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مقدمه
یکی از مهم ترین کارکردهاي کیفیت حسابرسی، استفاده از آن به عنوان ابزار نظارتی در دست تامین 

تاحدود تواندها می باشد که میها جهت حفاظت از منافع خود در شرکتکنندگان سرمایه شرکت
نظري حاکی زیادي مسایل نمایندگی را حل کند و تعارض بین گروه هاي مختلف را کمتر نماید. شواهد 

شد که تعارضات نمایندگی از طریق استفاده از مکانیسم هاي نظارتی و تعدیلی، تا حدودي از این می
قابل کاهش است. استفاده از وثیقه براي تسهیالت، مکانیسمی براي حل تعارض بین اعتباردهندگان و 

گروه می باشد. وام گیرندگان است که ضرورت آن ناشی از عدم تقارن اطالعاتی بین این دو 
ها ) دریافت که استفاده از وثیقه براي وام ها منجر به کاهش نرخ بهره تامین مالی شرکت1985بستر(

.شده و به عنوان نشانه اي براي اعتبار تجاري محسوب می شود
ها انجام شده است. این در حالی است تا کنون تحقیقات زیادي در خصوص نقش حسابرسی در شرکت

یک حسابرسی به عنوان یکی از ارکان کیفیت فرآیند کار، موضوعی است که قبال در داخل که تغییر شر
کشور به آن توجه نشده است. همچنین، بررسی پیامدها به مواردي محدود می باشد که در تحقیق 
حاضر،بیشتر مد نظر قرار گرفته است. هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر پیامدهاي اطالعاتی 

هاي پذیرفته ابرسی با تاکید تغییر شریک حسابرسی بر تصمیمات سرمایه گذاران در شرکتکیفیت حس
شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

بیان مساله 
دلیل افزایش از دیدگاه استفاده کنندگان اطالعات، گزارش حسابرسی بسیار با ارزش است. این ارزش به

ارد عدم رعایت اصول پذیرفته شده حسابداري و میزان پوشش احتمال کشف اشتباهات با اهمیت و مو
هاي سهامی است. کیفیت حسابرسی قابلیت حفاظت ایجاد شده براي افراد و گروه هاي درگیر در شرکت

.]7[اتکاي گزارش گري را با کاهش خطاهاي عمدي و غیرعمدي در سود تاریخی افزایش می دهد 
هاسود شرکتاخیرارائهتجدیدپیدرشرکتهابه اطالعات سودنسبتبخشیاعتباردرحسابرسینقش

ازناشیهايتفاوت.استشدهبرخوردارتوجهیدرخوراز اهمیتبزرگ،هايشرکتورشکستگیو
آنهاصاحبکارسودو کیفیتحسابرسانتوسطشدهارائهاعتباردرصورت تفاوتبهحسابرسیکیفیت

گريتصديدورهبودنباالکهدادندنشانپژوهشیدر)2003(1همکارانومایرزدهد.مینشانراخود
دورهچه هرومی شودمربوطهصاحبکارصنعتدرحسابرستخصصوشناختموجبحسابرس

آنها چنین استدالل نمودند که با شود.میبیشترهماطالعاتکیفیتباشدبیشترحسابرستصدي
درك و شناخت او از محیط گزارشگري و کنترل هاي داخلی افزایش طول دوره همکاري حسابرس، 

شرکت ارتقا یافته و در نتیجه  بطور موثرتري قادر به کشف گزارشگري خالف واقع خواهد بود . در
باالترحسابرسیکیفیتلذاویافتهمالی افزایشهايصورتاطالعاتاعتبارتالش حسابرس،نتیجه
بود. خواهد

1 Myers, J.N., Myers, L.A. and Omer, T.C.
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ها در تعامل با ذینفعان و استفادهاطالعات، می تواند پیامدهاي مطلوبی براي شرکتباال بودن کیفیت 

چه) پیشنهاد دادند که هر2007(کنندگان از اطالعات داشته باشد. در این راستا، کاپوپولوس و الزارتو
تایفاي مسؤولیدرهاشرکتاندازهبه همانباشد،ها شفافترشرکتطرفازشدهارائهاطالعات

) 2015بود. آبدیا و همکاران (خواهندو استفاده کنندگان موفق ترذینفعانبهنسبتخودپاسخگویی
عامل بالقوه ناشی از کیفیت حسابرسی بر بازار سرمایه و سایر استفاده کنندگان از اطالعات را بررسی اثر
همیت باشد؛ انتظار می رود استدالل نمودند که چنانچه کیفیت حسابرسی براي بازار سرمایه، داراي او

ارزش اطالعات حسابرسی شده توسط موسسات حسابرسی با کیفیت باال، بیشتر باشد. به عبارت که
سطح کیفیت کاري حسابرسان می تواند به عنوان یک عامل مهم در واکنش بازار سرمایه به دیگر،

یشنهاد نمود که تغییر شریک ) پ2015(ها محسوب شود. از این رو، آبدیامنتشر شده شرکتاطالعات
ممکن است براي بازار سرمایه رویداد مهمی محسوب شود. زیراکه راهبردهاي موسسات حسابرسی،

فرآیند کاري آنان، به طور بالقوه تحت تاثیر تجربه و تخصص شرکاي حسابرسی است. حسابرسی و
اده کنندگان به اطالعات اساسی تحقیق حاضر، ابهام در نوع و شدت واکنش استفبنابراین، مساله

