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  چكيده

 بـا توجـه بـه    .روند به شمار ميحسابرسان مستقل همواره يكي از اركان بازار سرمايه       
اهميت نقش آنها در اين بازار، تغييرات منظم آنها به عنـوان يكـي از راهكارهـاي اساسـي        
افزايش شفافيت اطالعاتي توسط نهادهاي نظارتي و مقـررات گـذاران بازارهـاي سـرمايه               

سـسات حـسابرسي    ؤاين مهم در ايران نيز بر اساس دستورالعمل م        .قرار گرفته است  مدنظر  
 شـوراي عـالي بـورس و اوراق         8/5/1386مصوب  ( معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار     

ثير تغيير حـسابرس    أتحقيق در پي آن است تا ت      اين  بر اين اساس،    . ده است شالزام  ) بهادار
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـران را بـين           مستقل بر شفافيت اطالعاتي شركتهاي      

ثير تغيير حـسابرس مـستقل بـر رتبـه          أدر اين راستا ت   . دكن بررسي   1387 تا   1384سالهاي  
نتايج تحقيـق   . شفافيت اطالعاتي شركتها و تعديالت سنواتي مورد آزمون قرار گرفته است          

  .ثيري نداردأركتها تدهد كه تغيير حسابرس مستقل بر شفافيت اطالعاتي شنشان مي
  

                                  
   استاديار دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبايي∗
   دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين و حسابدارياستاديار دانشكده مديريت ∗∗
 كارشناس ارشد حسابداري ∗∗∗
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شفافيت اطالعات، تغيير حسابرس، رتبه شفافيت اطالعاتي، تعـديالت          :هاي كليدي واژه
   .سنواتي

  
  مقدمهمقدمه

اطالعاتي است كه بتوان با كمك آنها منابع موجود و مند گيريهاي اقتصادي نياز تصميم
گيري صميميكي از مهمترين عوامل در ت.  مطلوب تخصيص داداي گونهدر دسترس را به 

صحيح، اطالعات مناسب و مرتبط با موضوع تصميم است كه اگر بدرستي فراهم و 
 وطن پرست،( رات منفي براي فرد تصميم گيرنده در پي خواهد داشتيثتأپردازش نشود، 

1387(.  
گيري صحيح در بازار اوراق گيري از اطالعات افشا شده و به عبارتي تصميمبهره

نيز كامل و قابل  با اهميت و بموقع، مربوط، اطالعات،اين ر است كه بهادار زماني امكانپذي
 بدون را نداشته باشد، ويژگيها يا بعضي از آنها ، اينچنانچه اطالعات افشا شده. فهم باشد
قيمتگذاري اوراق به  كار كشف قيمت در بازار بدرستي عمل نخواهد كرد و و ترديد ساز

بيني منطقي روند ر نتيجه واقعي بودن قيمتها، پيشد. اي مطلوب انجام نخواهد شدشيوه
 .ال خواهد بودؤبه طور كلي شفافيت اطالعات و عادالنه بودن بازار مورد س  آن ويندهآ

وجود اطالعات كافي در بازار و انعكاس بموقع و سريع اطالعات در قيمت اوراق بهادار با 
يندي است كه االعات ناشي از فراهميت افشاي اط .داردارتباط تنگاتنگي يي بازار اكار

افشاي اطالعات موجب  .گيردبراي تعيين ارزش يك ورقه بهادار مورد استفاده قرار مي
بيني افزايش امكان پيش ذاري بهينه وگكار كشف قيمت و در نتيجه قيمت و بهبود ساز

ه شفافيت شاخص توان مديريت در ارائه اطالعات ضروري ب .شودمنطقي روند قيمتها مي
اطالعات حسابرسي شده كه به بويژه . شكل صحيح، روشن، بموقع و در دسترس است

ساير روشها منتشر  هاي گروهي وشكل گزارشهاي عمومي و هم از طريق انعكاس در رسانه
گذاران  به عبارتي شفافيت منعكس كننده اين مطلب است كه آيا سرمايه؛شده باشد

  .)1383نوبخت،( دارند يا خير،دهدل شركت روي مي در داختصويري واقعي از آنچه واقعاً
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و سهولت تحليل معنادار فعاليتهاي شركت و بنيانهاي  توان سادگيشفافيت را مي
 و 1بوشمن به نقل )1386 (تجويدي. دانست اقتصادي آن توسط فرد خارج از شركت

قابل شفافيت شركتي را در دسترس بودن گسترده اطالعات مربوط و ) 2003(همكارانش 
گذاري، نظام  اي، وضعيت مالي، فرصتهاي سرمايه اتكا در خصوص نتايج عملكرد دوره

وجود شفافيت از . نمايدميعام تعريف  ميراهبري شركتها، ارزش و ريسك شركتهاي سها
دهد كه همواره اطالعات قابل اتكا و بموقع در  يك سو به سهامداران خرد اطمينان مي

كرد و سهامداران عمده و مديران در پي تضييع  اهند خصوص ارزش شركت دريافت خو
حقوق آنها نيستند و از سوي ديگر مديران را براي تالش در جهت افزايش ارزش شركت 

تواند از ميزان و شدت  د و در نتيجه ميكنمدت شخصي ترغيب  به جاي پيگيري منافع كوتاه
  .رسواييهاي مالي به ميزان قابل توجهي بكاهد

ليت پاسخگويي ئوتوان به عنوان يكي از ابزارهاي ايفاي مسف را مياطالعات شفا
 آگاهانه تصميم گيريامكان  جوامع بيشتر باشد،  اطالعات دروزيعت هرقدر. مديران دانست

 مصرف منابع بيشتر مورد چگونگي تحصيل و پاسخگويي بخش خصوصي و دولتي در و
  ).1383 نوبخت،( يابدكاهش مي شود و امكان رشد فسادمي

حسابرسي صورتهاي مالي وساير اطالعات مالي از مهمترين ابزارهاي حصول اطمينان 
حسابرسان مستقل از طريق اعتباردهي به . رود به شمار مياز شفافيت اطالعات شركتها 

زدايند و صورتهاي مالي و ساير اطالعات مورد رسيدگي آلودگيها را از اطالعات مالي مي
بر همين اساس، حسابرسي صورتهاي مالي . شوند شركتها ميموجب شفافيت اطالعاتي

توسط حسابرسان مستقل به عنوان يكي از الزامات اصلي بورسهاي مختلف دنيا به شمار 
يهاي حسابداري يدليل برخي رسواييهاي مالي نظير رسواه در دهه اخير، كه ب. آيدمي

