابرسی رسد هویت مالکان کنترل، به نظر می)2011
. تمرکـز مالکیـت ممکـن اسـت بـا افـزایش نظـارت و        نمایدتیجه بهبود کیفیت اطالعات ایفا و در ن

حذف مشکل سواري مجانی، باعث ایجاد تغییرات مثبت در شرکت شود، از سوي دیگر سهامدران 
بزرگ و مالکان مدیر ممکن است از حقوق کنترلی خود براي کسب منافع شخصی استفاده نمایند 

ایـن   ).Ebrahimi Kordlor & Erabi, 2010( سـایر سـهامداران شـوند   وق حقـ و موجـب اسـتثمار   
هاي باعث ارائه نظریه ،احتماالت و عدم مشخص بودن تأثیر تمرکز مالکیت بر ابعاد مختلف شرکت

و نویسـندگان در تحقیقـات خـود گـاه بـه       ؛مختلفی در ارتباط با رفتار سهامداران عمده شده اسـت 
  ند.انتایجی متناقض دست یافته

عوامل کیفی حسابرسی (شامل اندازه حسابرس و  ازجمله، با کنترل عوامل مهمی مطالعهدر این 
 ،اظهارنظر حسابرس) همچنین عوامل شرکتی (شامل اندازه شـرکت، اهـرم و وضـعیت سـودآوري)    

یکـی از مکـانیزم هـاي     عنـوان بـه  ،طور تجربی به بررسی رابطه بین نوع تمرکـز مالکیـت شـرکتی   به
هـاي عضـو بـورس اوراق بهـادار     اکمیت شرکتی با نوع تغییر حسابرس در میان شـرکت خارجی ح

شـود،  صاحبکار مـی -هایی که منجر به قطع رابطه حسابرسشود. بررسی وضعیتتهران پرداخته می
کـه بـدین وسـیله     ؛تواند در شناسایی عواملی که در انتخاب حسابرس حیاطی هستند، مؤثر باشدمی

 & Mahdavi( شـود هاي گوناگون محصول حسابرسی فراهم مـی بی اهمیت جنبهمبنایی براي ارزیا

Ebrahimi, 2010(. 
تحقیق و پیشینه به بحث ادبیات  نخست،بخش زیر است. در بخش  پنجباقیمانده این مقاله شامل 

. پـس  گـردد میروش تحقیق ارائه و به دنبال آن هاي تحقیق شود. در بخش بعد، فرضیهپرداخته می
و ارائـه   گیريو در نهایت مقاله با نتیجه ؛، به بیان آمار توصیفی همچنین نتایج تحقیق پرداختهاز آن

  رسد.به پایان می تحقیق هاشنهادیپ
  

  مبانی نظري و پیشینه تحقیق. 2
  مبانی نظري 1,2

 ازجملـه هـا،  هاي اخیر، ساختار مالکیت متمرکـز و تـأثیر آن بـر ابعـاد مختلـف شـرکت      در سال
ابرسی به دلیل رواج آن در اکثر کشورها و به خصـوص در میـان اقتصـادهاي در حـال     کیفیت حس

یکـی از مسـائل مهـم در ادبیـات حاکمیـت شـرکتی        عنـوان بهرشد و بازارهاي نوپاي اروپا و آسیا، 
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و  -سـهامدار  تـرین بـزرگ  عنـوان بـه -مطرح شده است. طبق تحقیقات انجام شده، سهامدار اصـلی  
اي از سهام شرکت همچنین کنترل آن را در اختیـار دارنـد. همچنـین    عمدهسهامداران عمده بخش 

آنها معموالً در هیات مدیره شرکت حضور دارند و بنابراین در تعیین سمت و سوي جلسات هیـات  
وسـیله  بنابراین، درصد بیشتر سهام نگهداري شـده بـه   )Abdullah et al., 2010( مدیره مؤثر هستند

ر با این است که آنها روي مدیریت نفوذ بیشتري دارنـد. در ایـن ارتبـاط، دو    براب ،سهامداران عمده
  ها وجود دارد.دیدگاه متضاد درباره نقش مالکان بزرگ در شرکت

  
  فرضیه نظارت فعال 1,1,2

اسـاس مطالعـات    ، پایـه و )Jensen & Meckling, 1976( بر اساس نظریه جنسن و مـک لینـگ  
ــار  ســت. در شــرکتحاکمیــت شــرکتی تئــوري نماینــدگی ا هــاي ســهامی عــام، ســهامداران اختی

تواند با افـزایش  نمایند. همگرایی منافع میگیري را به مدیران (نمایندگان) خود تفویض میتصمیم
ایجاد شود و  ،باشندمالکیت مالکان عمده، خصوصاً توسط مالکانی که جزء مدیران شرکت نیز می

ن حالت مالک اصـلی در جهـت حـداکثر سـازي ارزش     هاي نمایندگی را کاهش دهد. در ایهزینه
گذاران داراي مالکیت زیاد، انگیزه زیادي سرمایه نمایند کهمحققان ادعا می کند.شرکت رفتار می

طـور بـالقوه بیشـترین منفعـت را از ایـن نظـارت       براي نظارت عملکرد شرکتی دارند؛ زیـرا آنهـا بـه   
اقـدامات الزم را در صـورت لـزوم     ایـن امـر   ؛ کهاشندبمی برند و از حق رأي بیشتري برخوردارمی

مالکیت سهامدار اصلی زیاد باشد، نظارت وي بـر شـرکت و فراینـد     هنگامی کهبخشد. سهولت می
. در این ارتبـاط،  )Han et al., 2009( یابدمنافع شخصی افزایش می دلیلکلی گزارشگري مالی به 

 تیبازار سرمایه ایران نیز دریافتند که ساختار مالک در) Sajjadi et al., 2009( سجادي و همکاران
داللت بر تأثیر مثبـت سـهامداران   (پراکنده) رابطه منفی با کیفیت گزارشگري مالی دارد. این نتایج 

 کردلـر و اعرابـی  ابراهیمـی  هـا دارد. در تحقیقـی دیگـر    عمده بر کیفیت گزارشگري مالی شـرکت 
)Ebrahimi Kordlor & Erabi, 2010( هـاي  بطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود را طی سـال را

به بهبود کیفیـت سـود    سازمانیبررسی نمودند. آنها دریافتند که تمرکز مالکیت برون 1385-1381
اي در ارتبـاط بـا   کننـده کـه بـه شـواهد قـانع    (تائیـد فرضـیه نظـارت فعـال) درحـالی      شـود منجر مـی 

  ند.ر کیفیت سود دست نیافتسازمانی بتأثیرگذاري سهامداران عمده درون
) Han et al., 2009( ر ارتباط با رابطه بین مالکیت عمده و کیفیت حسابرسی، هان و همکاراند
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هاي مـالی را  به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه مالکیت نهادي، کیفیت حسابرسی صورت
نـایی تحـت تـأثیر قـرار دادن     گـذاران نهـادي از توا  دهد. به اعتقاد آنهـا سـرمایه  تحت تأثیر قرار می

هـاي نظـارت   هاي حـاکمیتی در جهـت کـاهش هزینـه    منظور اعمال مکانیزمهاي شرکتی بهسیاست
بـزرگ را،  -4ها بیشتر احتمال دارد حسابرسان باشند. شواهد آنها نشان داد که شرکتبرخوردار می

دهـد کـه   نشـان مـی  وقتی میزان مالکیت نهـادي بلندمـدت زیـاد اسـت، بکـار ببرنـد. ایـن موضـوع         
روشـی بـراي بهبـود حاکمیـت      عنـوان بهگذاران نهادي بلندمدت حسابرسی با کیفیت باال را سرمایه

دهـد. همچنـین مهـدوي و    هاي نظارتی آنها را نیـز کـاهش مـی   که هزینهدانند؛ درحالیشرکتی می
رابطـه   دریافتنـد کـه یـک    1380-1388ر تحقیقی طـی دوره  د )Mahdavi et al., 2011( همکاران

(با استفاده از شاخص هرفینـدال) و انـدازه موسسـه حسابرسـی      مثبت و معنادار میان تمرکز مالکیت
، از خـدمات  باشـند مـی هایی که داراي تمرکز مالکیت بیشتري دیگر، شرکتعبارتوجود دارد. به