شریک حسابرسی و به تبع آن کیفیت فرآیند حسابرسی می باشد و سوال حسابداري در زمان تغییر
مطرح شده است: اساسی تحقیق به شرح زیر

پیامدهاي اطالعاتی کیفیت حسابرسی با تاکید بر تغییر شریک حسابرسی در تصمیمات 
سرمایه گذاران، چه تاثیري دارند؟

پیشینه تحقیق
) به بررسی و آزمون چارچوب اقتصادي تبیین کننده رابطه بین نظام راهبري2012گریفن و دیگران (

شرکت ها و حق الزحمه ي حسابرسی  در شرکت هاي آمریکایی پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد
بطه از این جهت برقرار میراهبري بهتر، هزینه حسابرسی را کاهش می دهد. آنان اعتقاد دارند این را

باشد که ایجاد نظام راهبري بهتر به کیفیت بهتر صورت هاي مالی و کنترل هاي داخلی قوي تر می 
و این موضوع حسابرسان را قادر می سازد قیمت ریسک حسابرسی و در نتیجه حق الزحمه ي انجامد

.]8[را کاهش دهندحسابرسی
أثیر سازوکارهاي حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابرسی )  به بررسی ت2012ماکنی و همکاران(

پرداختند. در این تحقیق از معیارهاي ساختار مالکیت، اندازه شرکت، بدهی، ترکیب هیأت مدیره به 
عنوان سازوکارهاي حاکمیت شرکتی  استفاده شده است. نتایح حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان 

ش دوگانگی هیات مدیره، و تمرکز مالکیت بر کیفیت حسابرسی داد که تاثیر اندازه هیأت مدیره و نق
دار نهادي تاثیر منفی بر کیفیت حسابرسی دارند.مثبت بوده در حالیکه اندازه شرکت و سهام

) تاثیر مالکیت دولتی و اندازه موسسه حسابرسی را بر حق الزحمه حسابرسی 2013لیو و سوبرامانیام(
لحاظ سازمان هاي دولت مرکزي و سازمان هاي ع مالکیت دولتی بهبررسی نمودند. آنها همچنین نو

هاي دولتی حق دولت محلی را در ارزیابی هاي خود مورد توجه قرار دادند. نتایج نشان داد که شرکت
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هاي الزحمه کمتري پرداخت می کنند. همچنین موسسات حسابرسی بزرگتر در حسابرسی شرکت

الزحمه کمتري نسبت به موسسات حسابرسی کوچک دریافت می دولتی با اندازه بزرگ، میزان حق
کنند.

) در بازارهاي نو ظهور آسیاي شرقی به بررسی تاثیر حسابرسان مستقل به عنوان 2014فان و وانگ (
سازوکار کنترلی و نظارت کننده (نقش نظام رهبري) به منظور کم کردن تضاد منافع ناشی از مشکل 

ا نشان دادند که حسابرسان مستقل نقش راهبري را در شرکت هاي آسیاي نمایندگی پرداختند. آن ه
گران دریافتند زمانی که ساختار مالکیت شرکت شرقی ایفا می کنند. در انتخاب حسابرس، این پژوهش

ها متضمن هزینه هاي نمایندگی است، تمایل به خدمت گرفتن حسابرسانی که جزء پنج موسسه بزرگ 
.]6[ستحسابرسی اند بیشتر ا

) در تحقیق خود به بررسی تاثیر قدرت سیستم قانونی یک کشور بر نقش نظارتی 2015چوي و وونگ (
حسابرس پرداختند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که حسابرسان نقش نظارتی و راهبري بسیار موثري در 

هاد نمودند که این کشورهایی که داراي نهادهاي قانونی ضعیف تري هستند، ایفا می کنند. آنها پیشن
داران داشته است. گیري در حفاظت از منافع سهامنقش نظارتی، اهمیت چشم

پذیرفتههايحسابرسی شرکتکیفیتدرنهاديمالکان) به بررسی  نقش1390رحمانیان و همکاران(
حسابرسی، تهران پرداختند. در این تحقیق از سه معیار اندازه موسسه بهاداراوراقبورسدرشده

تخصص حسابرس در صنعت و نوع گزارش حسابرسی به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی استفاده شده 
هاي داراي سطوح باالتري از مالکیت نهادي، از کیفیت است. یافته ها حاکی از آن است که شرکت

هش در باشند،  این در حالی است که تمرکز مالکیت نهادي موجب کاحسابرسی باالتري برخوردار می
گردد.کیفیت حسابرسی می

) تحقیقی با هدف بررسی تاثیر هزینه هاي نمایندگی ناشی از فرضیه ي 1390خدادادي و حاجی زاده(
جریان هاي نقدي آزاد بر حق الزحمه ي حسابرس مستقل انجام دادند. نتیجه ي فرضیه هاي تحیق نیز 

الزمه ي حسابرسی ارتباط مثبت و معنادار نشان داد که بین میزان جریان هاي نقدي آزاد شرکت و حق 
وجود دارد. همچنین، شواهد نشان داد در شرکت هایی که جریان هاي نقدي آزاد زیادي دارند، بین 
سطح بدهی و حق الزحمه ي حسابرسی ارتباط مثبت و معنادار و بین نسبت فرصت هاي رشد آتی و 