 ،ال قرار گرفتؤمواره مورد سشركتهاي انرون، ورلدكام و نظاير آن استقالل حسابرسان ه
نهادهاي نظارتي حرفه حسابداري و بازار سرمايه به منظور تقويت استقالل حسابرسان، تغيير 

  . و به اجرا گذاشته اند،دهكر يا الزام ،منظم آنها را به عنوان يكي از راهكارها پيشنهاد
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ر حسابرسان دهد كه فرايند تغييبررسي سوابق در كشورمان در اين زمينه نشان مي
سسه بزرگ از ؤمستقل در سالهاي گذشته به دليل محدود بودن حسابرسي توسط چند م

سسه حسابرسي بنياد مستضعفان و ؤسسه حسابرسي صنايع ملي و سازمان برنامه، مؤجمله م
موسسه حسابرسي شاهد به شكل مدون و رسمي و در غالب مفاد قانوني وجود نداشت و 

سسه ؤ تعدادي از كارهاي خاص با نظر مديران ماجرايئول هاي حسابرسي مسفقط گروه
در  .سسات تشكيل شدؤماين  سازمان حسابرسي با ادغام 1366در سال  .كردتغيير مي

 و به منظور اعمال كنترل و بررسي نسازمان حسابرسي به دليل تنوع و تعدد صاحبكارا
ني با ميانگين سه سال  تغيير هاي زما كار در دورهجرايهاي حسابرسي مسئول ابيشتر، گروه

اين جابجايي ممكن است مسئوليت انجام حسابرسي يك شركت را از يك مدير . يابندمي
  يند تغيير صرفاً بين ا لذا فر؛ و به مدير ديگري در داخل آن سازمان محول كند،سلب
 تغييرشود و در زمره مقررات  هاي مختلف در درون سازمان حسابرسي انجام ميگروه

اما در نهايت با . گيرد آن گونه كه در ساير كشورها مد نظر است، قرار نمي،سابرسح
 8سسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار در تاريخ ؤتصويب دستورالعمل م

 توسط شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، تغيير منظم حسابرس 1386مرداد ماه سال 
 شركتهاي پذيرفته شده در بورس تمام  و1الزامي شدمستقل در دوره زماني چهار ساله 

اوراق بهادار تهران و ساير اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار موظف به 
  .رعايت آن شدند

  
  

                                  
 سازمان بورس اوراق بهـادار،    (هادار   حسابرسي معتمد سازمان بورس اوراق ب      مؤسسات دستورالعمل   10 ماده   2تبصره   .1

 حسابرسي و شركاي مسئول كار حسابرسي هريك از اشخاص حقوقي مجاز نيستند بعد     مؤسسات «:داردبيان مي ) 1386
 سال ، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت مذكور را بپذيرنـد و ضـمناً در صـورت                چهاراز گذشت   

 ساله قبل ، نمي تواند با حـضور بـه عنـوان شـريك در                چهار مسئول كار در دوره      خروج شركا از مؤسسه قبلي، شريك     
  .»شروع اين مهلت از تاريخ تصويب اين دستورالعمل خواهد بود. مؤسسه حسابرسي ديگر سمت مزبور را قبول كند
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  لهئبيان مس
يكي از الزامات رقابت سالم دسترسي همه مشاركت كنندگان بازار به اطالعات شفاف 

 بازار سرمايه است كه )پول و كار در كنار بازارهاي كاال،(  بازارها يكي از انواع مهم.است
 موجب  در اين بازارنقصان اطالعات. ثر استؤاطالعات شفاف بر عملكرد آن به شدت م

اطالعات كه جزء . شودافزايش هزينه مبادالت و ناتواني بازار در تخصيص بهينه منابع مي
به  تواندر باشد، ميتتر و قابل دسترسگيري است، هر چه شفافيند تصميماناپذير فرجدايي

  باعثدر نهايتگردد و  منجر اتخاذ تصميمات صحيحتري در زمينه تخصيص بهينه منابع
ثر ؤاز عوامل م .شود كه هدف نهايي بازار سرمايه است و شفافيت بازار كارايي تخصيصي

ي مالي، ميزان توان نظامهاي قانوني، اقتصاد سياسي، اندازه شركت، اهرمهابر شفافيت مي
سودآوري، تمركز مالكيت، تركيب هيات مديره و در نهايت حسابرسي اطالعات مالي و 

 حسابرسي در مؤسساتبديهي است با توجه به جايگاه و نقش . تغيير حسابرس را نام برد
اعتبار بخشي به اطالعات مورد نياز تصميم گيرندگان، استقالل واقعي حسابرس و كيفيت 

ابرسي كه به عنوان عوامل كليدي در نظام اعتبار بخشي حسابرسي قلمداد  حسمؤسساتكار 
به همين دليل، افزايش كيفيت كار و . شوند در سرلوحه توجه آنان  قرار گرفته استمي

 حسابرسي همواره مورد توجه مقامات ناظر بازار سرمايه و حرفه مؤسساتحفظ استقالل 
اند براي اين منظور توصيه كردهرا رهاي مختلفي  و آنها راهكاگيرد ميحسابرسي نيز قرار 

  . استكه يكي از اين راهكارها، تغيير منظم حسابرس مستقل
هاي مختلفي مطرح شده است كه برخي از يند تغييرحسابرس ديدگاهادر ارتباط با فر

  : توان به شرح زير بيان كردها  را مياين ديدگاه
حسابرس موجب افزايش  يند تغييرا فردارندبيان مي) 2008( و همكاران 2مارا كمران

شود و در نتيجه، اعتماد سرمايه گذاران به گزارشهاي تهيه شده از سوي حسابرسان مي
انگيزه حسابرسان براي كشف و گزارش تحريفات بااهميت به دليل اعتماد سرمايه گذاران 

  .يابدافزايش مي
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صدي حسابرس طوالني و بلندمدت ره تدارند اگر دووهمكاران بيان مي) 2003( 3ميرز
 و با افزايش  كمتري داردعالقه شركت صاحبكار به ارائه مجدد صورتهاي مالي خود ،باشد

  .شوددوره تصدي بيش از سه سال باعث انحراف صاحبكار از استانداردهاي حسابداري مي
   موجب يند تغييرحسابرسا كه فرداردبيان ميمريكا اكميسيون بورس اوراق بهادار 

 استفاده كنندگان نسبت به جايگاه حسابرس در جامعه نگاهي تازه تمامشود تا در ذهن مي
اين كميسيون معتقد است كه با قطع ارتباط بلندمدت حسابرس و صاحبكار، . متبادر شود

 جعفري،( يابدماند و در نتيجه كيفيت حسابرسي افزايش مياستقالل حسابرسان محفوظ مي
1387(.  