  نمایند.حسابرسان با کیفیت باالتري استفاده می
  
  فرضیه منافع شخصی 2,1,2

گـذاران  رضیه منافع شخصی بر این باورند که احتمال بیشتري وجود دارد که سرمایهطرفداران ف
توانـد در جهـت اهـداف    کـه مـی   ؛بزرگ از منافع خاصی، همچون دسترسی به اطالعـات محرمانـه  

پورتـا و  ، المعامالتی و کسب منافع شخصی مورد استفاده قرار گیـرد، بهـره ببرنـد. در ایـن ارتبـاط     
نشان دادنـد در کشـورهاي در حـال رشـد، سـهامداران داراي       )La Porta et al., 2002( همکاران

 Lin (به نقل از توانند حقوق سهامداران اقلیت را از طریق رفتارهاي متقلبانه استثمار نمایندکنترل می

& Liu, 2010.( نتایج فن و ونگ )Fan & Wong, 2002(  بیـون و همکـاران   همچنـین )Byun et 

al., 2011( و ژونگ و همکـاران  ،وص محتواي اطالعاتی سوددر خص )Zhong et al., 2007 در (
دریافتند  )Fan & Wong, 2002( در حمایت از این فرضیه بود. فن و ونگ خصوص مدیریت سود

مدیرانی که منافع کنترلی دارند اطالعات حسابداري را بـراي اهـداف شخصـی خودشـان گـزارش      
گذاران بیرونـی فاقـد اتکاپـذیري باشـد.     رش شده براي سرمایهشود سود گزانمایند که باعث میمی

ــد کــه تمرکــز مالکیــت احتمــال   )Sadeghi et al., 2014( صــادقی و همکــاران گــزارش نمودن
در تحقیقـی دیگـر کـه توسـط حسـاس یگانـه و       دهـد.  هـا را افـزایش مـی   درماندگی مالی شـرکت 

آنها دریافتند که با افزایش تمرکز  ؛شد انجام) (Hassas Yeganeh & Shahriary, 2010شهریاري 
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-گزارش نمودند که نتـایج همچنین یابد. آنها کاري کاهش می(سهامداران عمده) محافظه تیمالک
  باشد.طلبی میشان در خصوص سهامداران عمده مطابق فرضیه فرصت

  
  دالیل تغییر حسابرس 3,1,2

ــ  ــازار خــدمات حسابرســی و می ــر حســابرس ازنظــر درك وضــعیت ب ــه تغیی زان رقابــت در حرف
العمل بازار در قبال تغییر حسـابرس باهـدف   اي دارد. الزامات افشاء و عکسحسابرسی اهمیت ویژه

هاي حسابرسی مطلـوب و یـا مجـوز اسـتفاده از     دلسرد کردن مدیریت صاحبکار براي اخذ گزارش
س با استقالل اند. بعالوه هدف الزامات این است که حسابرشده هاي حسابداري خاص ایجادروش

 & Nikomaramبیشتري به اتخاذ موضع بپردازد که لزوماً منطبق با ترجیحات مدیریت هم نیسـت ( 

Movakel, 2014 .(است. استقالل تهدیدکننده عوامل از آشنایی یکی استقالل، بیانیه مفاهیم طبق 

 صمیمانه رابطه بین دو طرف را در پی دارد. اینتداوم همکاري حسابرس و صاحبکار رابطه نزدیک

 یـا  حسابرسـی  کار حین در آمده نظرهاي پیش اختالف در حسابرس آمدن کوتاه به است ممکن

 موسسـه  و انـرون  شـرکت  رابطـه  منجر شود. تجربه صاحبکار مدیریت و حسابرس بین تبانی حتی

اسـت. ایـن    مـدیریت  به حسابرس حد از بیش نزدیکی خوبی براي مثال اندرسون آرتور حسابرسی
اسـتقالل و کیفیـت حسابرسـی     بـر ها توجهات را به سمت تأثیر منفی عدم تغییـر حسـابرس   یرسوای

 International Organization( جلب کرد و گرایش به اعمال تغییر اجباري حسابرس را به همراه داشـت 

of Securities Commissions, 2005.(  
ه تغییـر حسـابرس باعـث    نشان دادند کـ  )Chi & Huang, 2005( چاي و هونگی چون محققان

کنند که با تداوم انتخاب حسـابرس  شود و دلیل خود را چنین بیان میتقویت استقالل حسابرس می
یابد و نهایتاً منجـر بـه شکسـت    هاي اقتصادي وي براي حمایت از صاحبکار خود افزایش میانگیزه

؛ Chi & Huang, 2005( پژوهشـگران  اجباري حسابرسـان  تغییر از حمایت شود. درحسابرسی می
Cohen et al., 2008افـزایش  بـه  منجـر  اجبـاري حسـابرس،   تغییـر  قانون که اعمال کنندی) بیان م 

ــایج تحقیــق کریشــنان  شــود. حسابرســی کیفیــت  حــاکی از آن بــود کــه )Krishnan, 2007(نت
 2002 سـال  در موسسـه  ایـن  از فروپاشـی  بعـد  که اندرسون آرتور حسابرسی موسسه کارانصاحب

 گـزارش  تـري کارانـه سـودهاي محافظـه   قبـل  بـه  نسـبت  بودنـد،  شده خود حسابرس تغییر به ورمجب
 ویـژه  به ها،شرکت و مدیران حسابرسان که است آن از حاکی هایافته وي این اعتقاد به. کردندمی
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 مـدیریت ریسـک   راهبـرد  یـک  عنوانبه کاريمحافظه از بزرگ، هايشرکت مدیران و حسابرسان
 هـاي جریـان  و مـالی  عملکـرد  وضـعیت،  دربـاره  ناخوشـایند  اخبار ترسریع شناسایی. ندگیرمی بهره

 مـدیران  و حسابرسـان  علیه بالقوه حقوقی دعاوي طرح برابر در دفاعی سپر یک تواندآتی می نقدي
  باشد. هاشرکت

از دیـد  باشـند.  در همین ارتباط، تحقیقاتی وجود دارد که مخـالف تغییـر مکـرر حسـابرس مـی     
دهـد.  لفان این سیاست، تداوم همکاري حسابرس و صاحبکار، ریسک حسابرسی را کاهش میمخا

 پیچیـده  سـاختار  و متنوع اقتصادي هايوجود فعالیت با امروز اقتصادي محیط از این جهت که در

اقتصادي، کسب شناخت براي حسابرس کار بسیار مشکلی است و طبیعتاً نیاز به زمـان دارد.   روابط
این منتقـدان بـه ایـن نکتـه اشـاره دارنـد کـه حفـظ اعتبـار و شـهرت و نیـز الـزام اجـراي              عالوه بر 

ــی       ــود م ــت اســتقالل را بــه وج ــابرس انگیــزه رعای ــراي حس ــتانداردها، ب  Government( آورداس

Accountability Office. GAO, 2003.(  
  

  پیشینه تحقیق 2,2
ر حسـابرس در میـان دانشـگاهیان و    طی سه دهه گذشته، عالقه به بررسی و مطالعـه پدیـده تغییـ   

متصدیان حرفه افزایش یافته است. انگیزه آنها از پژوهش در این زمینه ناشی از نیـاز بـه درك بهتـر    
موضوع تغییر حسابرس بر درك عوامـل مـؤثر   ؛ زیرا بررسی باشدمیتقاضا براي خدمات حسابرسی 

 ). درMahdavi & Ebrahimi, 2010اسـت (  بر بازار خدمات حسابرسی و کیفیت حسابرسی مـؤثر 
  شود.ادامه به توضیح برخی از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه پرداخته می

مطالعات مـرتبط   ازجمله) Lin & Liu, 2010( در ارتباط با تحقیقات خارجی، تحقیق لین و لیو
ده است. آنها دریافتند باشد که از دیدگاه حاکمیت شرکتی در چین بررسی شبا تغییر حسابرس می

سهامدار) بیشتر احتمال  ترینبزرگ(با استفاده از درصد مالکیت  هاي با تمرکز مالکیت باالشرکت
تغییر دهند. آنها همچنـین گـزارش    ترکوچکدارد که حسابرس خود را به یک موسسه حسابرسی 

م و رشـد شـرکت   (یکی بودن مدیرعامل و رئیس هیـات مـدیره) اهـر    نمودند که قدرت مدیرعامل
(تغییـر از یـک موسسـه     طور منفی بـا تغییـر منفـی حسـابرس    طور مثبت همچنین اندازه شرکت بهبه