ارد. افزون بر این رابطه ي بین سود نقدي حق الزحمه ي حسابرسی ارتباط منفی و معنادار وجود د
پرداختی و حق الزحمه حسابرسی در شرکت هایی که جریان هاي نقدي آزاد زیادي دارند، مورد تایید 

.]3[قرار نگرفت
) در تحقیقی به بررسی این موضوع پرداختند که آیا اندازه موسسه 1391انصاري و طالبی نجف آبادي(
حبکار در شرایط ارائه همزمان خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی می حسابرسی و اندازه شرکت صا

تواند بر استقالل حسابرس تاثیر داشته باشد. نتایج بدست آمده از این تحقیق، حاکی از این است که 
وجود فاصله زمانی مناسب بین خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی باعث حفظ استقالل می گردد، 

سی با وجود افشا در گزارش هاي صاحبکار بر استقالل حسابرس تاثیر دارد میزان حق الزحمه غیر حسابر
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و اینکه موسسه حسابرسی و شرکت صاحبکار چه بزرگ باشند، چه کوچک، به هر حال ارائه خدمات 

.]1[حسابرسی و غیر حسابرسی به طور همزمان بر استقالل حسابرس تاثیر گذار است
نوان اثر اقالم تعهدي و جریان هاي نقدي بر قیمت گذاري ) تحقیقی با ع1391حجازي و همکاران(

خدمات حسابرسی انجام دادند. نتایج تحقیق نشان می دهد بین جریان وجه نقد و حق الزحمه ي 
درصد رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و بین اقالم تعهدي کل، اقالم 99حسابرسی در سطح اطمینان 

هدي غیرسرمایه در گردش با حق الزحمه ي حسابرسی در سطح تعهدي سرمایه در گردش و اقالم تع
درصد رابطه معنادار و منفی وجود دارد. در میان متغیرهاي کنترلی تنها متغیرهاي نوع 95اطمینان 

حسابرس، اهرم و کل دارایی ها رابطه معناداري با حق الزحمه ي حسابرسی دارند. ضریب تعیین تعدیل 
است که حاکی از عدم خود همبستگی بین 2,2واتسون برابر –آمار دوربین درصد است. 46شده تقریبا 

.]2[متغیرهاي مستقل تحقیق است
فرضیه هاي تحقیق  

فرضیه اول
ها با کیفیت حسابرسی ناشی از تغییر شریک حسابرسی، ارتباط وجود بین مربوط بودن سود شرکت

دارد.
فرضیه دوم

، واکنش نشان می دهد. بازار سهام به تغییر شریک حسابرسی
فرضیه سوم

ها با کیفیت حسابرسی ناشی از تغییر شریک بین قیمت گذاري نادرست سهام در عرضه اولیه شرکت
حسابرسی، ارتباط وجود دارد.

فرضیه چهارم
ها با کیفیت حسابرسی ناشی از تغییر شریک حسابرسی، ارتباط بین شرایط قراردادهاي بدهی شرکت

وجود دارد.

ل آزمون فرضیات، متغیرهاي تحقیق و روش محاسبه آنهامد
) استفاده می 2015جهت آزمون فرضیات از مدل هاي رگرسیونی ارائه شده توسط آبدیا و همکاران(

شود. این مدل ها به شرح زیر می باشند. 
مدل آزمون فرضیه اول

CAR it = α + β1SURPRISE it + β2QPartnerFE it + β3QAuditFirmFE it +
β4SURPRISE×QPartnerFE it + β5SURPRISE×QAuditFirmFE it + β6Beta it +
β7MTB it + β8Size it + β9Lossit + β10Levit + β11CFOit + ε

CAR بازده انباشته سهام شرکت در طول سال مالی. جهت محاسبه این متغیر از نرم افزار ره آورد :
نوین استفاده شده است.  
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SURPRISEآگاهی دهندگی سود گزارش شده شرکت می باشد که از طریق نسبت سود : سطح

تحقق یافته هر سهم به قیمت بازار هر سهم محاسبه می شود. 
QpartnerFE کیفیت حسابرسی ناشی از تغییر شریک حسابرسی یک متغیر مجازي است و چنانچه :

و در غیراینصورت صفر می 1آن در سال موردنظر، شریک موسسه حسابرسی، تغییر نموده باشد؛ مقدار
: کیفیت حسابرسی ناشی از تغییر موسسه حسابرسی یک متغیر مجازي QAuditFirmFEباشد.

و در غیراینصورت 1است و چنانچه در سال موردنظر، موسسه حسابرسی، تغییر نموده باشد؛ مقدار آن 
صفر می باشد.

Beta ریسک سهام شرکت یا ضریب :β که منعکس کننده ریسک سیستماتیک می باشد(بعنوان متغیر
کنترل). جهت محاسبه این متغیر از نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است.  

