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چكيده
در این مقاله علل گرایش حسابرسان به صدور بندهای محدودیت به جای بندهای عدم توافق در گزاار حسابرسزی صزورتهای
مالی پایان دوره بررسی میگردد .برخی تحقیقات نشان می دهد ویژگیهای مدیریت و واحد تجاری مورد حسابرسی بزر گزاینش اظهزار
نظر 1حسابرس تأثیر دارد .همچنین تحقیقات دیگری نیا بیزانگر وجزود ارتطزای بزین ویژگیهزای شزرکت حسابرسزی ،نحزوه ضازاوت
حسابرسان از اهمیت در سطح گااشگری و نوع اظهار نظر حسابرسی میطاشد .نمونه آماری این پزژوهش شزامل  402نفزر از شزایلین
حسابرس که در رده سرپرست ،مدیر و شریک در موئسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی فعالیت میکنند ،انتخزا گردیزده اسزت.
رو پژوهش توصیفی ،پیمایشی و رو جمع آوری دادهها و اطالعات این پژوهش کتابخانهای و میدانی بزا رویکزرد زمینزه یزابی از
طریق پرسشنامه است و از مقیاس لیکرت برای پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه استفاده شده است .
یافتههای تحقیق نشان می دهد که ویژگیهای مدیریت واحد تجاری ،ویژگیهای واحد تجاری مورد حسابرسی ،رضابت در حسابرسی

و کیفیت حسابرسی در صدور بندهای محدودیت به جای بندهای عدم توافق تاثیرگذار است.
واژههای كليدی :گاینش اظهار نظر ،ویژگیهای مدیریت ،ویژگیهای واحد تجاری ،رضابت در حسابرسی،کیفیت حسابرسی.
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فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