 كه تحريفهاي بااهميت در كندبيان مي 4كارسلو و ناگيبه نقل از ) 1387(جعفري 
حسابرس ممكن است بر   لذا در اين شرايط تغيير؛دهدسالهاي اوليه حسابرسي رخ  مي

  .بگذاردتأثير منفي شفافيت اطالعات  كيفيت حسابرسي و
 جديد  طبق مطالعات خود بيان كردند كه در گزارشهاي حسابرسان5گيگر و راژوناندان

گيري به دليل موقعيت حسابرسان است كه شود و اين نتيجهاشتباهات بيشتري يافت مي
 بنابراين تغييرحسابرس و در پي ؛گيرند از سال اول فعاليت خود قرار ميدر تأثيرپذيريشايد 

شفافيت اطالعات در  آن ورود حسابرسان جديد موجب كاهش كيفيت حسابرسي و
  .شودسالهاي ابتدايي مي

 دوره تصدي بلند دارد كهبيان مي )2007 (6جري مونروبه نقل از ) 1387(جعفري 
 .شودهاي در سطح پايين مي و هزينهخوبمدت حسابرس باعث گزارشهاي مالي با كيفيت 

به دنبال يافتن پاسخي به اين پرسش  تحقيقاين حال با توجه به مطالب مطرح شده، 
  » دارد؟ثيريأچه ت يت اطالعاتي شركتهاتغييرحسابرس مستقل بر شفاف«است كه، 
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  پيشينه پژوهش
  تحقيقات خارجي
شواهدي دربـاره ارائـه       تحقيقي با عنوان الزام تغيير اجباري حسابرس،       2003در دسامبر   

در اين تحقيق محققان    .  انجام شد  )2003 (همكارانش  و 7صورتهاي مالي توسط مايرز    مجدد
-ثير آن بر كيفيت گزارشگري مالي پرداختـه       أمالي و ت  به عوامل الزام ارائه مجدد صورتهاي       

كـه  پرداختـه شـده اسـت        شركت دولتي    562براي اين كار به تجزيه و تحليل اطالعات         . اند
 اين تحقيـق   . ارائه نموده بودند مجدد  صورتهاي مالي خود را2001 و اكتبر  1997بين ژوئن   

كتهاي داراي دوره تصدي حـسابرسي   به اين نتيجه رسيد كه شرياد شدهبا مقايسه شركتهاي    
چنـين در برخـي از      هـم . ارائه مجدد صورتهاي مـالي ندارنـد       اي به تنظيم و    عالقه ،ترطوالني
ها ارتباطي بين دوره تصدي حسابرس با احتمال  ارائه مجدد صورتهاي مـالي مـشاهده                نمونه
در شـركتهاي    سـال    سـه از سوي ديگر، طبق اين مطالعه افزايش دوره تـصدي بـيش از              . نشد

نمونه باعث انحراف صـاحبكار از اسـتانداردهاي حـسابداري بـراي گزارشـگري فعاليتهـاي                
  .تجاري شده است

مدت ارتباط حسابرس با شركت صاحبكار و رابطـه آن          ( تحقيق ديگري با همين عنوان    
در ) 2005،  مـايرز و همكـاران     (پژوهـشگران توسـط همـين     ) با ارائه مجدد صورتهاي مـالي     

  صورتهاي مـالي  2001 تا اكتبر 1995كه بين ژوئن انجام شد  شركت   556 براي   2005ژوئن  
 اين تحقيق باز هم  به اين نتيجه رسيد كه  بين مدت ارتباط               .ارائه نموده بودند  مجدد  خود را   

و ارائه مجدد صورتهاي مـالي هـيچ        ) دوره تصدي حسابرس  ( حسابرس با شركت صاحبكار   
ا طوالني شدن دوره فوق شركت صاحبكار به ارائه نادرست چنين بهم .ارتباطي وجود ندارد

  .صورتهاي مالي و افزايش درآمدهاي عملياتي مي پردازد
 در تحقيقي، رابطـه  مـديريت سـود و تغييـر             )2008 (و همكارانش  عالوه بر اين كمران   

-ال كه آيا الزام تغيير حسابرس باعث ارتقاي كيفيـت حـسابرسي مـي   ؤحسابرس را  با اين س   

ثير دوره تـصدي در كيفيـت حـسابرسي در كـشور     أدر اين تحقيـق  تـ   . ، بررسي نمودند  شود
گـذرد در محيطـي كـه الـزام بـه            سال از قوانين تغيير حسابرس آن مـي        20 كه بيش از     ،ايتاليا
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  نتـايج تحقيـق نـشان      .  بررسـي شـده اسـت      2004 تـا    1985 بين سـالهاي     استتغيير حسابرس   
ودن تغييـر حـسابرس، تغييـر باعـث افـزايش كيفيــت       داوطلبانـه بــ وضـعيت دهـد كـه در   مـي 

 كاهش كيفيت حسابرسي را     است،شود و تا زماني كه تغيير حسابرس اجباري         حسابرسي مي 
  .به دنبال دارد

ــاني   ــط عزيزخ ــري توس ــق ديگ ــارانش7تحقي ــصدي  )2007( و همك ــوان دوره ت ــا عن  ب
در ايـن تحقيـق از      . حسابرس، شركاي حسابرسي و اعتبار گزارشگري مالي انجام شده است         

 2005 تـا    1995هاي پيش بيني شده حقوق صـاحبان سـهام شـركتها در سـالهاي               معيار هزينه 
تحقيق بـه ايـن نتيجـه دسـت يافتـه اسـت كـه دوره تـصدي حـسابرس و                     . استفاده شده است  

  . هاي پـيش بينـي شـده حقـوق صـاحبان سـهام در ارتبـاط اسـت                 شركاي حسابرسي با هزينه   
حقيق ياد شده دوره تصدي بلند مدت بـه گزارشـهاي مـالي بـا كيفيـت           چنين طبق نتايج ت   هم