یـک رابطـه    )Tu, 2012( گر، تومرتبط است. در تحقیقی دی حسابرسی بزرگ به موسسه کوچک)
تغییـر  مثبت میان تغییر کنترلرها (شامل تغییـر سـهامداران داراي کنتـرل، مـدیران و مـدیرعامل) بـا       
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دریافتند که تغییـر حسـابرس یـک     )Lee et al., 2003و همکاران ( حسابرس دریافت. همچنین لی
رابطه منفی با اندازه شرکت و یک رابطه مثبت با ریسک شـرکت، اظهـارنظر مشـروط سـال قبـل و      

گـول و  همچنـین  ) در انگلسـتان  Hudaib & Cook, 2005( انتشـار سـهام دارد. هودیـب و کـوك    
) در بازار مالزي دریافتنـد کـه احتمـال تغییـر حسـابرس بـا اظهـارنظر        Gul et al., 1992( همکاران

  یابد.میمشروط افزایش 
اند. در تحقیقی، ها پرداختهارائه در این میان، همچنین برخی تحقیقات به بررسی عواقب تجدید

ـ  )Scheneider, 2015( اسچنیدر ر حسـابرس موجـب   با استفاده از رویکرد رفتاري نشان داد که تغیی
دیگر، تحقیق آنها نشان داد که وقوع تغییر حسابرس عبارتشود. بهگذاري میایجاد ریسک سرمایه
) Choi et al., 2015گذاري افراد تأثیرگذار است. همچنین چوي و همکاران (بر تصمیمات سرمایه

هـاي  ر بـراي شـرکت  دریافتند که تغییر حسابرس با نقدینگی کمتر سهام وابسته است کـه ایـن تـأثی   
 ) مؤیدMyer, 2005(مایر  ازجمله تحقیقات برخیهمچنین  داراي تغییر منفی حسابرس بیشتر است.

 نتایج .تواند با تغییر حسابرس شرکت در ارتباط باشدهاي مالی میاست که تجدیدارائه صورتاین 
و معنـادار بـین    حاکی از رابطه منفـی  )Stanley & DeZoort, 2007زورت ( و دي استنلی پژوهش

) Kim et al., 2004(و همکـاران   کـیم  تغییر حسابرس و میزان تجدیدارائه سود حسابداري اسـت. 
 تغییـر  دنبـال  بـه  اختیـاري  يهـا يتعهـد  سـطح  دریافتنـد  دادند انجام کره بازار در که تحقیقاتی طی

 صـاحبکار،  و حسابرس روابط بر محدودیت هرگونه اعمال آنها اعتقاد به. یابدمی کاهش حسابرس
) نیز گزارش نمودند که Mitra et al., 2015دهد. میترا و همکاران (می بهبود را حسابرسی تیفیک

پس از تغییر  ترفیضعهاي با ساختار حاکمیت شرکتی کاري خصوصاً براي شرکتافزایش محافظه
ت تـأثیر  باشد؛ کـه ایـن امـر تحـ    ) آشکار میترکوچکمنفی حسابرس (تغییر به موسسه حسابرسی 

  اخراج یا استعفاي خود حسابرس نبوده است.
) با اسـتفاده از ابـزار پرسشـنامه بـه     Moharami, 1999( ، محرمیات انجام شده داخلیدر تحقیق

بررسی عوامل مؤثر بر تغییر حسابرسان مستقل پرداخت. وي دریافت کـه تغییـر مـدیریت، کیفیـت     
گـزارش حسابرسـی و    موقـع بـه ، تحویـل  حسابرسی، درسـتکاري صـاحبکار   الزحمهحقحسابرسی، 

. بـاقرپور و  نـد یآیمـ حسابرسی از عوامل مهم تغییـر حسـابرس بـه شـمار      گروههمچنین تجربه کم 
 1378 يهـا سـال ها طـی  از شرکت يانمونه) نیز با استفاده از Bagherpour et al., 2009( همکاران

رنظر سال قبل، مدیریت سود، افزایش در محیط ایران، دریافت که تغییر مدیرعامل، اظها 1382الی 
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(دولتـی و خصوصـی بـودن آنهـا) از عوامـل مـؤثر بـر تغییـر          صـاحبکار -رقابت و تعادل حسـابرس 
(تعـداد سـهامداران عمـده) و     باشند. در این میان تمرکز مالکیتحسابرس در بازار سرمایه ایران می

 Rezazadeh & Zarei( ی مـروج بود. رضازاده و زارعـ  ارتباطیبا تغییر حسابرس ب يسازیخصوص

Moraveg, 2009 ،طـور  حسابرس و انـدازه شـرکت بـه    الزحمهحق) نیز دریافتند که تغییر مدیریت
طور منفی با تغییر حسابرس مرتبط است. تحقیق آنها مشروط سال قبل حسابرس به اظهارنظرمثبت و 

 ,Rohi & Imanzadeh( ادهبـود. روحـی و ایمـان ز    1381هـا در سـال   از شرکت يانمونهمرتبط با 

الزحمه حسابرس، اندازه حسابرس و ) گزارش نمودند که تغییر مدیریت، اندازه شرکت، حق2009
  طور مثبت با تغییر حسابرس مرتبط است.گذاري بهنرخ بازده سرمایه

) به بررسی رابطه بین شـاخص ورشکسـتگی   Banimahd & Akbari, 2010( بنی مهد و اکبري
حسابرس پرداختند. آنها دریافتند که شاخص ورشکستگی آلـتمن و انـدازه شـرکت     آلتمن و تغییر

طـور  رابطه معناداري با تغییر حسابرس ندارد اما در عوض اظهارنظر غیرمقبول سـال قبـل و اهـرم بـه    
باشند. در تحقیقی دیگر، بنی مهـد و  طور منفی با تغییر حسابرس مرتبط میمثبت و تغییر مالکیت به

کـاري  ) به بررسی ارتباط بـین محافظـه  Banimahd & Fallah Mirabbasi, 2010( باسیمیرعفالح 
) پرداختند. آنها دریافتنـد هـیچ یـک از متغیرهـاي     1380-1386حسابداري با تغییر حسابرس (دوره 

داري بـا  کاري، مدیریت سود، اندازه شرکت و شاخص ورشکسـتگی آلـتمن ارتبـاط معنـی    محافظه
 یرمـال یغ. آنها استدالل نمودند که تغییر حسابرس بیشتر تحـت تـأثیر عوامـل    تغییر حسابرس ندارند

) بـا اسـتفاده   Hamekhani & Parvareh, 2012( است تا متغیرهاي حسابداري. همه خانی و پـرواره 
از پرسشنامه دریافتند که تغییر مدیریت، نوع اظهارنظر حسابرس، کیفیت حسابرس، اندازه شرکت، 

الزحمه حسابرس، رشد شرکت و اهرم مـالی از عوامـل مـؤثر بـر تغییـر      الی، حقهاي تأمین مفعالیت
) در Bagherpour et al, 2012( باشـند. در نهایـت، بـاقر پـور و همکـاران     حسـابرس در ایـران مـی   

 يهـا روش(شـامل  ي کـاو دادههاي بینی تغییر حسابرس مستقل با استفاده از تکنیکپیشتحقیقی به 
در بـورس اوراق بهـادار    1382-1388 يهـا سـال عصبی مصنوعی) طی  يهاشبکهدرخت تصمیم و 
بینـی تغییـر حسـابرس    متغیرها جهـت پـیش   نیترتیبااهممطابق با نتایج این تحقیق تهران پرداختند. 