MTB(متغیر کنترل)نسبت ارزش بازار سهام شرکت به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام :
Size(متغیر کنترل)لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت :
Loss : می گیرد و 1یک متغیر مجازي است که چنانچه شرکت در سال موردنظر زیان ده باشد، عدد

در غیراینصورت صفر می باشد(متغیر کنترل)
Lev(متغیر کنترل)اهرم مالی شرکت  که از نسبت کل دارایی ها به کل بدهی ها به دست می آید :

CFOنترل): نسبت جریان نقد عملیاتی به کل دارایی ها(متغیر ک
مدل آزمون فرضیه دوم

CAR it = α + β1QPartnerFE it + β2QAuditFirmFE it + β3Beta it + β4MTB it +
β5Size it + β6Lossit + β7Levit + β8CFOit + ε

مدل آزمون فرضیه سوم
UP = α + β1ChgQPartnerFE it + β2ChgQAuditFirmFE it + β3Beta it +
β4MTB it + β5Size it + β6Lossit + β7Levit + β8CFOit + ε

UP منعکس کننده سطح قیمت گذاري نادرست سهام در عرضه اولیه می باشد که از طریق بازدهی :
هایی که به تازگی وارد بازار سرمایه شده اند؛ اندازه گیري می شود. سهام پس از اولین عرضه شرکت

مدل آزمون فرضیه چهارم
Contract Term = α + β1ChgQPartnerFE it + β2ChgQAuditFirmFE it +
β3Beta it + β4MTB it + β5Size it + β6Lossit + β7Levit + β8CFOit + ε

Contract Term .منعکس کننده شرایط قراردادهاي بدهی که شامل دو متغیر می باشد :
INTEREST RATE سود(زیان) : نسبت بهره اعمال شده بر تسهیالت دریافتی شرکت تقسیم بر

خالص شرکت
SECURED .نسبت تسهیالت وثیقه اي به کل تسهیالت اخذ شده شرکت :
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جامعه و نمونه آماري مورد مطالعه

در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیات تحقیق از داده هاي مالی طبقه بندي شده و حسابرسی شده 
ن استفاده شده است. جامعه آماري تحقیق، هاي تولیدي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراشرکت

با توجه به شرایط و مالحظات ذیل محدود شده و نمونه آماري از آن استخراج می شود.
. در بورس حضور داشته اند1393تا 1389لی هاي مادر طول سال.1
.ها و بیمه ها نباشندهاي سرمایه گذاري و واسطه گري مالی، بانکجزو شرکت.2
آنها آخر اسفند هر سال بوده و در طول دوره فوق الذکر تغییري در سال مالی نداده پایان سال مالی.3

.اند
.ماه در هر سال، توقف نماد معامالتی نداشته باشند4نماد معامالتی آنها فعال بوده و بیش از .4
. در طول دوره تحقیق، حداقل یک بار سود گزارش شده را تجدید ارائه کرده باشند.5
سال هاي تحقیق ، حقوق صاحبان سهام شرکت ، منفی نباشد .در هیچ یک از.6

نحوه انتخاب و استخراج نمونه آماري مناسب تحقیق را باتوجه به روشهاي نمونه گیري، 1در جدول 
مالحظات و شرایط مطرح شده و داده ها و اطالعات موجود در بورس نشان  می دهد.

: نحوه انتخاب و استخراج نمونه1جدول 
شرکت302در بورس حضور داشته اند1393الی 1389هاي که در سالهاي د شرکتتعدا

شرکت81هایی که جزء شرکتهاي سرمایه گذاري و واسطه گري مالی نبوده اند.تعداد شرکت
شرکت46هایی که سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند می باشدتعداد شرکت

شرکت43طالعه تغییر سال مالی نداده اندتعداد شرکت هایی که در دوره مورد م
ماه در سال توقف نماد 4هایی که نماد معامالتی آنها فعال و بیش از تعداد شرکت

شرکت21معامالتی نداشته اند.

شرکت12هایی که حقوق صاحبان سهام آنها منفی نبوده است. تعداد شرکت
شرکت99شده است (نمونه نهایی)هایی که داده هاي آنها جمع آوري تعداد شرکت

دوره زمانی تحقیق
می باشد که بررسی فرضیات 1393تا 1389سال متوالی از سال 5محدوده زمانی تحقیق شامل 

ها انجام می پذیرد. براساس هدف تحقیق اطالعات مربوط تحقیق با استفاده از داده هاي واقعی این سال
آماري در تجزیه و تحلیل ها وارد شده اند.هاي نمونهبه دوره فوق بررسی و شرکت

نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
بین مربوط بودن سود شرکت ها با کیفیت حسابرسی ناشی از تغییر شریک حسابرسی، فرضیه اول: 

ارتباط وجود دارد.



41، شماره 1398، بهار یو حسابرسيحسابدارتحقیقات.118
جهت آزمون این فرضیه از یک مدل رگرسیونی که در آن بازده انباشته به عنوان معیار واکنش بازار 
سرمایه، تابعی از سطح آگاهی دهندگی سود و  متغیرهاي مستقل و کنترلی می باشد، استفاده شده 

اسب جهت برازش مدل رگرسیونی مذکور، ابتدا از طریق آزمون هاي آماري، مدل رگرسیونی مناست. 
تشخیص داده می شود. بدین منظور از آزمون هاي چاو و هاسمن استفاده می شود. آزمون چاو کمک 

) بهترین روش تخمین را انتخاب نمود و panel) و روش پانل(Pooledمی کند تا بین روش ترکیبی(
ترتیب، آزمون هاسمن، روش تخمین اثرات ثابت و اثرات تصادفی را با یکدیگر مقایسـه می کند. بدین

ابتدا مدل رگرسیونی مبتنی بر روش ترکیبی، برازش داده شد و سپس آزمون چاو بر روي رگرسیون 
برازش شده اجرا گردید. فرضیه هاي آماري مربوط به این آزمون بصورت ذیل می باشد. 