  .شودبيني شده حقوق صاحبان سهام سطح پايين منجر ميهاي پيش و هزينهخوب
 

  تحقيقات داخلي
عوامل مؤثر براستقالل و شايستگي اعضاي  «تحقيق خود با عنوان در) 1385(جعفري 

 به اين نتيجه رسيد كه عواملي » گواهيجامعه حسابداران رسمي ايران در ارائه خدمات
وجود  كشف تحريفات با اهميت، كارايي حسابرسي، گرايي حسابرسان،تخصص همچون،

و كارهايي غير از قوانين و  قوانين و مقررات، پرهيز از ايجاد تضاد منافع، استفاده از ساز
بطه معناداري  حسابرسي رامؤسساتاندازه  مقررات به عنوان شاخص استقالل حسابرسان و

 در مرحله دوم محقق با اسناد كاوي گزارشهاي حسابرسي و با كيفيت حسابرسي دارند اما
   به اين نتيجه 1382 تا 1380 شركت بورسي در فاصله سالهاي 167صورتهاي مالي 

رسد كه حسابرسيهاي حسابداران رسمي در كشف و گزارش تحريفات با اهميت در مي
   .يستي الزم برخوردار نصورتهاي مالي از اثر بخش
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ثير آن أ حسابرسي و تمؤسساتچرخش «تحقيق خود با عنوان  نيز در) 1387(جعفري 
 درپي پاسخ به »بر كيفيت حسابرسي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  :اين پرسش بوده است كه
  .»شود حسابرسي موجب افزايش كيفيت حسابرسي ميمؤسساتچرخش آيا «
محقق با بررسي عوامل كشف تحريفات موجود در صورتهاي مالي  ين منظوربد

به اين نتيجه ) استقالل حسابرس(و گزارش تحريفات كشف شده ) شايستگي حسابرس(
  .شود حسابرسي موجب افزايش كيفيت حسابرسي نميمؤسساترسيد كه چرخش 

شركتها در بورس ارزيابي شفافيت اطالعات «تحقيق خود با عنوان  در) 1383( نوبخت
  :به اثبات فرضيات زير پرداخته است » اوراق بهادار

  .گزارش دهي اطالعات از سوي شركتها مطلوب است -1
 .امكان دسترسي يكسان همگان به اطالعات شركتها براي همه فراهم است -2

 .توزيع اطالعات شركتها مطلوب است -3

، دسترسي گزارشگري مطلوب(دهنده شفافيت اطالعات شركتها   تشكيلياجزا -4
 .از مطلوبيت يكساني برخوردار است) يكسان، توزيع مطلوب

محقق با بررسي مباني نظري بازار كاراي سرمايه و نقش اطالعات، انواع اطالعات 
موجود در بازار سهام، انواع تخلفات رايج در بازار سهام و با استفاده از روش تحقيق 

 موجب ياد شده تست براي فرضيات -ون تيتوصيفي و ابزار پرسشنامه و با استفاده از آزم
  .رد تمام فرضيات شده است

ثر بر تغيير ؤشناسايي عوامل م «با عنوان) 1384( تحقيق ديگري توسط زارعي مروج
در اين تحقيق محقق به اين نتيجه رسيد كه حق . صورت پذيرفت» حسابرس در ايران

، اندازه شركت و نرخ الزحمه حسابرس،كيفيت كار حسابرس، تغيير مديران شركتها
 درصد بر تغيير حسابرسان از سوي شركتها 95بازگشت سرمايه شركتها در سطح اطمينان 

 نسبت فراوانافزايش ميزان فروش شركت صاحبكار، ميزان  ثير دارد و اظهار نظر مشروط،أت
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 نسبت بدهي كوتاه مدت به مقدار زيادبدهي بلند مدت به داراييهاي شركت صاحبكار، 
و افزايش سرمايه شركت صاحبكار بر تغيير حسابرسان شركتها  يهاي شركت صاحبكارداراي

  .نداردثيري أت
  
  هاي پژوهشفرضيه

هاي پژوهش به صورت زير تدوين شده پيشينه تحقيق، فرضيه با توجه به مباني نظري و
  :است

  .   شودسبب افزايش رتبه شفافيت شركتها مي تغييرحسابرس مستقل،  :1فرضيه 
  .شودسبب افزايش ميزان تعديالت سنواتي شركتها مي تغييرحسابرس مستقل،: 2ضيهفر
  

  روش پژوهش
  متغيرها

شفافيت  حسابرس مستقل بر تغيير ثيرأت كه اين تحقيق در مورد آنجااز  :ستقل ممتغير
، لذا متغير مستقل اين تحقيق همان تغيير حسابرس مستقل استايران  در اطالعاتي شركتها

  .شودمتغيرهاي وابسته بررسي مي ثيرآن برأاست كه ت
 كه نماد آن رتبه شفافيت است متغير وابسته اين تحقيق شفافيت اطالعات :متغير وابسته

 كه از استتعيين شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و تعديالت سنواتي شركتها 
  .صورتهاي مالي حسابرسي شده استخراج گرديده است

  
  نوع تحقيق
 و از ،، تحقيق از نوع تحقيق كاربردي اينبندي علمي از نظر هدفجه به تقسيمبا تو

ثير تغيير حسابرس مستقل بر شفافيت أآنجا كه يكي از اهداف اين تحقيق، بررسي ت
  .تحقيق را در زمره تحقيقات توصيفي قرار داداين توان ، لذا مياستاطالعاتي 
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  روشهاي آماري
كار گرفتن روشهاي آماري استفاده ه بودن متغيرها قبل از ب در اين تحقيق آزمون نرمال 

كار ه شود كه نوع آزمون بها از آنجا ناشي مياهميت آزمون نرمال بودن داده. شده است
ها در مباحث آماري روشهاي تحليل داده. دكنها را مشخص گرفته شده براي تحليل داده
ها در قالب ر پارامتري و غير نرمال توزيع دادهها در قالب آمابسته به نرمال بودن توزيع داده

 - براي بررسي نرماليتي از آماره آزمون كولموگروف. گيردآمار ناپارامتري قرار مي
، از ها توزيع نرمال نداشتهتحقيق در مواردي كه دادهاين در . اسميرنف استفاده شده است

 متغيرهاي چوله به راست را الًتبديل لگاريتمي معمو. تبديل لگاريتمي استفاده شده است
در نهايت به دليل اينكه ). ر شاخصهاي مالي توزيعي چوله با راست داردبيشت( كندنرمال مي