 -1مقدمه
در سالهای اخیرخصوصی شدن حرفه حسابرسی و به وجود
مؤسسات
آمدن رضابت در حسابرسی همراه با گستر
حسابرسی از یک سو و همچنین افاایش تقاضا برای حسابرسی
به دالیل متعدد از جمله الاام مراجع ضانونی از سوی دیگر،اعتطار
دهی گاار حسابرسان و استقالل حسابرسی را تحت الشعاع
ضرارداده و پیامدهای نامطلوبی را به همراه داشته است.
نگرانی و سوال اساسی این است که آیا صاحطکاران،
حسابرس خود را به ضصد دریافت اظهار نظر مطلو تر تحت
فشار ضرار می دهند ؟ و آیا حسابرسان به دلیل رضابت در
حسابرسی و یا عدم توجه به کیفیت حسابرسی ممکن است به
بندهای محدودیت به جای بندهای عدم توافق گرایش بیشتری
داشته باشند ؟
تعدیل گاار حسابرسی از یک سو بر عملکرد حرفه
حسابرسی و اعتطار آن و از سوی دیگر بر جریان سرمایه در
بازارهای مالی اثر گذار است.تحقیقات نشان می دهد عوامل
مختلفی بر تعدیل گاار حسابرسان تاثیر گذار است که از
مهمترین آنها میتوان به ویژگیهای واحد تجاری و مدیریت آن
،وجود رضابت در حسابرسی و کیفیت حسابرسی اشاره نمود.
در این تحقیق سعی بر آن است که برخی از علل گرایش
حسابرسان به صدور بندهای محدودیت به جای بندهای عدم
توافق در گاار حسابرسی صورتهای مالی پایان دوره ،مورد
بررسی ضرار گیرد.پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا
ویژگیهای واحد تجاری و مدیریت آن،رضابت در حسابرسی و
کیفیت حسابرسی بر صدور بندهای محدودیت به جای بندهای
عدم توافق تاثیر گذاراست یا خیر؟اهمیت این پژوهش در آن
است که به گونه ای تجربی به جامعه حسابداران رسمی،سازمان
حسابرسی  ،سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر استفاده
کنندگان گاارشهای حسابرسی ،نشان خواهد داد که خصوص
سازی حسابرسی و پدیده هایی که به تطع آن در این پژوهش
مورد بررسی ضرار می گیرد موجب تعدیل اظهار نظر حسابرس
گردیده است یا خیر؟این موضوع می تواند تاثیر مهمی بر
استقالل حسابرسی و در نتیجه کیفیت حسابرسی بگذارد.این
اهمیت و همچنین ،فقدان پژوهش کافی در این زمینه انگیاه
الزم برای نویسندگان این مقاله در انجام این کار پژوهشی
گردید.هدف این مقاله آن است که نخست عوامل موثر بر
گرایش حسابرسان به بندهای محدودیت به جای بندهای عدم
توافق را بررسی نماید.هدف دوم این پژوهش نیا آن است که
استفاده کنندگان اطالعات حسابداری،جامعه حسابداران
رسمی،سازمان حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار را از
رابطه بین ویژگیهای واحد تجاری و مدیریت آن،رضابت در
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حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر علل گرایش حسابرسان به
بندهای محدودیت به جای بندهای عدم توافق آگاه سازد.
انتظار میرود نتایج این پژوهش بتواند موجب بهطودو
افاایش مطانی علمی وپژوهشی در حوزه مورد مطالعه باشدکه
میتوان به سه مورد از آن اشاره نمود :اول اینکه نتایج این
پژوهش ،موجب گستر مطانی نظری پژوهش های گذشته در
ارتطای با عوامل موثر بر تعدیل اظهار نظر حسابرس میگردد.دوم
اینکه شواهد پژوهش نشان خواهد داد که آیا ویژگیهای واحد
تجاری و مدیریت آن،رضابت در حسابرسی و کیفیت حسابرسی
به عنوان عاملهای گرایش حسابرسان به بندهای محدودیت به
جای بندهای عدم توافق تلقی میگردند؟ این موضوع به عنوان
یک دستاورد علمی میتواند اطالعات سودمندی در اختیار
ضانون گذاران حوزه تدوین استانداردهای حسابرسی و بازار
سرمایه و همچنین سایر استفاده کنندگان از گاارشهای
حسابرسی ضرار دهد.سوم اینکه نتایج این پژوهش میتواند به
عنوان مطنایی برای انجام پژوهش های جدید در حوزه
حسابرسی تلقی گردد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران و تغییر در برخی از
ضوانین تجاری و مالیاتی و نیاز واحدهای تجاری در خصوص
بهره مندی بیشتر از منابع تامین مالی برون سازمانی وتمایل
شرکتها برای پذیر در بورس اوراق بهادار و عوامل دیگر باعث
افاایش تقاضا از سوی واحد های تجاری در خصوص حسابرسی
در سالهای اخیر شده است  .افاایش تقاضا برای حسابرسی از
طرفی و افاایش موسسات حسابرسی از سوی دیگر باعث به
وجود آمدن رضابت در بین موسسات حسابرسی در جهت تداوم
همکاری با واحد تجاری شده است ولی همواره باید توجه
داشت که مهم ترین و بارز ترین ویژگی حسابرسی  ،اعتطاردهی
می باشد  .در سالهای اخیر موارد متعددی از جمله موارد ذکر
شده در این مقاله منجر به گرایش حسابرسان به بندهای
محدودیت به جای بندهای عدم توافق شده است  .این موضوع
می تواند باعث تاعیف اعتطاردهی و کاهش اعتماد جامعه به
حسابرسان شود .
الستیر 4و همکاران ( )2011به مطالعه این موضوع پرداختند
که آیا می توان تفاوت کیفیت حسابرسزی 4مؤسسزه بزار در
مقابل  4مؤسسه ییربار را به مشخصزات صزاحطکاران نسزطت
داد؟در این بررسی از موضوعات کیفیت حسابرسی ،اضالم تعهدی
اختیاری ،هاینه حقوق صاحطان سهام پیش بینی شده و صزحت
پیش بینی تحلیلگر استفاده شد نتایج نشان می دهد که تفاوت
در این موارد بین چهار موسسزه بزار و چهزار موسسزه ییزر
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بار حسابرسی تا حد زیادی با خصوصیات صزاحطکاران و بزه
طورخززاص بززا انززدازه صززاحطکار منططززق اسززت .چانزز
وچوی )4010(9در بررسی اثر ویژگزی شزرکای حسابرسزی بزر
ضااوت و اظهار نظر حسابرسزی دریافتنزد کزه تجربزه کزاری و
آشنایی حسابرس با صنعت شرکت مزورد رسزیدگی ،از عوامزل
اصلی تاثیرگذار بر کاهش خطا در صدور اظهار نظر حسابرسزی
می باشد و نتایج پژوهش آنهزا نشزان داد ویژگزی هزایی ماننزد
اسززتقالل حسززابرس ،تجربززه کززاری حسززابرس ،دوره تصززدی
حسابرس بر واحد مورد رسیدگی و آشنایی او با صنعت شرکت
مورد رسیدگی ،بر اظهارنظر حسابرس اثرگذار است.
نتایج تحقیق جف 2و همکزاران (  )2010نشزان مزی دهزد
سطح اضالم تعهزدی ییرعزادی صزاحطکارانی کزه توسزه چهزار
شرکت بار حسابرسی شده اند با صاحطکارانی مشابه است که
توسه حسابرسان درجه  2حسابرسی شده اند.
چن 5و همکاران ()4010در پژوهشی در چزین بزه بررسزی
صاحطکارانی پرداختند که به علزت ادیزام موسسزه حسابرسزی
خود با یک موئسسه حسابرسی بار نسطت به تغییر حسابرس
خود اضدام نمودندو انگیاه اصلی این شزرکتها دریافزت گزاار
مقطول در مقابل کیفیت پایین حسابرسی بوده است ،بر اسزاس
نتیجه این پژوهش رضابت در حسابرسی موجب کاهش کیفیزت
حسابرسی میشود.
فیرچیلد 2و همکاران )  ( 2009نتیجه گیری کردند که تداوم
انتخا حسابرس ،موجب کاهش کیفیت حسابرسزی و تزاثیر در
گاار حسابرسی خواهد شد .کاپالن  7و همکزاران ( )4014در
پژوهش خزود نشزان دادنزد موئسسزات حسابرسزی محلزی در
مقایسه با موئسسات بار حسابرسی در صدور اظهار نظر عدم
تداوم فعالیت درباره موئسسات مالی سریع تر عمل میکنند،زیرا
این موئسسات دریافتند که در صورت وضوع دعوای حقوضی علیه
آنها ،هاینه آن مطلغ زیادی خواهد بود.
اما جنکینا و ولوری ( 2006 ) 8نشان داد حسابرسان جدید
معموالً فاضد شناخت کافی دربارة فعالیت های تجاری و سیستم
های کنترل داخلی صاحطکار هستند ،مجطور میشوند بیشتر روی
تصمیمات مدیران در رابطه باگاارشگری مزالی اتکزا کننزد و در
نتیجه ،احتمال بیشتری وجود دارد کزه بزا رویزه هزای فرصزت
طلطانة مدیران موافقت کنند .اما بزا افزاایش دورة تصزدی و بزه
دست آوردن شناخت بیشتر ،هوشیاری آن هزا نسزطت بزه کزار
بیشتر می شودمایانگساری )4007( 9معتقد است زمانی کیفیت
حسابرسی باال است که حسابرسزان انتخزا هزای ییرمعقزول
مدیریت از میان رو های حسابداری را محدود کرده و مانع از
ارائه ی نادرست وضعیت مالی شزرکت شزوند امزا ،زمزانی کزه
کیفیت حسابرسی پایین است،حسابرس نه تنها محدودیتی برای