H0روش رگرسیون، ترکیبی است:.
H1روش رگرسیون، پانل است :.

ارائه شده است. 2اول در جدول نتایج آزمون چاو براي مدل فرضیه
: نتایج آزمون چاو براي مدل رگرسیونی آزمون فرضیه اول2جدول 

نتیجهسطح معناداريFآماره 
مدل، پانل است.36/2038/0

فوق، رد می H0) می باشد؛ فرضیه 05/0با توجه به اینکه سطح معناداري آزمون کمتر از سطح خطا(
دیتا جهت برازش مدل رگرسیونی آزمون فرضیه اول، توصیه -شود. بر این اساس، استفاده از روش پانل

می شود. در مدل هاي مبتنی بر داده هاي پانل، الزم است روش تخمین مبتنی بر تصادفی بودن و یا 
مدل، انتخاب شود. در این ثابت بودن اثرات، مورد آزمون قرار گیرد و مناسب ترین روش، براي برازش 

راستا، ابتدا مدل رگرسیونی، مبتنی بر اثرات تصادفی برازش داده شده و سپس،از طریق آزمون هاسمن 
مناسب بودن روش اعمال شده، بررسی می شود. فرضیه هاي آماري مربوط به آزمون هاسمن بصورت 

ذیل می باشد: 
H0رگرسیون مبتنی بر اثرات تصادفی است :.
H1گرسیون مبتنی بر اثرات ثابت است: ر.

ارائه شده است. 3نتایج آزمون هاسمن براي مدل رگرسیونی فرضیه اول، در جدول 
: نتایج آزمون هاسمن براي مدل رگرسیونی آزمون فرضیه اول3جدول 

نتیجهسطح معناداريChi-Sqآماره 
رگرسیون، مبتنی بر اثرات ثابت است209/24001/0

است که حاکی از رد فرضیه 05/0یافته ها نشان می دهد که سطح معناداري آزمون هاسمن کمتر از 
H0 می باشد. بر این اساس، استفاده از روش اثرات ثابت جهت برازش مدل رگرسیونی آزمون فرضیه

آمده است.4اول، توصیه می شود. نتایج حاصل از برازش مدل، در جدول 
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و تحلیل آماري براي آزمون فرضیه اول: نتایج تجزیه4جدول 

سطح معنی داريtآماره βضریب متغیر
0.6936530.3259440.7446ضریب ثابت

SURPRISE-0.026407-0.0827860.9341

QPartnerFE1.2700637.7017400.0000

QAuditFirmFE-0.005945-0.0376830.9700

SURPRISE×QPartnerFE2.0332214.0722720.0004

SURPRISE×QAuditFirmFE0.0342560.1072790.9146

Beta0.0510812.3557490.0190

MTB0.0003960.2397760.8106

Size-0.147677-2.9393450.0282

Loss-0.081561-2.3344700.0182

Lev0.7238452.2533160.0209

CFO0.0165490.3686560.7126

355/0تعیین تعدیل شدهضریب
223/2آماره دوربین واتسون

F408/3آماره 
F000/0سطح معنی داري آماره 

که منعکس کننده ارتباط بین مربوط SURPRISE×QpartnerFEضریب برآورد شده براي متغیر 
و سطح 033/2بودن سود شرکت ها با کیفیت حسابرسی ناشی از تغییر شریک حسابرسی است؛ برابر با 

(سطح خطاي آزمون) است. این یافته حاکی از ارتباط مستقیم 05/0است که کمتر از 000/0معناداري 
دهد که با افزایش کیفیت حسابرسی ناشی از تغییر و معنادار بین متغیرهاي مذکور می باشد و نشان می 

شریک حسابرسی، مربوط بودن سود شرکت ها باال رفته است. این یافته با ادعاي مطرح شده در فرضیه 
درصد، پذیرفته می شود.95اول تحقیق سازگار می باشد و این فرضیه در سطح اطمینان 

نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق
: بازار سهام به تغییر شریک حسابرسی، واکنش نشان می دهدفرضیه دوم

ارائه شده است. 5نتایج آزمون چاو براي مدل فرضیه دوم در جدول 
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: نتایج آزمون چاو براي مدل رگرسیونی آزمون فرضیه دوم5جدول 

نتیجهسطح معناداريFآماره 
مدل، پانل است.891/2026/0

ارائه شده است. 6نتایج آزمون هاسمن براي مدل رگرسیونی فرضیه دوم، در جدول 
: نتایج آزمون هاسمن براي مدل رگرسیونی آزمون فرضیه دوم6جدول 

نتیجهسطح معناداريChi-Sqآماره 
رگرسیون، مبتنی بر اثرات ثابت است34/21007/0

آمده است.7نتایج حاصل از برازش مدل، در جدول 
: نتایج تجزیه و تحلیل آماري براي آزمون فرضیه دوم7جدول 