وابسته بودن جامعه ( استمتغيرهاي اين تحقيق دو گروه به هم وابسته نسبت به يك متغير 
مون يعني آزمون  زوجي و معادل ناپارامتري اين آزtاز آزمون پارامتري ) در قبل و بعد
 زوجي يا آزمون مشاهدات زوجي براي tآزمون پارامتري  . استفاده شده است9ويلكاكسون

مواقعي است كه بخواهيم حالت قبل و بعد را با هم مقايسه كنيم و يا در حالت پيش آزمون 
  اين حاالت را آزمون دو گروه به هم وابسته . گيردو پس آزمون مورد استفاده قرار مي

 ؛هاوكار دارد تا خود داده ها سركلي با رتبه داده طوره آزمونهاي ناپارامتري ب .ويندگمي
دست ه ها و تخصيص رتبه به آنها از رتبه آنها آماره آزمون بيعني بعد از مرتب كردن داده

  .آيدمي
  

  جامعه و نمونه آماري 
 توجه به وضعيت با. است شرط الزم براي هر تحقيقي، دسترسي به اطالعات مورد نياز 

افشاي اطالعات شركتها، دسترسي به اطالعات مربوط به شركتهاي پذيرفته شده در بورس 
 تحقيق شركتهاي پذيرفته شده در  اينبنابراين، جامعه آماري. اوراق بهادار آسانتر است
 تغيير حسابرس مستقل را تجربه 1387تا  1384 كه از سال استبورس اوراق بهادار تهران 

به منظور تعيين نمونه آماري، صورتهاي مالي حسابرسي شده و رتبه شفافيت . اندكرده
 شركت 199چنين سال پس از تغييرحسابرس اطالعاتي را براي دو سال قبل، سال قبل و هم
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تغيير حسابرس  1387 تا 1384 مرتبه طي سالهاي 296 كه جمعاًمورد بررسي قرار گرفت 
  .اندهكردمستقل را  تجربه 

ين تحقيق شركتهايي كه تجربه تغيير حسابرس مستقل را در فاصله زماني سالهاي در ا
  :انداند، مشروط به داشتن شرايط زير جزء نمونه انتخاب شده داشته1387 تا 1384
  .سال مالي شركت منتهي به تاريخ پايان اسفند ماه هر سال باشد -1
 سال قبل،سال قبل و رتبه شفافيت شركت توسط سازمان بورس اوراق بهادار در دو -2

 .سال تغيير حسابرس اعالم  شده باشد

صورتهاي مالي حسابرسي شده در دو سال قبل، سال قبل و سال تغيير حسابرس  -3
  .مستقل در دسترس باشد

   شركت به روش 92 بين شركتهاي جامعه آماري تعداد از موارداين با توجه به 
در فاصله زماني سالهاي   شركت23 داداند كه از اين تعگيري تصادفي انتخاب شدهنمونه
 شركت دو 22( اند بيش از يك مرتبه تغيير حسابرس مستقل را تجربه كرده1387تا  1384

 كه به استنمونه آماري  از كه هر تغيير خود يك عضو )مرتبه و يك شركت سه مرتبه
 رتبه نبودندليل ه الزم به ذكر است ب. است مورد 116طور كلي تعداد نمونه آماري 

 كاهش عضو 107 شركت، تعداد اعضاي نمونه براي آزمون فرضيه اول به نهشفافيت براي 
  .است عضو 116يافت ولي براي آزمون فرضيه دوم تعداد اعضاي نمونه همان 

  
  هافرايند آزمون فرضيه

  آمار توصيفي 
   رتبه شفافيت 

 نمونه آماري بر اساس اطالعات گردآوري شده، آمار توصيفي رتبه شفافيت اعضاي
  . آورده شده است1در جدول شماره 

 ميانگين رتبه شفافيت شركتهايي كه به ،شودنگاره مشاهده مياين به طوري كه در 
سال قبل از تغيير، سال قبل از تغيير و سال تغيير به  اند براي دواقدام نموده تغيير حسابرس
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ين بيانگر بهبود رتبه شفافيت در ميانگاين بررسي روند . ، است  45 و 44.3 ، 38.8ترتيب 
ميانگين در سال تغيير اين همچنين . استسال قبل از تغيير نسبت به دو سال قبل از تغيير 

  .نسبت به سال قبل از تغيير تفاوت چنداني نداشته است
  

  ه انداقدام كردآمارتوصيفي رتبه شفافيت  شركتهايي كه به تغييرحسابرس خود  - 1جدول شماره 
  N  

MinimumMaximumMean 
Std. 

Deviation 
  92217/19  8879/38  00/85 -00/1  107  سال قبل دورتبه شفافيت

  10049/23  3738/44  00/93  00/6 107  رتبه شفافيت سال قبل

  68363/22  0000/45  00/95  -00/8  107 رتبه شفافيت سال تغيير

Valid N (listwise) 107          

 
  

  تعديالت سنواتي 
ثير اندازه شركتهاي نمونه، ميانگين أدن تكرلحاظ براي ون فرضيه دوم به منظور آزم

مطلق تعديالت سنواتي مندرج در صورتهاي مالي به جمع داراييهاي اول دوره  نسبت قدر
  .شركتها در قبل و بعد از تغيير حسابرس مورد بررسي قرار گرفته است
مطلق تعديالت  ت قدربر اساس اطالعات گردآوري شده، آمار توصيفي ميانگين نسب

  .باشدمي 2 شماره جدولسنواتي اعضاي نمونه آماري به شرح 
مطلق تعديالت سنواتي   ميانگين نسبت قدر،شودنگاره مشاهده مياين به طوري كه در 

به مجموع داراييهاي ابتداي دوره براي دوسال قبل از تغيير، سال قبل از تغيير و سال تغيير به 
ميانگين بيانگر آن است كه اين اين بررسي روند . است 032/0و  037/0 ،041/0ترتيب 

چنين در سال تغيير نسبت به سال ميانگين در سال قبل از تغيير نسبت به دو سال قبل و هم
  .قبل از تغيير كاهش يافته است

  



  ... درشفافيت اطالعاتي شركتهاي پذيرفته شدهو تغيير حسابرس مستقل / 124

ه آمارتوصيفي  نسبت قدر مطلق تعديالت سنواتي به جمع داراييهاي شركتهايي كه ب - 2جدول شماره 
  :اندهاقدام كردتغييرحسابرس خود 

  N  Minimu
m 

Maximu
m Mean Std. 