هـا  یعی مجموع دارایـی مستقل به ترتیب تغییر مدیریت عامل از طبقه حاکمیت شرکتی، لگاریتم طب
  .باشند(از طبقه حاکمیت شرکتی) می يسازیخصوصریت سود و دازه شرکت)، مدیه ان(از طبق
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  هاي تحقیقفرضیه 3,2
رسد تفاوت نتایج کسب شده در تحقیقات قبلی مبنی بر نقش سهامداران بـزرگ، بـه   به نظر می

به تمرکز مالکیـت در تحقیقـات انجـام     ترقیدقباشد. نگاه دلیل عدم تفکیک دقیق نوع مالکیت می
وجـود دارد.   هاسازمانهد که تفاوتی بین الگوي رفتاري انواع سهامداران عمده در دشده، نشان می

) دریافتنـد کـه   Ebrahimi Kordlor & Erabi, 2010( مثـال، ابراهیمـی کردلـر و اعرابـی     عنـوان به
کـه شـواهد   با کیفیـت سـود دارد درحـالی    داریمعنارتباط مثبت و  "یسازمانبرون"تمرکز مالکیت 

سـازمانی بـر کیفیـت سـود نیافتننـد.      سهامداران عمـده درون  يرگذاریتأثي در ارتباط با اکنندهقانع
و  "رهیمـد اعضاي هیات ") یک رابطه مثبت بین مالکیت Karami et al., 2010( کرمی و همکاران

داري براي سهامداران نهـادي پیـدا نشـد.    که رابطه معنیکاري حسابداري دریافتند، درحالیمحافظه
هـا بیشـتر احتمـال دارد سـود سـهام      ) دریافتند شـرکت Truong & Heaney, 2007( هنیترانگ و 

سـهامدار   تـرین بـزرگ نباشـد؛ همچنـین وقتـی     "یداخل"سهامدار  ترینبزرگپرداخت کنند وقتی 
) دریافت هرچه نفوذ مدیران Feisali, 2011( فیصلی یابد.داخلی باشد، مبالغ سود سهام کاهش می

 Ben Ali( بن علی و لـی سـیج   یابد.ل انتخاب حسابرس با کیفیت باال کاهش میبیشتر باشد، احتما

& Lesage, 2010( یک رابطه منفـی   "یتیریمد"الزحمه حسابرسی و مالکیت دریافتند که بین حق
) دریافتند کـه مالکیـت مـدیران    Adeyemi, S.B; Fagbemi, 2010( وجود دارد. آدیمی و فاقبمی

) )Abdullah et al., 2010( همکاراندهد. عبداله و برسی را افزایش میکیفیت حسا "ییاجرا ریغ"
بـا انـدازه حسـابرس رابطـه      "یـی اجرا ریـ غ"و  "یـی اجرا"نیز گزارش نمودند کـه مالکیـت مـدیران    
است. ستایش و  "مثبت"و  "یمنف"به ترتیب  آمدهدستبهمعناداري ندارد، اما عالمت آنها در نتایج 

سـود   يهموارسـاز و  "یتیریمد") یک رابطه مثبت بین مالکیت Setayesh et al., 2010( همکاران
و  "ينهـاد ") رابطه معنادار مثبت بـراي مالکیـت   Osta, 2011( گزارش نمودند. در همین حال، استا

  با مدیریت سود گزارش نمود. "یشرکت"و یک رابطه منفی براي مالکیت  "یتیریمد"
مختلـف سـهامداران عمـده     يهـا ت که الگوي رفتار گروهدریاف توانیبا توجه به نتایج فوق، م

 سـازمانی رسـد کـه رفتـار سـهامداران عمـده درون     شده، به نظر مـی یکسان نیست. مطابق نتایج ارائه
سـازمانی بیشـتر   و رفتـار سـهامداران عمـده بـرون     منـافع شخصـی  (مالکان مدیر) بیشتر مطابق فرضیه 

نزدیکـی یـا دوري ایـن     تـوان یدالیـل ایـن امـر را مـ     منطبق با فرضیه نظـارت فعـال باشـد. یکـی از    
رسـد، سـهامداران عمـده داخلـی بـرخالف      سهامداران نسبت به عملیات شرکت دانست. به نظر می
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 يریکارگمند به بهسهامداران عمده خارجی، به دلیل نزدیکی بیشتر به عملیات شرکت، کمتر عالقه
ا توجه به تـأثیر زیـاد سـهامداران عمـده بـر تصـمیمات       حسابرسان با کیفیت باالتر باشند؛ بنابراین، ب

ها باشد؛ کـه ایـن   رسد که یکی از عوامل مهم تغییر حسابرسان، مالکیت شرکتشرکتی، به نظر می
(تغییـر از حسـابرس    (تغییر از حسابرس کوچک به حسابرس بزرگ) یـا منفـی   تواند مثبتتغییر می

باشد که به صـورت زیـر   دو فرضیه مطرح می بزرگ به حسابرس کوچک) رخ دهد. بر این اساس،
  شود:ارائه می

سـازمانی، احتمـال تغییـر    با افزایش تمرکـز مالکیـت درون   منافع شخصی،فرضیه  طبق: 1فرضیه 
  یابد.افزایش می (تغییر منفی حسابرس) ترکوچکحسابرس شرکت به یک موسسه حسابرسی 

سازمانی، احتمال تغییـر حسـابرس   یت برونبا افزایش تمرکز مالک ،: فرضیه نظارت فعال2فرضیه 
  یابد.افزایش می (تغییر مثبت حسابرس) تربزرگشرکت به یک موسسه حسابرسی 

  
  روش تحقیق. 3

  جامعه و نمونه آماري 1,3
در بورس اوراق بهـادار تهـران طـی دوره     شدهرفتهیپذهاي ، شرکتحاضرجامعه آماري تحقیق 

 يریـ گنمونـه باشند. در این پـژوهش بـراي انتخـاب روش    ) میساله 8(دوره  1390الی  1383زمانی 
دار اسـتفاده  هـدف  یاحتمـال  ریـ غ يبـردار نمونههایی که در ایران انجام شده از مطابق اکثر پژوهش

شوند که با معیار ، اعضایی از جامعه آماري انتخاب مییاحتمال ریغ يریگشده است. در طرح نمونه
مطابقت داشته باشد. در این پژوهش، نمونه بـا کـل    ،در نظر دارد یا معیارهاي خاصی که پژوهشگر

  جامعه آماري شروع و پس از در نظر گرفتن شرایط زیر نمونه انتخاب شده است:
  پذیرفته شده باشند؛ در بورس 1383سال که قبل از  ییها. شرکت1
  . در طول دوره تحقیق سال مالی خود را تغییر نداده باشند؛2
  (مالی) نباشند؛ گذاري و هلدینگهاي سرمایه. جزو شرکت3
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  ؛1. تغییر حسابرس طبق مصوبه شوراي عالی بورس اجباري نباشد4
  ها در دسترس باشد.. اطالعات مورد نیاز تحقیق آن شرکت5

سـال در بـین   -مشـاهده شـرکت   1235هاي ذکر شـده بـراي تعیـین نمونـه،     پس از اعمال مالك
در نهایت، براي حذف انحراف ناشی از مقادیر خـاص، اقـدام   آمد.  دست به 1383-1390هاي سال

انحراف معیار از میانگین براي تمام متغیرها گردیـد. بـدین ترتیـب     3به حذف مشاهدات با بیش از 
شـرکت کـاهش   -مشـاهده سـال   1220نمونه نهایی این تحقیق پس از حذف مشاهده پرت به تعداد 

 226بدون تغییر حسابرس، نمونه نهایی تحقیـق بـه    هايسال-یافت؛ که بدون در نظر گرفتن شرکت
 جهـت . رنـد یگیمـ تحقیق قـرار   هايهفرضی لیوتحلهیتجزمشاهده تقلیل یافت؛ که این نمونه مبناي 

متغیرهاي وابسته در این تحقیق از نـوع مصـنوعی هسـتند؛ از     ازآنجاکههاي پژوهش، آزمون فرضیه
تحقیق از پایگـاه داده   يهادادهتفاده شده است. اس لجستیکرگرسیون آماري  لیوتحلهیتجزروش 

گردآوري و به کمـک   RDISها از سایت اینترنتی هاي مالی شرکتآورد نوین همچنین صورتره
  تحلیل شده است. SPSS18 افزارنرم

  
  تحقیق يهامدل 2,3

  باشند:تحقیق به شرح ذیل می يهابا توجه به تفکیک نوع سهامداران عمده، مدل
NeSwitcht = β0 + β1INBlockt + β2AuSize1t-1 + β3OPIt-1 + β4FmSizet + β5LEVt + 

β6Losst + βj


20

7j
Industries  + βk



28

21k
Years  + ԑ.        مدل تحقیق براي آزمون فرضیه نخست 

PoSwitcht = β0 + β1OUTBlockt + β2AuSize2t-1 + β3OPIt-1 + β4FmSizet + β5LEVt 

+ β6Losst + βj


20

7j
Industries  + βk



28

21k
Years  + ԑ.     مدل تحقیق براي آزمون فرضیه دوم 

  متغیرهاي تحقیق 3,3
متغیـر وابسـته تحقیـق در فرضـیه نخسـت، اگـر        عنـوان بـه ): NeSwitch( تغییر منفـی حسـابرس  

________________________________________________________________ 

طبق این دستورالعمل، موسسات حسابرسی و شرکاي مسئول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی مجاز نیستند بعـد از   1
  گذشت چهار سال مجددا سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مذکور را بپذیرند.
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حسابرسـی کوچـک   بـه یـک موسسـه     "یسازمان حسابرس"حسابرس شرکت نسبت به سال قبل از 
  شود.تغییر کرده باشد، عدد یک در غیر این صورت صفر تعریف می

متغیر وابسته تحقیق در فرضیه دوم، اگـر حسـابرس    عنوانبه): PoSwitch( تغییر مثبت حسابرس
تغییـر کـرده    "یسازمان حسابرسـ "موسسه حسابرسی کوچک به  کیشرکت نسبت به سال قبل از 

  شود.ورت صفر تعریف میباشد، عدد یک در غیر این ص
متغیر تحـت بررسـی در فرضـیه نخسـت،      عنوانبه): INBlock( سازمانیسهامداران عمده درون

باشـند،  اي کـه عضـو هیـات مـدیره شـرکت مـی      مجموع درصد مالکیت متعلق به سهامداران عمده
  تعریف شده است.