سطح معنی داريtآماره βضریب متغیر
0.7251450.3439640.7311ضریب ثابت

SURPRISE0.0077670.7131880.4762

QPartnerFE1.2667778.7343700.0000

QAuditFirmFE-0.000248-0.0016760.9987

Beta0.0511072.3664510.0185

MTB0.0003900.2370890.8127

Size-0.151010-2.9748310.0013

Loss-0.072062-2.3107350.0262

Lev0.7367282.2957390.0158

CFO0.0158770.3567770.7215

358/0ضریب تعیین تعدیل شده
223/2آماره دوربین واتسون

F487/3آماره 
F000/0سطح معنی داري آماره 

که منعکس کننده واکنش بازار سرمایه به تغییر شریک QpartnerFEضریب برآورد شده براي متغیر 
(سطح خطاي آزمون) 05/0است که کمتر از 000/0و سطح معناداري 266/1حسابرسی است؛ برابر با 

است. این یافته حاکی از ارتباط مستقیم و معنادار بین متغیرهاي مذکور می باشد و نشان می دهد که 
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رمایه به تغییر شریک حسابرسی موسسات، واکنش مثبتی داشته اند. این سرمایه گذاران و فعاالن بازار س

95یافته با ادعاي مطرح شده در فرضیه دوم تحقیق سازگار می باشد و این فرضیه در سطح اطمینان 
درصد، پذیرفته می شود.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم تحقیق
فرضیه سوم: 

اولیه شرکت ها با کیفیت حسابرسی ناشی از تغییر شریک بین قیمت گذاري نادرست سهام در عرضه 
حسابرسی، ارتباط وجود دارد.

ارائه شده است. 8نتایج آزمون چاو براي مدل فرضیه سوم در جدول 
: نتایج آزمون چاو براي مدل رگرسیونی آزمون فرضیه سوم7جدول 

نتیجهسطح معناداريFآماره 
مدل، پانل است.677/2037/0

ارائه شده است.8نتایج آزمون هاسمن براي مدل رگرسیونی فرضیه سوم، در جدول 
: نتایج آزمون هاسمن براي مدل رگرسیونی آزمون فرضیه سوم8جدول 

نتیجهسطح معناداريChi-Sqآماره 
رگرسیون، مبتنی بر اثرات ثابت است551/22004/0

آمده است.9نتایج حاصل از برازش مدل، در جدول 
: نتایج تجزیه و تحلیل آماري براي آزمون فرضیه سوم9جدول 

سطح معنی داريtآماره βضریب متغیر
5.7439500.0000-3.497190-ضریب ثابت

SURPRISE-0.005335-0.3949100.6931

QPartnerFE0.4553932.4816640.0134

QAuditFirmFE0.1460430.8588530.3909

Beta0.0675532.5324450.0116

MTB-0.000715-0.3512180.7256

Size0.0821591.9893710.0494

Loss0.5145301.9715230.0492

Lev0.3412242.9777600.0287

CFO-0.049376-1.1955470.2325
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سطح معنی داريtآماره βضریب متغیر
273/0ضریب تعیین تعدیل شده

015/2آماره دوربین واتسون
F973/7آماره 

F000/0سطح معنی داري آماره 
که منعکس کننده ارتباط بین قیمت گذاري نادرست QpartnerFEضریب برآورد شده براي متغیر 

سهام در عرضه اولیه شرکت ها با کیفیت حسابرسی ناشی از تغییر شریک حسابرسی است؛ برابر با 
ون) است. این یافته حاکی از (سطح خطاي آزم05/0است که کمتر از 000/0و سطح معناداري 455/0

ارتباط مستقیم و معنادار بین متغیرهاي مذکور 
می باشد و نشان می دهد که افزایش احتمال کیفیت حسابرسی ناشی از تغییر شریک حسابرسی، قیمت 
گذاري نادرست سهام را تقویت می کند. این یافته با ادعاي مطرح شده در فرضیه سوم تحقیق سازگار 

درصد، پذیرفته می شود.  نتایج حاصل از آزمون فرضیه 95این فرضیه در سطح اطمینان می باشد و 
چهارم تحقیق

بین شرایط قراردادهاي بدهی شرکت ها با کیفیت حسابرسی ناشی از تغییر شریک فرضیه چهارم: 
حسابرسی، ارتباط وجود دارد.

ارائه شده است. 10نتایج آزمون چاو براي مدل فرضیه چهارم در جدول 
: نتایج آزمون چاو براي مدل هاي رگرسیونی آزمون فرضیه چهارم10جدول 

نتیجهسطح معناداريFآماره مدل
مدل، پانل است.127/3032/0
مدل، پانل است.2691/3019/0

ارائه شده است. 11نتایج آزمون هاسمن براي مدل رگرسیونی فرضیه چهارم، در جدول 
: نتایج آزمون هاسمن براي مدل هاي رگرسیونی آزمون فرضیه چهارم11جدول 

نتیجهسطح معناداريChi-Sqآماره 
رگرسیون، مبتنی بر اثرات ثابت است667/23004/0
اثرات ثابت استرگرسیون، مبتنی بر 307/24000/0

آمده است.12نتایج حاصل از برازش مدل ها، در جدول 
(متغیر وابسته: نسبت بهره 1مدل -: نتایج تجزیه و تحلیل آماري براي آزمون فرضیه چهارم12جدول 