Deviation 
  17297/0  0414/0 82/1 /.00 116 سال قبل دونسبت تعديالت سنواتي

  09176/0  0375/0  84/0  /.00  116 نسبت تعديالت سنواتي سال قبل
  06940/0  0326/0  48/0 /.00  116 نسبت تعديالت سنواتي سال تغيير

Valid N (listwise) 116          
  
  استنباطي  آمار

 :( paired  t-test)   زوجي- tآزمون  

توان از روشهاي براي مقايسه ميانگين يك متغير در قبل و بعد از تغيير حسابرس مي
 زوجي – tطور كلي آزمون پارامتري  ه ب .آماري معمول براي دو نمونه وابسته استفاده كرد

در صورتي از آزمون . استمون براي مقايسه ميانگين قبل و بعد معروفترين و مهمترين آز
مهمترين اين . گردد ها رعايتشود كه پيش فرضهايي بر روي دادهپارامتري استفاده مي

كار بردن اين آزمون الزم است ه بنابراين قبل از ب. هاست پيش فرضها نرمال بودن داده
  .ها بررسي شودنرمال بودن داده

  
   اليتي آزمون نرم

  :صورت زير استه ها بفرض صفر و فرض مقابل نرمال بودن داده
  

   : H0      استها نرمال داده         

     : H1  ها نرمال نيستداده              
 

استنباط . اسميرنوف استفاده شده است -براي آزمون فرض باال از آزمون كلموگرف
 ، درصد باشد5كمتر از ) سطح معنا داري (sig كه اگراست اين شرح براي فرض باال به 
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 هاي اندازه نمايانگر 3جدول شماره  .شود درصد اطمينان رد مي95فرض صفر در سطح  
  .استسطح معني داري متغير رتبه شفافيت با توجه به آزمون نرماليتي آنها 

 شود براي رتبه شفافيت كل شركتهايي كه حسابرس آنها تغييرگونه كه ديده ميهمان
 درصد  5 بيش از sig هاياندازهيافته و در دو سال قبل، قبل و بعد از تغيير حسابرس مستقل 

  .استهاي مربوط به رتبه شفافيت اطالعاتي شركتها نرمال  داده، بنابراين.است
  

  )آزمون نرماليتي(  سطح معني داري متغير رتبه شفافيتهاي اندازه – 3جدول شماره 
  مقدار  تعداد  شرح

   دو سال قبل از تغيير-شفافيت كلرتبه 
   يك سال قبل از تغيير-رتبه شفافيت كل
   سال تغيير-رتبه شفافيت كل

107  
107  
107  

752/0  
050/0  
588/0  

  
  

  )آزمون نرماليتي( سطح معني داري متغير تعديالت سنواتيهاياندازه - 4جدول شماره 
  مقدار  تعداد  شرح
  دوسال قبل از تغيير -يها كلنسبت قدرمطلق تعديالت سنواتي به داراي

  يك سال قبل از تغيير -نسبت قدرمطلق تعديالت سنواتي به داراييها كل
  سال تغيير -نسبت قدرمطلق تعديالت سنواتي به داراييها كل

116  
116  
116  

000/0  
000/0  
000/0  

  دوسال قبل از تغيير - قدرمطلق تعديالت سنواتي كل
   قبل از تغييريك سال -قدرمطلق تعديالت سنواتي كل
  سال تغيير -قدرمطلق تعديالت سنواتي كل

116  
116  
116  

000/0  
000/0  
000/0  

  
 :آورده شده است  آزمون نرماليتي در ارتباط با فرضيه دوم4در جدول شماره چنين هم
شود براي نسبت قدر مطلق تعديالت سنواتي به مجموع داراييهاي گونه كه ديده ميهمان

چنين يك سال قبل و سال تغيير حسابرس مستقل و هم  در دو سال قبل،ابتداي دوره شركتها
سال تغيير حسابرس مستقل  يك سال قبل و مطلق تعديالت سنواتي براي دو سال قبل، قدر
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 درصد اطمينان رد 95 با H0  بنابراين فرضت؛اسكمتر  درصد 5 از sig هاياندازهشركتها 
  .ال نيستها نرمشود و بدين معني است كه دادهمي

  
  ها آزمون فرضيهنتايج 
  آزمون فرضيه اولنتايج 

تغيير حسابرس مستقل سبب افزايش در رتبه شفافيت اطالعاتي شركتها :  اولفرضيه
  .شودمي

براي آزمون اين فرضيه، رتبه شفافيت سالهاي قبل و دو سال قبل از تغيير حسابرس 
ا دو سال قبل از تغيير با يكديگر مقايسه چنين سال تغيير بسال قبل و سال تغيير و هم مستقل،
  : استذيلآزمون به شرح اين براي  H1و  H0فرضهاي . ستا شده

H0 :µ1≤µ2 
H1 :µ1>µ2       

  
H0 : µ0≤µ1 
H1 : µ0>µ1  

       
H0 : µ0≤µ2 
H1 : µ0>µ2  

  :   استبه  شرح زير    µ2  و   µ0 ، µ1فرضها، اين در 
µ0     :  تغيير حسابرس مستقلميانگين رتبه شفافيت سال   
µ1    :  ميانگين رتبه شفافيت يك سال قبل از تغيير حسابرس مستقل  

   µ2  :          ميانگين رتبه شفافيت دو سال قبل از تغيير حسابرس مستقل  
  :شود در اين آزمون، آماره به صورت زير تعريف مي  

ns
Dt
/

=  
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  انحراف معيار تفاوتهاي قبل S ، بعد از تغيير بوده ميانگين اختالف قبل و Dكه در آن
 است كه داراي آزمون يك دنباله tتوزيع آماره باال داراي توزيع . استو بعد از تغيير 

  :شود  ناحيه رد و عدم رد فرض صفر به صورت زير تعيين مي و استراست 

  
 فرض صفر ، قرار گيردH0 ر ناحيه عدم پذيرش بنابراين هرگاه مقدار آماره آزمون د

  . و در غير اين صورت پذيرفته خواهد شد،رد
  

ثير تغيير حـسابرس مـستقل بـر رتبـه          أ زوجي  براي ت    t زير آماره آزمون     5جدول شماره   
  :استشفافيت اطالعاتي شركتها 

 
   فرضيه اول نتايج آزمون  - 5جدول شماره 

Paired Differences  

  
95% Confidence 
Interval of the 

Difference  
  

Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

Lower Upper 

t  df  Sig. (2-
tailed)  