مدیر ایجاد نمی کند ،بلکه حتی ممکن است به وی برای استفاده
از راه های گریا موجود در اصول پذیرفتزه شزده ی حسزابداری
مشاوره داده و مدیر رادر ارائه ی نادرست وضعیت مالی شزرکت
یاری کند .رویا ،باربادی لو و همکاران )4009( 10در پژوهشی از
اسپانیا دریافتند که چرخش اجطاری حسابرس در سال آخر بزر
اساس ضوانین حسابرسی ،تزاثیری بزر صزدور نزوع اظهزار نظزر
حسابرس ندارد .آنها عنوان می کننزد حسابرسزان احتمزاال بزه
دلیل عدم از دست دادن شهرت خود،این انگیاه را دادند تزا در
صدور نوع اظهار نظر،استقالل خود را مطلزو جلزوه دهنزد.اما
این انگیاه در سالهای ضطل از تغییر اجطاری،وجود تدارد و برخی
حسابرسان مطابق میل صاحطکاران گاار صادر میکنند.
بنی مهد و همکاران( )1994در پژوهشی به بررسزی رابطزه
بین تغییر حسابرس مسزتقل و تغییزر اظهزار نظزر حسابرسزی
پرداخته و دریافتند رابطه مستقیم بین تغییر حسابرس مستقل
و اندازه شزرکت بزا تغییزر اظهزار نظزر حسابرسزی وجزود دارد
همچنین زیان ده بودن شزرکت ،سزن شزرکت ،مزدت تصزدی
حسابرسی رابطزه ای منفزی و معکزوس بزا تغییزر اظهزار نظزر
حسابرسی دارد .همچنین بنی مهد ( )1990در پژوهش دیگری
به بررسزی عوامزل تعیزین کننزده بزر صزدور گزاار مقطزول
حسابرسی پرداخته و نتایج نشان داد متغیرهای نسطت سود بزه
دارایزی ،تغییززر مالکیزت ،خصوصززی سزازی حسابرسززی ،تغییززر
حسابرس و اندازه شرکت مورد رسیدگی از جمله عوامزل تزاثیر
گذار بر صدور گاار مقطول حسابرسی هستند .
پیری( )1994به بررسی رابطه اندازه موسسه حسابرسزی و
کیفیت گاار حسابرسی پرداخت و نتایج آن تحقیق نشان داد
که موسسات بار حسابرسی و تعداد صاحطکار باال در مقایسه
با موسسات کوچک و تعداد صاحطکار کم از کیفیت حسابرسزی
کمتری برخوردارند .عطاس زاده و همکاران( )1990بزه بررسزی
احتمززال صززدور گززاار مقطززول حسابرسززی بززا اسززتفاده از
خصوصیات هیئت مدیره شرکتهاپرداختندو نشان دادنزد رابطزه
منفی و معنا داری بین افاایش در تعداد اعاای هیئت مدیره و
گاار مقطول وجود دارد.سزجادی ( )1991در تحقیقزی از دو
معیار اضالم تعهدی جاری و اختیاری ،برای نشان دادن کیفیزت
حسابرسی استفاده نموده و و مشاهده نمودنزد تزداوم انتخزا
حسابرس ،تاثیر معناداری بر کیفیت حسابرسی ندارد.اسزماعیل
زاده مقری( )1991در تحقیقی به بررسی تأثیر رضابت بر سر حق
الاحمه حسابرسزی توسزه مؤسسزات حسابرسزی بزر کیفیزت
حسابرسی و گاارشگری مالی پرداخته و نشان داد رضابزت حزق
الاحمه حسابرسی تزأثیر کاهنزده ای بزر کیفیزت حسابرسزی و
کیفیت گاارشگری مالی دارد.
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 رقابت در حسابرسی :حق الاحمه حسابرسی،نگرانی