به سود)
سطح معنی داريtآماره βضریب متغیر
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25.212501.2772540.2023ضریب ثابت

SURPRISE-0.049627-0.4866880.6268

QPartnerFE0.6778140.4991320.6180

QAuditFirmFE-2.873134-2.0783010.0383

Beta0.0564350.2790870.7803

MTB-0.009241-0.6003160.5487

Size-2.029684-2.3993490.0125

Loss-8.494946-3.9121800.0001

Lev9.7909041.8391070.0667

CFO-0.209554-0.5029200.6153

224/0ضریب تعیین تعدیل شده
923/1آماره دوربین واتسون

F631/5آماره 
F000/0سطح معنی داري آماره 

(متغیر وابسته: نسبت تسهیالت وثیقه اي)2مدل -: نتایج تجزیه و تحلیل آماري براي آزمون فرضیه چهارم13جدول 
سطح معنی داريtآماره βضریب متغیر

0.8237040.4106-1.306246-ضریب ثابت

SURPRISE0.0022890.2794620.7800

QPartnerFE-0.193298-1.7718150.0772

QAuditFirmFE-0.105861-0.9531760.3411

Beta0.0174671.0752250.2830

MTB0.0012272.9918830.0019

Size0.1461212.2539960.0106

Loss0.0300620.1723330.8633

Lev-0.272482-0.6371000.5244
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سطح معنی داريtآماره βضریب متغیر
CFO0.0290162.8667990.0266

196/0ضریب تعیین تعدیل شده
881/2آماره دوربین واتسون

F472/4آماره 
F004/0سطح معنی داري آماره 

که منعکس کننده ارتباط نسبت بهره 1در مدل QpartnerFEضریب برآورد شده براي متغیر 
تسهیالت(به عنوان یکی از شرایط قراردادهاي بدهی) با کیفیت حسابرسی ناشی از تغییر شریک 

(سطح خطاي آزمون) 05/0است که باالتر از 618/0و سطح معناداري 677/0حسابرسی است؛ برابر با 
که منعکس کننده ارتباط نسبت 2در مدل QpartnerFEاست. ضریب برآورد شده براي متغیر 

تسهیالت وثیقه اي(به عنوان یکی از شرایط قراردادهاي بدهی) با کیفیت حسابرسی ناشی از تغییر 
(سطح خطاي 05/0است که باالتر از 077/0و سطح معناداري -193/0شریک حسابرسی است؛ برابر با 

ین متغیرهاي مذکور می باشد و نشان می دهد که آزمون) است.  این یافته ها حاکی از عدم ارتباط ب
بین شرایط قراردادهاي بدهی شرکت ها با کیفیت حسابرسی ناشی از تغییر شریک حسابرسی، ارتباط 
معنادار به لحاظ آماري وجود نداشته است. این یافته با ادعاي مطرح شده در فرضیه چهارم تحقیق مغایر 

درصد، رد می شود.95ن می باشد و این فرضیه در سطح اطمینا
خالصه و تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیات

ها با کیفیت یافته هاي حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق نشان داد که بین مربوط بودن سود شرکت
حسابرسی ناشی از تغییر شریک حسابرسی، ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر، در 

یر شریک حسابرسی داشته اند؛ واکنش بازار سرمایه به اطالعات سود، مطلوب بوده هایی که تغیشرکت
است. این یافته را می توان به طور بالقوه، مبتنی بر نقش حسابرسی در اعتباربخشی به گزارشات مالی، 
موردنظر قرار داد. بر این اساس، می توان به دو استدالل در خصوص یافته هاي فرضیه اول تحقیق دست
یافت. اول اینکه، به نظر می رسد که تغییر شریک حسابرسی توسط موسسات، بهبود موثري را در 
فرآیند حسابرسی این موسسات به وجود آورده است و یا اینکه حداقل، انتظار بازار سرمایه از این 

ها شرکتتغییرات، چنین بوده است. دوم اینکه، بازار سرمایه ایران درك روشنی از ساختار حسابرسی 
ها مورد توجه گري مالی شرکتداشته و کیفیت حسابرسی را به عنوان یک ابزار نظارت در محیط گزارش

قرار داده است.
یافته هاي حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق نشان داد که بازار سهام به تغییر شریک حسابرسی، 

فرضیه اول بوده و نشان می دهد واکنش مثبت داشته است. یافته هاي فرضیه دوم تحقیق در راستاي
که سرمایه گذاران، تغییر شریک حسابرسی را به عنوان یک رویداد مطلوب، تلقی می کنند. چنین 
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واکنشی را می توان چنین تفسیر نمود که احتماال، هر گونه تغییر شریک حسابرسی به عنوان یک بهبود 

در فرآیند حسابرسی موسسات تلقی شده است. 
یافته هاي حاصل از آزمون فرضیه سوم تحقیق نشان داد که بین قیمت گذاري نادرست سهام در عرضه 

ها با کیفیت حسابرسی ناشی از تغییر شریک حسابرسی، ارتباط مستقیم وجود دارد. قیمت اولیه شرکت
د. بازدهی گذاري نادرست سهام، منعکس کننده بازدهی سهام پس از اولین عرضه سهام در بازار می باش

سهام، برآیند واکنش بازار به طیف وسیعی از اطالعات موجود در بازار می باشد و به طور مشخص، شامل 
یک یا چند عامل اطالعاتی خاص نیست. از این جهت، به نظر می رسد که سرمایه گذاران براي تصمیم 

ها ت حسابرسی شرکتگیري در خصوص سرمایه گذاري در یک سهام جدید، ناگزیر هستند که به کیفی
تکیه نمایند. زیراکه اطالعات مرتبط با سهام جدید، ممکن است محدود و ناقص باشد.  