سـی در فرضـیه دوم،   متغیـر تحـت برر   عنـوان بـه ): OUTBlock( سازمانیسهامداران عمده برون
باشـند،  که عضو هیـات مـدیره شـرکت نمـی     2ايمجموع درصد مالکیت متعلق به سهامداران عمده

  تعریف شده است.
طبق تحقیقات گذشته در این مطالعه نیز عالوه بر متغیرهاي تحت بررسی؛ از سایر متغیرهایی که 

غیر کنترل استفاده گردیـده اسـت. در   مت عنوانبهحسابرس را تحت تأثیر قرار دهند؛ توانند تغییر می
) دریافتنـد کـه   Rezazadeh & Zarei Moraveg, 2009( ایـن ارتبـاط، رضـازاده و زارعـی مـروج     

-وسیله اندازه حسابرس) عامل افزاینـده تغییـر آنهـا مـی    شده به يریگاندازه( کیفیت کار حسابرسان
هـاي  ) دریافتنـد شـرکت  Nonahal Nahr et al., 2010( و همکـاران  نهـر باشـد. همچنـین نونهـال   

وسیله حسابرسان با کیفیت باالتر داراي ضـریب پایـداري اقـالم تعهـدي بیشـتري      حسابرسی شده به
اسـتدالل نمـود کـه     تـوان یمـ باشند و در نتیجه قابلیت اتکاي اقالم تعهدي باالیی دارند. بنابراین می

اسـت کـه ایـن امـر      حـدودتر مهاي بـا حسابرسـان بـا کیفیـت بـاالتر      عمل مدیریت سود در شرکت
 ,.Sajjadi et al (ماننـد  تواند منجر به تغییر آنها شـود. در ایـن مطالعـه، هماننـد تحقیقـات قبلـی      می

شـود.  و سـایر مؤسسـات تقسـیم مـی     "یسازمان حسابرس"موسسه حسابرسی به دوطبقه  ) نوع2009
سـازمان  "ر حسـابرس  براي این منظور، در فرضیه نخست اگر حسابرس شرکت در سال قبل از تغییـ 

)؛ و در فرضـیه  AuSize1( شـود باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر تعریـف مـی   "یحسابرس

________________________________________________________________ 

 درصد سهام منتشر شده شرکت می باشد. 5ن تحقیق، تعریف سهامداران عمده شامل مالکان بیش از در ای.  2
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عـدد   ،باشـد  "یسازمان حسابرس" غیر از دوم، اگر حسابرس شرکت در سال قبل از تغییر حسابرس
دهـد کـه   تحقیقات زیادي نشـان مـی  . )AuSize2( شودیک و در غیر این صورت صفر تعریف می

 ,.Gul et al( باشدتغییر حسابرس می هظهارنظر مشروط سال قبل حسابرس از عوامل مؤثر بر پدیدا

 & Banimahd؛ Bagherpour et al., 2009؛ Hudaib & Cook, 2005؛ Lee et al., 2003؛ 1992

Akbari, 2010(   بدین ترتیب، براي شرکتی که در سال قبل از تغییر حسـابرس اظهـارنظر مشـروط . 
)OPI( شود.دریافت نموده باشد، عدد یک و در غیر این صورت صفر تعریف می  

 )Lin & Liu, 2010( و لیـو  . لـین باشـد یکی دیگـر از متغیرهـاي کنترلـی، انـدازه شـرکت مـی      
دقت هاي بزرگ را بهازآنجاکه تحلیل گران و جراید مالی تغییر حسابرس شرکت کنندیاستدالل م

تغییر دهند.  ترکوچکشان را به یک حسابرس ه دارند که حسابرس، آنها کمتر انگیزکنندیدنبال م
شـود، آنهـا   مـی  تـر دهیـ چیهـا پ ازآنجاکه معموالً عملیات شـرکت  ؛دهدنشان مینیز تحقیقات دیگر 

). همچنـین مطالعـات   Lin & Liu, 2010 (ببینیـد:  رو بیاورند تربزرگشوند به حسابرس مجبور می
مشروط دریافت کنند  اظهارنظربیشتر احتمال دارد که  ترکوچکهاي شرکت دهندیممتعدد نشان 

، انتظار . بنابراین)Krishnan et al., 1996؛ Gul et al., 1992( دهندیمحسابرس را تغییر  متعاقباًکه 
بـه حسابرسـان    تـر کوچـک هـاي  و شـرکت  تـر بـزرگ به حسابرسـان   تربزرگهاي شرکت رودیم

) از لگاریتم طبیعی درآمد فروش FmSize( این متغیر يریگاندازه میل پیدا نمایند. براي ترکوچک
. دیگر متغیر کنترلی در این پژوهش، اهرم مـالی  3شودها در سال تغییر حسابرس استفاده میشرکت

اهـرم مـالی    دهنـد یمـ تحقیقاتی وجود دارد که نشان باشد که نماینده نوع ساختار سرمایه است. می
 ,Rezazadeh & Zarei Moraveg (ببینیـد:  تصـمیم تغییـر حسـابرس دارد   رابطه معنـادار مثبـت بـا    

حسابرسـی کوچـک رو    مؤسسـات هاي داراي اهرم باالتر، بیشـتر بـه   شرکت رودیم). انتظار 2009
طـور مثبـت بـا    دادند که اهـرم بـه   ) نشانBanimahd & Akbari, 2010( بیاورند. بنی مهد و اکبري
بـه کـل    هـا ی) از تقسـیم کـل بـده   LEV( این متغیر این مطالعه، در باشد.تغییر حسابرس مرتبط می

شود. متغیر وضعیت سودآوري یا زیان در پایان دوره در سال تغییر حسابرس محاسبه می يهاییدارا
یک شرکت در سال قبل از تغییـر زیـان ده    کهیباشد. درصورت) یک متغیر مجازي میLoss( دهی

________________________________________________________________ 
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 شـود. همچنـین، متغیـر کنترلـی سـال     ، صفر در نظر گرفته مـی غیر این صورت و در 1معادل باشد، 
)Yearsهـر سـال و    راتیاز متغیرهاي مجازي در نظر گرفته شده براي کنترل تأث يا) شامل مجموعه

از متغیرهاي مجازي در نظر گرفته شـده بـراي    يا) شامل مجموعهIndustries( متغیر کنترلی صنعت
  باشند.هر صنعت می راتیکنترل تأث

  
  آماري تحقیق لیوتحلهیتجز. 4

  آمار توصیفی 1,4
دهـد. ایـن جـدول نشـان     ، آمار توصیفی متغیرهـاي مـورد بررسـی را نشـان مـی     1جدول شماره 

درصـد (تعـداد    19طور میانگین شرکت طی دوره تحقیق، به-مشاهده سال 1220دهد که از بین می
تغییـر مثبـت و    8) و 0,163*226( منفـی تغییـر   37) تغییر حسابرس رخ داده؛ که از این مقـدار  226

حسابرسی کوچک (تغییـر خنثـی حسـابرس) وجـود داشـته       مؤسسات) تغییر بین 181 تعدادمابقی (
 11و  63سازمانی به ترتیـب حـدود   است. طبق اطالعات این جدول، میانگین مالکیت درون و برون

دهـد سـاختار   نشان مـی  )Mahdavi & Midri, 2005( مهدوي و میدري باشد؛ که مطابقدرصد می
دهـد  باشد. در ارتباط با اندازه حسابرس نیز این جدول نشان میمالکیت در ایران از نوع متمرکز می

اسـتفاده   "یحسابرسـ سازمان "ها از خدمات حسابرسی مستقل درصد شرکت 25طور میانگین که به
است. سـایر اطالعـات    شدهصادر) اظهارنظر مشروط حسابرسی 809(به تعداد  درصد 66و  اندنموده

نیـز   2در جـدول شـماره    تـوان یم) 1390الی  1383هاي (سال مرتبط با متغیرها را طی دوره تحقیق
  مشاهده نمود.