Pair 1  
رتبه سال قبل و دو 
 سال قبل از تغيير

485/5  320/22  157/2  207/1  764/9  542/2  106  012/0 

Pair 2 
رتبه سال تغيير و 
 سال قبل از تغيير

626/0  891/21  116/2  569/3-  822/4  296/0  106  768/0  

Pair 3 

رتبه سال تغيير و 
دو سال قبل از 

 تغيير
112/6  402/23  262/2  626/1  597/10  702/2  106  008/0  

  

 

H0  عدم رد

64/1+ 

H0 رد
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  براي دو سال و سال قبل از تغيير،t مقدار ،شود مشاهده ميجدولاين طور كه در همان
 ، 542/2ر و دو سال قبل از تغيير به ترتيب  چنين سال تغييسال تغيير و سال قبل از تغيير و هم

  . ، است 702/2 و296/0
 با توجه به اينكه مقدار :از تغيير با دو سال قبل از تغيير مقايسه رتبه شفافيت سال قبل

شود و به اين معني  درصد اطمينان پذيرفته مي95در سطح  H1 است،  H0آماره در ناحيه رد 
كه است  آخرين سال دوره تصدي حسابرس افزايش يافته است كه رتبه شفافيت شركتها در

 بهتر اطالعات مالي صاحبكار در سال يتواند نشاندهنده تالش حسابرس براي افشامي
  .پاياني دوره تصدي خود باشد

 با توجه به اينكه مقدارآماره در :سال قبل از تغيير مقايسه رتبه شفافيت سال تغيير با
شود و به اين معني  درصد اطمينان رد مي95در سطح   H1براين ، بنااست  H0ناحيه عدم رد 

است كه رتبه شفافيت شركتها در سال تغيير حسابرس نسبت به سال قبل از تغيير، تغييري 
توان نتيجه گرفت تغيير حسابرس باعث افزايش رتبه شفافيت اطالعات نداشته است كه مي
  . شركتها نشده است

 با توجه به اينكه مقدار آماره در :غيير با دو سال قبل از تغييرمقايسه رتبه شفافيت سال ت
شود و به اين معني است كه  درصد اطمينان پذيرفته مي95در سطح   H1 است،  H0ناحيه رد 

  .سال تغيير نسبت به دو سال قبل از تغيير افزايش يافته است رتبه شفافيت شركتها در
توان نتيجه گرفت شود و مي مشاهدات رد مي فرضيه اول براي كل،بنابراين در مجموع

  .كه تغيير حسابرس مستقل شركت باعث بهبود رتبه شفافيت اطالعاتي شركتها نشده است
  
  آزمون فرضيه دومنتايج 

  .شودتغيير حسابرس مستقل سبب افزايش در تعديالت سنواتي مي: دوم فرضيه 
ي به مجموع داراييهاي ابتداي براي آزمون اين فرضيه، نسبت قدر مطلق تعديالت سنوات

چنين سال تغيير به دو دوره سالهاي قبل از تغيير و دو سال قبل، سال قبل و سال تغيير و هم
  .ستا سال قبل از تغيير با يكديگر مقايسه شده
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  :آزمونها به شرح زير استاين براي  H1 و H0فرضهاي 
H0 :µ1≤µ2 
H1 :µ1>µ2  
H0 : µ0≤µ1 
H1 : µ0>µ1  

       
H0 : µ0≤µ2 
H1 : µ0>µ2  

  :   استبه  شرح زير    µ2  و   µ0 ، µ1فرضها، اين در 
 µ0   : ميانگين نسبت قدرمطلق تعديالت سنواتي به مجموع داراييهاي ابتداي دوره  سال

  تغيير حسابرس مستقل
µ1 :  ميانگين نسبت قدرمطلق تعديالت سنواتي به مجموع داراييهاي ابتداي دوره سال

  ر حسابرس مستقلقبل از تغيي
µ2  : ميانگين نسبت قدرمطلق تعديالت سنواتي به مجموع داراييهاي ابتداي دوره دو

  .سال قبل از تغيير حسابرس مستقل
 از آنجا كه متغير مورد آزمون نرمال نبود براي آزمون اين فرضيه از ويلكاكسون 

ت سنواتي به مطلق تعديال نتايج آزمون نسبت قدر 6جدول شماره  .استفاده شده است
  .دهدآزمون ذكر شده نشان ميبا استفاده از را مجموع داراييهاي ابتداي دوره 

 براي دو سال و سال قبل از tشود مقدار شاهده ميم 6جدول شماره طور كه در همان
چنين سال تغيير و دو سال قبل از تغيير به ترتيب   سال تغيير و سال قبل از تغيير و هم تغيير،
  .است  -511/0 و -577/0،  -467/0

  آماره آزمون فرضيه دوم - 6جدول شماره 

نسبت تعديالت دو سال   
 قبل و سال قبل از تغيير

نسبت تعديالت سال 
 قبل و سال تغيير

نسبت تعديالت دو 
 سال قبل و سال تغيير

Z 
a467/0-  b577/0   a511/0  

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

640/0  564/0  609/0 

a. Based on positive ranks. 
b. Based on negative ranks. 
c. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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 با :سال قبل ازآن مقايسه نسبت تعديالت سنواتي سال پاياني دوره تصدي حسابرس با
 درصد 95در سطح   H1، بنابراين است  H0توجه به اينكه مقدار آماره در ناحيه عدم رد 

ني است كه اين نسبت در آخرين سال دوره تصدي شود و به اين معاطمينان رد مي
  .حسابرس نسبت به سال قبل از آن كاهش يافته است

 با توجه به اينكه :سال قبل ازآن مقايسه نسبت تعديالت سنواتي سال تغيير حسابرس با
   درصد اطمينان رد 95در سطح  H1، بنابراين است  H0مقدار آماره در ناحيه عدم رد 

 معني است كه اين نسبت در سال تغيير حسابرس نسبت به سال قبل از آن شود و به اينمي
  .كاهش يافته است

 با توجه به :آن سال قبل از مقايسه نسبت تعديالت سنواتي سال تغيير حسابرس با دو
شود و  درصد اطمينان رد مي95در سطح  H1 است،  H0اينكه مقدار آماره در ناحيه عدم رد 

اين نسبت در سال تغيير حسابرس نسبت به دو سال قبل از آن كاهش به اين معني است كه 
  .يافته است