ها با یافته هاي حاصل از آزمون فرضیه چهارم تحقیق نشان داد که بین شرایط قراردادهاي بدهی شرکت
ي وجود نداشته است. کیفیت حسابرسی ناشی از تغییر شریک حسابرسی، ارتباط معنادار به لحاظ آمار

شرایط قراردادهاي بدهی، منعکس کننده الزامات و یا هزینه هایی است که شرکت بابت دریافت 
اعتبارات متحمل می شود. چنین الزاماتی از جانب اعتباردهندگان مطرح می شود و به طور بالقوه، ناشی 

هارم تحقیق را می توان چنین از تعامل شرکت با آنان می باشد. بر این اساس، یافته هاي فرضیه چ
تفسیر نمود که بر خالف سرمایه گذاران، کیفیت حسابرسی ناشی از تغییر شریک حسابرسی، براي 
اعتباردهندگان بی اهمیت بوده و آنان، چنین تغییراتی را در تصمیمات اعتباري خود لحاظ نکرده اند. 

ان، درك مستقیمی از ساختار حسابرسی ممکن است دلیل این امر ناشی از این باشد که اعتباردهندگ
ها نداشته باشند و در ارزیابی آنها، بیشتر بر سایر اطالعات موجود تکیه شده است. شرکت

پیشنهادهاي کاربردي 
براساس یافته هاي فرضیه اول مبنی بر اینکه بین مربوط بودن سود شرکت ها با کیفیت حسابرسی .1

هاي مستقیم و معنادار وجود دارد؛ به مدیران شرکتناشی از تغییر شریک حسابرسی، ارتباط
سهامی توصیه می شود که سعی نمایند براي حسابرسی شرکت، با موسساتی همکاري نمایند که 
همواره براي بهبود کیفیت حسابرسی در تالش هستند و این امر را به گونه اي واضح براي 

. صاحبکاران مشهود می نمایند
ضیه دوم مبنی بر اینکه بازار سهام به تغییر شریک حسابرسی، واکنش مثبت براساس یافته هاي فر.2

داشته است؛ به سرمایه گذاران و فعاالن بازار سرمایه توصیه می شود که به ساختار حسابرسی 
ها را در تصمیمات سرمایه ها توجه نمایند و سعی کنند که کیفیت حسابرسان این شرکتشرکت

. گذاري خود لحاظ نمایند
براساس یافته هاي فرضیه سوم مبنی بر اینکه بین قیمت گذاري نادرست سهام در عرضه اولیه .3

ها با کیفیت حسابرسی ناشی از تغییر شریک حسابرسی، ارتباط مستقیم وجود دارد؛ به شرکت
هاي سهامی که قصد انتشار سهام جدید دارند؛ توصیه می شود که اطالعات مرتبط با مدیران شرکت
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حسابرسی شرکت را به طور واضح افشا نموده و سعی نمایند که از حسابرسان با اعتبار و فرآیند

. شهرت باال استفاده نمایند
براساس یافته هاي فرضیه جهارم مبنی بر اینکه بین شرایط قراردادهاي بدهی شرکت ها با کیفیت .4

آماري وجود نداشته است؛ به حسابرسی ناشی از تغییر شریک حسابرسی، ارتباط معنادار به لحاظ 
هاي سهامی که تامین مالی آنها به طور عمده بر اساس بدهی می باشد؛ پیشنهاد می مدیران شرکت

گري شود که سعی نمایند، موارد موردنظر اعتباردهندگان از نظر عملکرد شرکت و ساختار گزارش
گان، اطمینان کافی در خصوص مالی را به نحو مطلوب رعایت کرده و از این طریق به اعتباردهند

. حفظ منافع در شرکت را بدهند
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The present study aimed to investigate the effect of audit quality information
focusing on the consequences of investment decisions of an audit partner. In this
study, in accordance with the aforementioned purpose, four hypotheses were
proposed that were used for statistical analysis and research. A sample of 99
companies listed on the Tehran Stock Exchange data for a period of 5 years (from
1389 to 1393) was used for statistical analysis. Through multiple regression models
were tested hypotheses that are consistent with the findings, with increasing audit
quality of audit partner change, the relevance of corporate profit has gone up. The
results show that investors and capital market participants to change audit partner
institutions, have a positive reaction. According to the findings, increasing the
likelihood of audit quality of audit partner change, strengthen security mispricing.
Finally, the results showed that the terms of contracts with audit quality corporate
debt resulting from the change audit partner, statistically significant relationship
existed.

Keywords: Relevance Profit, Incorrect Pricing of Stock, Debt Covenant
Requirements, Quality Audit, The Audit Partner.

1 mkh19595 @gmail.com ©(Corresponding Author)
2 mhrn48_gh@yahoo.com
3 esanoranifar@ yahoo.com