  
  نتایج تحقیق 2,4

، نتایج آزمون فرضیه نخست پژوهش ارائه شده اسـت. در جـدول مـذکور، مقـدار     3در جدول 
و سطح معناداري هر یک از متغیرها گزارش شده اسـت. طبـق    هاهیضریب متغیرهاي مرتبط با فرض

سازمانی و تغییر منفی حسابرس وجود مالکیت درون و معنادار میانفرضیه نخست، یک رابطه مثبت 
دیگـر، بـا   عبـارت بـه  باشـد. مـی  )p-value=0.073( آمـده در حمایـت از آن  دستدارد؛ که نتایج به

) ترنییپاتغییر منفی حسابرس (استفاده از حسابرس با کیفیت  سازمانی احتمالافزایش مالکیت درون
  یابد.افزایش می
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  توصیفی متغیرهاي پژوهش يها. آماره1جدول 
  بیشترین  کمترین  میانه  انحراف معیار  میانگین  تعداد مشاهدات  متغیر/آماره

              متغیرهاي نسبی:
  97  0  67,47  23,79  63,16  1220  سازمانیمالکیت درون

  98  0  4,73  18,64  11,41  1220  سازمانیکیت برونمال
  18,4  9,16  12,49  1,36  12,65  1220  اندازه شرکت

  0,85  0  0,056  0,102  0,092  1220  اهرم مالی
              متغیرهاي مجازي:

       0,389  0,19  1220  تغییر حسابرس
        0,40  0,8  226  تغییر خنثی حسابرس
        0,185  0,035  226  تغییر مثبت حسابرس
        0,371  0,163  226  تغییر منفی حسابرس

        AuSize1(  1220  0,25  0,434( حسابرساندازه 
        0,473  0,66  1220  اظهارنظر حسابرس
        0,289  0,1  1220  عملکرد سال قبل

  
 توصیفی طی دوره تحقیق يها. آماره2جدول 

تغییر   سال
  حسابرس

تغییر مثبت 
  حسابرس

تغییر منفی 
  حسابرس

نثی تغییر خ
  حسابرس

سازمان 
  حسابرسی

اظهارنظر 
  مشروط

عملکرد 
  منفی

83  21  0  10  11  48  100  7  
84  16  0  4  12  45  99  6  
85  28  0  6  22  46  113  9  
86  25  0  2  23  38  109  10  
87  30  3  2  25  37  105  12  
88  50  1  7  42  39  111  24  
89  44  4  3  37  34  105  32  
90  12  0  3  9  20  67  20  

  120  809  307  118  37  8  226  جمع

  
 ,.Setayesh et al( سـتایش و همکـاران   گزارش شده توسط مطابق شواهد ،آمدهدستنتیجه به

باشد. آنها دریافتند که بین مالکیت مدیریتی و هموارسازي ) میOsta, 2011( استا) همچنین 2010
د افـزایش مالکیـت   نیز نشان دا )Lin & Liu, 2010( ویلسود رابطه مثبتی وجود دارد. شواهد لین و 

سهامدار در شرکت با تغییر منفی حسابرس وابسته است. این شواهد در راستاي فرضـیه   ترینبزرگ
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هاي سازمانی موجب افزایش هزینهدهد که افزایش مالکیت درونباشد؛ و نشان میطلبی میفرصت
  شود. نمایندگی می

سـازمانی،  بـا افـزایش مالکیـت درون   تواند گویاي این امر باشد که حال، این موضوع میدرعین
یابد. در ارتباط با سایر متغیرهـا، نتـایج   احتیاج مالکان عمده به حسابرس با کیفیت باالتر کاهش می

طور مثبت و عملکرد منفـی سـال قبـل    ) بهp-value=0.000( دهد که متغیر اندازه حسابرسنشان می
دیگـر،  عبـارت باشـند. بـه  سابرس وابسته مـی طور منفی با تغییر منفی حبه (p-value=0.047) شرکت

باشـد، احتمـال تغییـر آن بـه یـک موسسـه        "یسـازمان حسابرسـ  "حسابرس شـرکت   کهیدرصورت
یـک شـرکت، احتمـال اینکـه      همچنین در صورت تجربه زیان در ؛حسابرسی کوچک کمتر است

از دالیل این  یکی باشد.تغییر دهد، کمتر می ترکوچکحسابرس خود را به یک موسسه حسابرسی 
ي حسابرسـان بـا   ریکارگبههاي داراي زیان با تواند برگرداندن اطمینان و آبرو توسط شرکتامر می

  کیفیت باالتر باشد.

نتایج مرتبط با سایر متغیرها شامل اندازه شرکت، اهرم مالی و اظهارنظر حسابرس معنـادار نبـود.   
دیگـر،  عبـارت باشـد. بـه  بینـی مـی  مطابق پیشحال، عالمت متغیر اظهارنظر حسابرس منفی و درعین

دهد. افزایش می ترنییپادریافت اظهارنظر مشروط احتمال تغییر حسابرس را به حسابرس با کیفیت 
دهـد احتمـال   باشد؛ که نشان مـی بینی مثبت میپیش برخالفعالمت مرتبط با متغیر اندازه شرکت 

است. استدالل این تحقیق بر پایه این عقیده بود بیشتر  تربزرگهاي تغییر منفی حسابرس در شرکت
، کننـد یدقت دنبال مـ هاي بزرگ را بهازآنجاکه تحلیل گران و جراید مالی تغییر حسابرس شرکت

با توجـه بـه    تغییر دهند. اما ترکوچکشان را به یک حسابرس آنها کمتر انگیزه دارند که حسابرس
ها بیشتر مورد تحلیل و ارزیـابی  شرکت گونهنیابه اینکه  استدالل نمود با توجه توانیماین شواهد 

ها ها، این شرکتهاي سیاسی باال در این شرکتباشند و به دلیل هزینهي مختلف میهاگروهتوسط 
باشـند. عالمـت متغیـر اهـرم مـالی نیـز        تـر نییپـا ي حسابرسان بـا کیفیـت   ریکارگبهبیشتر متمایل به 

 ) نشـان Banimahd & Akbari, 2010( بنـی مهـد و اکبـري   بـود.  بینی تحقیق مثبـت  برخالف پیش
باشد. نتایج این تحقیق نشان داد کـه تمایـل   طور مثبت با تغییر حسابرس مرتبط میدادند که اهرم به

ی بـا کیفیـت بـاالتر    حسابرسـ  مؤسسـات هاي داراي اهرم باالتر به سـمت  تغییر حسابرس در شرکت
ها توسط اعتباردهندگان باشـد  تواند نظارت بیشتر بر این شرکتباشد. یکی از دالیل این امر میمی

  شود.می ترنییپابا کیفیت  مؤسساتي ریکارگبهکه مانع از آنها جهت 



  81 تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران تصمیم بهبررسی رابطه بین مالکیت و 

گزارش شده است. طبق این فرضیه، بـا افـزایش مالکیـت     4نتایج آزمون فرضیه دوم در جدول 
دهـد کـه   آمده نشـان مـی  دستنتایج بهیابد. سازمانی، احتمال تغییر مثبت حسابرس افزایش میبرون

دیگر، میزان مالکیت عبارتبهحسابرس ندارد.  مثبتسازمانی ارتباط معناداري با تغییر مالکیت برون
-p( در ارتباط با سایر متغیرهـا، انـدازه حسـابرس   ي بر نوع تغییر حسابرس ندارد. ریتأثسازمانی برون

value= 0.002(  حسابرس سال قبل اظهارنظر و)p-value= 0.033 (  ارتباط معناداري با تغییر مثبـت
یـک موسسـه کوچـک     حسابرس شرکتی کهیدرصورت ،آمدهدستبهطبق شواهد حسابرس دارند. 