 -3روش شناسی پژوهش
رو تحقیق این پژوهش توصیفی ،پیمایشی و رو جمع
آوری داده ها و اطالعات کتابخانه ای و میدانی با رویکرد زمینه
یززابی از طریززق پرسشززنامه اسززت واز مقیززاس لیکززرت بززرای
پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه استفاده شده است  .نرمافزاار
آماری مورد استفاده در این تحقیق SPSS-18میباشد.
نمونه آماری این پژوهش شامل حسابرسزان شزایل در رده
هززای سرپرسززت ،مززدیر و شززریک در موئسسززات حسابرسززی و
سازمان حسابرسی می باشد.
در این پژوهش تعداد  420پرسش نامه میزان حسابرسزان
مذکور به صورت تصزادفی توزیزع گردیزد کزه  402پرسشزنامه
مورد بررسی ضرار گرفت.
جدول شماره  -1نمونه آماری پژوهش
شرح

زن

مرد

سرپرست

مدیر

شریک

تعداد

26

178

112

47

45

درصد

13%

87%

55%

23%

22%

حسابرس از ادامه همکاری با صاحطکار در آینده،خصوصی
سازی حسابرسی و کاهش هاینه ( فرانسیس و سیمون، 19
.)1987
 كيفيت حسابرسی  :کیفیت حسابرسی در این تحقیق از
طریق بررسی دانش و تجربه ،ضااوت حسابرس،استقالل
حسابرس و اندازه مؤسسات ،تعیین می شود(واالس،12
.)1980
متغیر وابسته تحقیق عطارتست از گرایش حسابرسان به
صدور بند های محدودیت به جای بند های عدم توافق در
گاار حسابرسان مستقل در صورتهای مالی پایان دوره
برای تحلیل داده های این پژوهش از رو آمار توصیفی،
آزمون  – tاستیودنت و آزمون فریدمن استفاده شده است.
پس از جمع آوری پرسشنامه ها اطالعات خام آنها با
استفاده از نرم افاار اکسل خالصه و سپس بر اساس بسته نرم
افااری  SPSSشماره  18مورد بررسی ضرار گرفته است .
 -5فرضيات پژوهش

 -4متغيرهای پژوهش و نحوه اندازه گيری آن
متغیرهای مستقل عطارتنزد از ویژگیهزای مزدیریت ،ویژگیهزای
واحد تجزاری ،رضابزت در حسابرسزی وکیفیزت حسابرسزی کزه
هرکدام از آنها به شرح ذیل محاسطه میگردد:

بندهای محدودیت به جای بندهای عدم توافق تاثیرگذار است.