توان نتيجه گرفت شود و مي فرضيه دوم براي كل مشاهدات رد مي،بنابراين در مجموع
كه تغيير حسابرس مستقل شركت باعث بهبود نسبت تعديالت سنواتي به مجموع داراييهاي 

  .ابتداي دوره شركتها نشده است
ثير تغيير حسابرس مستقل بر شفافيت اطالعاتي شركتها أين تحقيق براي آزمون تدر ا

براي اينكه اندازه شركتها نيز در آزمون مد نظر قرار گرفته شود، اقدام به آزمون نسبت قدر 
چنين آزمون براي  هم.مطلق تعديالت سنواتي بر مجموع داراييهاي ابتداي دوره شده است

نظرگرفتن اندازه شركت نيز انجام شده است كه براي  تي بدون درمطلق تعديالت سنوا قدر
  :صورت زير استه  شركتهاي نمونه آماره بتمام
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   آماره آزمون قدر مطلق تعديالت سنواتي- 7جدول شماره 

  
قدرمطلق تعديالت 
 سنواتي دوسال قبل و
 سال قبل از تغيير

قدرمطلق تعديالت 
سال  سنواتي سال قبل و

 تغيير

تعديالت قدرمطلق 
 سنواتي دوسال قبل و

 سال تغيير

Z  a277/1-   a423/0-   a279/2-  
Asymp. Sig. 

(2-tailed) 201/0  672/0 023/0 

a. Based on positive ranks.  
b. Wilcoxon Signed Ranks Test  

  
 براي دو سال و سال قبل t  مقداراده شده استنشان د 7جدول شماره طور كه در همان
چنين سال تغيير و دو سال قبل از تغيير به ترتيب   ال تغيير و سال قبل از تغيير و همس از تغيير،

  . است  -279/2 و -423/0 ، -277/1
 :سال قبل ازآن مطلق تعديالت سنواتي سال پاياني دوره تصدي حسابرس با مقايسه قدر

 درصد اطمينان 95در سطح   H1 است،  H0با توجه به اينكه مقدار آماره در ناحيه عدم رد 
شود و به اين معني است كه قدرمطلق تعديالت سنواتي در آخرين سال دوره تصدي رد مي

  .حسابرس نسبت به سال قبل از آن كاهش يافته است
 با توجه به :سال قبل ازآن مطلق تعديالت سنواتي سال تغيير حسابرس با مقايسه قدر

شود و  درصد اطمينان رد مي95در سطح  H1 است،  H0اينكه مقدار آماره در ناحيه عدم رد 
به اين معني است كه قدرمطلق تعديالت سنواتي در سال تغيير حسابرس نسبت به سال قبل 

  .از آن كاهش يافته است
 با توجه به :سال قبل ازآن مطلق تعديالت سنواتي سال تغيير حسابرس با دو مقايسه قدر

شود و  درصد اطمينان پذيرفته مي95در سطح   H1است،   H0اينكه مقدار آماره در ناحيه رد 
مطلق تعديالت سنواتي در سال تغيير حسابرس نسبت به دو سال  به اين معني است كه قدر

  .قبل از آن افزايش داشته است
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 توان نتيجه گرفت كه تغيير حسابرس مستقل باعث بهبود قدربنابراين در مجموع مي
  .ستمطلق تعديالت سنواتي شركتها نشده ا

  
  گيرينتيجه

تغيير حسابرس مستقل سبب افزايش رتبه شفافيت ( آزمون فرضيه اول با توجه به
 درصد اين نتيجه حاصل شد كه تغيير حسابرس 95در سطح اطمينان ) .شوداطالعاتي مي

باعث افزايش در ميانگين رتبه شفافيت اطالعاتي شركتها در سال تغيير نسبت به سال قبل از 
 بنابراين رتبه شفافيت اطالعاتي بعد از تغيير حسابرس مستقل شركت بهبود .ستتغيير نشده ا
الزم به ذكر است كه  با توجه به مقايسه ميانگين رتبه شفافيت سال تغيير و سال . نيافته است

- كه مياست قبل از تغيير نسبت به دو سال قبل از تغيير، ميانگين رتبه شفافيت افزايش يافته 

ار در سال پاياني كه تالش حسابرس براي افشاي بهتر اطالعات مالي صاحبتواند نشاندهند
  . باشددوره تصدي خود 

تغيير حسابرس مستقل سبب افزايش ميزان ( چنين با توجه به آزمون فرضيه دومهم
 درصد به اين نتيجه رسيديم كه تغيير 95 در سطح اطمينان .)شودتعديالت سنواتي مي

ميانگين تعديالت سنواتي شركتها در سال تغيير نسبت به سال حسابرس باعث افزايش در 
 از اينرو به عدم بهبود در ميزان تعديالت سنواتي بعد از تغيير .قبل از تغيير نشده است

الزم به ذكر است با توجه با مقايسه ميانگين تعديالت . حسابرس مستقل شركت رسيديم
 دو سال قبل از تغيير نيز به كاهش ميانگين سنواتي سال تغيير و سال قبل از تغيير نسبت به

 يتواند نشاندهنده عدم تالش حسابرس از اين بابت براي افشاتعديالت پي برديم كه مي
  . بهتر اطالعات مالي صاحبكار در سال پاياني دوره تصدي خود باشد

  
  تيپژوهشهاي آ براي هاپيشنهاد

معتمد سازمان بورس و اهميت  حسابرسي مؤسساتبا توجه به جديد بودن دستورالعمل 
  :شود به شرح زير پيشنهاد مييندهميزان اثربخشي آن در بازار سرمايه تحقيقات آ
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ثير آن بر شفافيت اطالعاتي شركتها پس از الزم أمطالعه تغيير حسابرس مستقل و ت) 1
  االجرا شدن تغيير حسابرس مستقل شركتها مطابق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار

ثير آن بر شفافيت اطالعاتي أهاي زماني تصدي حسابرس مستقل و تمقايسه دوره) 2
  شركتها

بررسي كيفيت كار حسابرسان مستقل شركتها در حسابرسي نخستين و مقايسه آن با ) 3
  كيفيت حسابرسيهاي بعدي انجام شده توسط همان حسابرس

 تعديالت سنواتي بررسي رابطه ميان بندهاي شرط گزارشهاي حسابرسي با حجم) 4
  سال بعد

 مؤسسات حسابرسي قبل و بعد از اجراي دستورالعمل مؤسساتبررسي كيفيت كار ) 5
  حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  بررسي رابطه اقالم تعهدي با تغيير حسابرس مستقل) 6
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