توانـد  یابد. یکـی از دالیـل ایـن امـر مـی     کاهش می "یسازمان حسابرس"باشد، احتمال تغییر آن به 
ن امر باعث کاهش سهم بازار سازمان افزایش روزافزون مؤسسات حسابرسی خصوصی باشد؛ که ای

دهـد کـه متغیـر اظهـارنظر     همچنین نتایج نشان می شود.مستقل می سیحسابرسی از خدمات حسابر
، گـر یدانیـ بحسابرس در سـال قبـل، ارتبـاط منفـی و معنـاداري بـا تغییـر مثبـت حسـابرس دارد. بـه          

نتشر شده باشد، احتمال تغییر صورت اظهارنظر مشروط ماظهارنظر سال قبل شرکتی به کهیدرصورت
مطـابق   آمـده دستبهیابد. شواهد موسسه حسابرسی بزرگ کاهش میحسابرس آن شرکت به یک 

؛ Hudaib & Cook, 2005؛ Lee et al., 2003؛ Gul et al., 1992( گذشـته نتـایج تحقیقـات   
Bagherpour et al., 2009 ؛Banimahd & Akbari, 2010( باشد. می  

  
  (تغییر منفی حسابرس) یج آزمون فرضیه نخست. نتا3جدول 

  سطح معناداري  آماره والد    انحراف استاندارد  ضرایب  متغیرها
  0,073  2,111    0,037 0,054  سازمانیمالکیت درون

  Ausize1(  8,210  1,597    26,425  0,000( اندازه حسابرس
  0,232  0,533    1,102  -0,805  اظهارنظر حسابرس

  0,351  0,146    0,513  0,196  اندازه شرکت
  0,361  0,126    4,937  -1,752  اهرم مالی

  0,047  2,799    1,942  -3,249  عملکرد سال قبل
  0,142  1,124    8,723  -9,247  مقدار ثابت

  %96,5  بینی الگودرصد پیش  0,844  ضریب تعیین
  155,59  کاي دو
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  (تغییر مثبت حسابرس) . نتایج آزمون فرضیه دوم4جدول 
  سطح معناداري  آماره والد    انحراف استاندارد  رایبض  متغیرها

  0,29  0,304    0,073 -0,04  سازمانیمالکیت برون
  Ausize2(  4,120-  1,426    8,351  0,002( اندازه حسابرس

  0,033  3,353    1,474  -2,699  اظهارنظر حسابرس
  0,315  0,223    0,469  0,221  اندازه شرکت

  0,11  1,505    3,276  4,018  اهرم مالی
  0,117  1,416    1,527  1,817  عملکرد سال قبل

  0,00  0,00    0,00  -26,34  مقدار ثابت
  %96,9  بینی الگودرصد پیش  0,506  ضریب تعیین

  32,394  کاي دو

  
هـا بـا دریافـت گـزارش نـامطلوب، بـه دنبـال تغییـر         دریافت که شـرکت  توانیبدین ترتیب، م

تواند استفاده یکی از دالیل این امر می باشند.می ترنییحسابرس خود به یک حسابرس با کیفیت پا
 شـان یمـال ي هـا يکـار دستجهت برمال نشدن  ترنییپاها از حسابرسان با کیفیت بیشتر این شرکت

  باشد. نتایج در خصوص متغیرهاي اندازه شرکت، اهرم مالی و عملکرد سال قبل نیز معنادار نبود.
  

  اضافی يهاآزمون 3,4
  ه از سایر معیارهاي مالکیت عمدهاستفاد 1,3,4

سـازمانی، از سـایر معیارهـاي    استفاده از متغیرهاي مالکیـت درون و بـرون   يجادر این بخش، به
مالکیت عمده شامل مجموع درصد مالکیت سهامداران عمده، تعداد سهامداران عمـده و همچنـین   

. بـا جـایگزینی   گـردد یسـهامدار شـرکت اسـتفاده مـ     تـرین بـزرگ میزان درصد مالکیت متعلق بـه  
(در سطح خطـاي   (تغییر منفی حسابرس)، نتایج متغیرهاي جدید به تفکیک در مدل نخست تحقیق

درصد) نشان داد که با افزایش مالکیت سهامداران عمـده همچنـین مالکیـت بزگتـرین سـهامدار       5
 Hassas ؛Lin & Liu, 2010نتـایج   (مطـابق  یابـد شرکت احتمال تغییر منفی حسابرس افزایش می

Yeganeh & Shahriary, 2010.( ها، تمایـل بـه   دیگر، با افزایش مالکیت متمرکز شرکتعبارتبه
در این ارتباط، حساس یگانه  یابد.در آنها افزایش می ترنییپاتغییر و استفاده از حسابرسان با کیفیت 

ان در خصـوص  گزارش نمودند که نتایجش )Hassas Yeganeh & Shahriary, 2010و شهریاري (



  83 تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران تصمیم بهبررسی رابطه بین مالکیت و 

با جـایگزینی متغیرهـاي جدیـد در مـدل دوم      باشد.طلبی میسهامداران عمده مطابق فرضیه فرصت
باقرپور و در ارتباط با متغیر تعداد سهامداران عمده، مطابق  تحقیق، رابطه معناداري مشاهده نگردید.

ر تغییر حسابرس مشاهده معناداري مبنی بر تأثیر آن ب ) ارتباطBagherpour et al., 2009( همکاران
کان عمده، میزان مالکیـت آنهـا بیشـتر بـر تصـمیم      لدهد که نسبت به تعداد مانگردید. این نشان می

باشد. همچنین این شواهد حمایت قوي از نفوذ مالکـان  می رگذاریتأثها تغییر حسابرس بین شرکت
حـال  ان دارد؛ و درعـین هاي عضو بورس اوراق بهادار تهـر عمده بر تصمیمات هیات مدیره شرکت

  باشد تا فرضیه نظارت.طلبی و منافع شخصی میکه این شواهد در حمایت از فرضیه فرصت
  
  عدم تفکیک نوع تغییر حسابرس 2,3,4

ــاي      ــده، مبن ــتخراج ش ــه اس ــان در نمون ــر حسابرس ــداد تغیی ــل تع ــر، ک ــافی دیگ ــون اض در آزم
بـه ترتیـب    سـازمانی بـرون سـازمانی و  رونقرار گرفت. نتایج نشان داد که مالکیـت د  لیوتحلهیتجز

درصد) با تغییـر حسـابرس در بـورس اوراق بهـادار تهـران       5(در سطح خطاي  طور مثبت و منفیبه
شواهد حمایت قوي از نفوذ کمتر مالکان خارجی نسبت بـه مالکـان   باشند. بدین ترتیب، وابسته می

متغیرهاي مالکیتی جدید (کل مالکیـت   در ارتباط بادرون شرکتی بر تصمیمات هیات مدیره دارد. 
  عمده، تعداد سهامدار عمده و درصد مالکیت سهامدار اصلی) شواهد خاصی مشاهده نگردید.

  
  گیريبحث و نتیجه. 5

 میـان مالکیت عمده و نوع تغییـر حسـابرس    يهایژگیهدف این تحقیق، آزمون تجربی رابطه و
. تمرکز مالکیت یکـی از مکـانیزم   بوده استهران در بورس اوراق بهادار ت شدهرفتهیهاي پذشرکت

تواند بر تصمیمات شرکتی به خصوص تصمیم که می ؛باشدهاي مهم خارجی حاکمیت شرکتی می
 ) نشـان Mahdavi & Midri, 2005انجام شـده (ماننـد    يهایتغییر حسابرس تأثیر داشته باشد. بررس

کـه اکثـر    ؛نوع ساختار مالکیت متمرکز اسـت  دهد که ساختار مالکیت در بازار سرمایه ایران ازمی
ها در اختیار افراد حقیقی یا حقـوقی معـدودي قـرار دارد کـه اتفاقـاً عضـو       سهام منتشرشده شرکت
هاي سـهامی  باشند. در ارتباط با نقش سهامداران عمده در شرکتها نیز میهیات مدیره آن شرکت

طلبـی). یـک   (فرصـت  یو فرضیه منافع شخص باشد؛ فرضیه نظارت فعالدو فرضیه متقابل مطرح می
  باشند.تعداد از تحقیقات در حمایت از فرضیه نخست و یک سري در حمایت از فرضیه دوم می
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سازمانی یک رابطه مثبت و معنادار با تصمیم نتایج این تحقیق نشان داد که مالکیت عمده درون
آمـده، آنهـا بیشـتر    دسـت طبق شواهد بـه حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران دارد. (منفی) تغییر 

سـازمانی کمتـر بـه    دیگر، سهامداران عمـده درون عبارتباشند. بهخواستار تغییر منفی حسابرس می
توانـد ایـن باشـد کـه     باشـند. یـک دلیـل بـراي ایـن موضـوع مـی       دنبال حسابرسان با کیفیت باال می

، به دنبال رسیدن به منافع ترنییپاا کیفیت حسابرسان ب يریکارگبهسازمانی با سهامداران عمده درون
 ,Ebrahimi Kordlor & Erabi( باشـند. نتـایج ابراهیمـی کردلـر و اعرابـی     شخصی خودشـان مـی  

 & Truong( ) همچنـین ترانــگ و هنــی Feisali, 2011( فیصــلی )؛Osta, 2011؛ اسـتا ( )2010

Heaney, 2007( فیصلیباشد. در حمایت از این فرضیه می )Feisali, 2011   دریافت هرچـه نفـوذ (
 Truong( یابد. ترانگ و هنیمدیران بیشتر باشد، احتمال انتخاب حسابرس با کیفیت باال کاهش می

& Heaney, 2007سهامدار داخلی باشد، مبالغ سود سـهام کـاهش    ترینبزرگدریافتند وقتی  ) نیز
خالصـه شـده    5مـده در جـدول   آمده در خصوص انواع معیارهاي مالکیت عدستیابد. نتایج بهمی

  است.
  

  تحقیق آمدهدستنتایج بهخالصه . 5جدول 
  تغییر حسابرس (کلی)  1تغییر مثبت حسابرس  تغییر منفی حسابرس  متغیر وابسته -متغیر مستقل 

  /مثبت**معنادار  بدون ارتباط  /مثبت*معنادار  سازمانیمالکیت عمده درون
  /منفی**معنادار  بدون ارتباط  بدون ارتباط  سازمانیمالکیت عمده برون

 بدون ارتباط بدون ارتباط  /مثبت**معنادار  کل مالکیت عمده

 بدون ارتباط بدون ارتباط  بدون ارتباط  تعداد سهامدار عمده

 بدون ارتباط بدون ارتباط  /مثبت**معنادار  سهامدار ترینبزرگمالکیت 

  باشند.می %1و  %5، %10دهنده نتایج در سطح خطاي ** و *** به ترتیب نشان ،*
  

دهد که اندازه موسسه حسابرسـی و  نتایج تحقیق نشان میدر ارتباط با متغیرهاي کنترل تحقیق، 

________________________________________________________________ 

تایج مرتبط به دلیل رشد زیاد موسسات حسابرسی خصوصی در مقابل تعداد بسیار اندك موسسه حسابرسی دولتی در ایران، ن.  1
هاي تجربی انجام با تغییر مثبت حسابرس (تغییر از یک موسسه حسابرسی کوچک به سازمان حسابرسی) در هیچ یک از آزمون

  گرفته در این تحقیق معنادار نشد.
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حسابرس دارند. همچنین نتایج عملکرد سال قبل به ترتیب رابطه مثبت و منفی معنادار با تغییر منفی 
وس و معنادار با تغییر مثبـت  حاکی از این است که اظهارنظر مشروط سال قبل حسابرس رابطه معک

). Bagherpour et al., 2009 و Lee et al., 2003 ؛ Gul et al., 1992 (مطـابق  حسـابرس دارد 
مند به اسـتفاده از خـدمات   کمتر عالقه کنندیمکه اظهارنظر مشروط دریافت  ییهاشرکت، درواقع

در حمایت از طرفـداران   مدهآدستبهباشند. نتیجه موسسه حسابرسی بزرگ براي سال بعد خود می
 در بورس اوراق بهادار تهران باشد. در این ارتبـاط، بنـی مهـد و همکـاران     اظهارنظرموضوع خرید 

)Banimahd et al., 2013   گزارش نمودند که تغییر حسابرس بیشترین رابطه را با تغییـر اظهـارنظر (
. در نهایـت،  دینمایمران را تائید حسابرسی دارد؛ که پدیده گزینش اظهارنظر در بازار حسابرسی ای

بیـان نمـود کـه پدیـده تغییـر       تـوان یمـ ) Banimahd & Akbari, 2010( مطابق بنی مهد و اکبـري 
  باشد تا متغیرهاي حسابداري.ی میرمالیغحسابرس در بازار سرمایه ایران بیشتر تحت تأثیر عوامل 

مرکز مالکیتی در بازار سـرمایه ایـران بـه    تواند از بعد نظري، با توجه به ساختار متمی مطالعهاین 
گـذاران  تمرکز مالکیت، با نشان دادن نقش نظـارتی سـرمایه  تغییر حسابرس همچنین ادبیات تحقیق 

بررسـی عوامـل    عالوه بر این، .نمایدبلندمدت و میزان تأثیر آنها در تصمیمات مهم شرکتی کمک 
ن مقـررات الزم بـراي افشـاي دالیـل تغییـر      تواند ازنظـر تـدوی  ها میمؤثر بر تغییر حسابرس شرکت

توانـد در  حسابرسان و بهبود حرفه حسابرسی، اهمیت بسزایی داشته باشد. بررسی ایـن موضـوع مـی   
گذاران جهت تقویت مبانی استقالل حسابرسان مؤثر بوده؛ که این امر موجبات اعتماد بیشتر سرمایه

 يهـا افتهیدد. همچنین باید یادآوري نمود که حسابرسان گر ي صادرههادر بازار سرمایه به گزارش
  بینی تغییر حسابرسان به کار آید.تواند در بنا نهادن الگویی جهت پیشاین مطالعه می

  شود:زیر براي تحقیقات آتی ارائه می يهاشنهادیبا عنایت به نتایج این تحقیق، پ
 منفی و مثبت)(هاي داراي تغییر حسابرس بررسی پدیده مدیریت سود در بین شرکت. 
  اندازه حسابرس وجهـت شـناخت رابطـه آن بـا تصـمیم       يریگاندازهاستفاده از سایر معیارهاي

 تغییر حسابرس.
 ازجملـه تواند تصمیم تغییر حسابرس را تحت تـأثیر قـرار دهـد    بررسی سایر متغیرهایی که می 

 مدیره.خصوصیات هیات
 اران عمده دولتی، سـهامداران عمـده از   تفکیک بیشتر نوع مالکیت سهامداران عمده به سهامد

 از تأثیر تمرکز مالکیت بر تصمیم تغییر حسابرس. ترقینوع نهادي و... جهت کسب شناخت دق
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  روشهاي هوش  ازجمله استفاده از تکنیک هاي آماري و مهندسی دیگربررسی این موضوع با
 .مصنوعی

 ,.Mosavi Shiri et al(در خصوص پیشـنهاد اخیـر، بـراي مثـال موسـوي شـیري و همکـاران        

یـک روش ناپـارامتري نسـبت بـه      عنـوان بـه همسـایه   تـرین نزدیک-k) نشان دادند که روش 2013
با  هابینی درماندگی مالی شرکتقادر به پیشهاي یادگیري ماشینی هاي سنتی آماري و روشروش

ي ریگاندازهبه نحوه  توانیمي مهم این تحقیق هاتیمحدود ازجملهدر پایان،  .باشدمی دقت بهتري
ي کیفیـت حسابرسـی مطـابق سـایر     ریـ گانـدازه کیفیت حسابرسی اشاره نمود. در این تحقیـق بـراي   

 "یحسابرسـ سازمان "تحقیقات انجام شده از یک متغیر مصنوعی استفاده گردید. بدین صورت که 
 مؤسسـات و سـایر  حسابرس با کیفیت برتر  عنوانبهموسسه حسابرسی در ایران  ترینبزرگ عنوانبه

منظـور شـد. در    ترنییپارسمی ایران) جزء حسابرسان با کیفیت  حسابدارانعضو جامعه ( یحسابرس
بود، به دلیل محدودیت  گرفتهانجامي دیگر که توسط جامعه حسابداران رسمی ایران بندطبقهیک 

وطـه، از آن  ) همچنین عدم شمول سازمان حسابرسی در فهرست مرب1390تا  1387سنوات (از سال 
ي این متغیر جهت ریگاندازهکه از سایر متغیرهاي موجود جهت  گرددیماستفاده نگردید. پیشنهاد 

  تقویت نتایج استفاده گردد.
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