 ویژگيهای مدیریت واحد تجاری :این ویژگی ها در این

فرضيه  .3رضابت در حسابرسی در صدور بندهای محدودیت به

تحقیق شامل منافع شخصی ،سیاسی بودن،تغییر مدیریت
و تقسیم سود می باشد (فرانسیس و ویلسون.)1988،11
 ویژگيهای واحد تجاری :ویژگی واحد تجاری در این
تحقیق عطارت است از عدم ارائه به موضع صورتهای مالی به
حسابرس،ضعف در کنترل داخلی ،ترکیب مالکیت و سود
آوری پایین( لینوکس.)1999 ،14

فرضيه  .1ویژگیهای مدیریت واحد تجاری در صدور بنزدهای
محدودیت به جای بندهای عدم توافق تاثیرگذار است.
فرضيه  .2ویژگیهای واحد تجزاری مزورد رسزیدگی در صزدور

جای بندهای عدم توافق تاثیرگذار است.

فرضيه  .4کیفیت حسابرسی در صدور بندهای محزدودیت بزه
جای بندهای عدم توافق تاثیرگذار است.

جدول شماره  -2متغيرهای مستقل پژوهش
ویژگيهای مدیریت واحد

ویژگيهای واحد تجاری

رقابت در حسابرسی

كيفيت حسابرسی

منافع شخصی

عدم ارائه به موضع صورتهای
مالی

حق الاحمه حسابرسی

دانش و تجربه حسابرس

سیاسی بودن

ضعف در کنترل داخلی

نگرانی حسابرس از ادامه
همکاری با صاحطکار در آینده

ضااوت حسابرس

تغییر مدیریت

ترکیب مالکیت

خصوصی سازی حسابرسی

استقالل حسابرس

تقسیم سود

سود آوری پایین

کاهش هاینه

اندازه مؤسسات

تجاری
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 -6نتایج پژوهش

الف -فرضيه اول

آزمززون نرمززالیتی بززا اسززتفاده از آزمززون کلمززوگروف-
اسمیرنف 15نرمال بودن توزیع متغیرهزا بررسزی شزده اسزت.
فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صزورت زیزر نوشزته
میشود.

فرض صفر و فرض مقابل به صورت آماری زیر نوشته می شود.
 :H0ويژگيهاي مديييي

ر دديو دهدي اي مدديوري

داي

دد

دهي اي عيم توافق تاثييگذا نيس .
 :H1ويژگيهداي مديييي

میکند H0:

دادهها برای متغیر ها از توزیع نرمال پیروی
دادهها برای متغیر ها از توزیع نرمال پیروی نمیکند H1:

ر دديو دهددي اي مدديوري

دداي

دد

دهي اي عيم توافق تاثييگذا اس .

آماره آزمون tدارای توزیع (تقریطا نرمال برای این داده ها) است
و مقدار آن به صورت زیر محاسطه میگردد.

مقادیر احتمال برای همزه فرضزیات بیشزتر از  0/05اسزت
بنابراین فرض صفر یعنی نرمال بودن توزیع پاسخها رد نمیشود
و توزیع آنها نرمال است.سپس فرضیات با اسزتفاده از آزمزون t
بررسی شد.

3 / 30  3
 7 / 80
0 / 56
204

t

جدول شماره3
پارامترهای نرمال
فرضيه ها

تعداد

بيشترین تفاوت

انحراف

ميانگين

معيار

مقدار Z

قدرمطلق

مثبت

منفی

كلموگروف -
اسميرنف

مقدار
احتمال

ویژگیهای مدیریت و فشار مدیریت

204

3/30

0/56

0/15

0/07

-0/15

1/21

0/11

ویژگیهای شرکت

204

3/08

0/64

0/09

0/09

-0/09

0/80

0/55

رضابت در حسابرسی

204

3/17

0/70

0/12

0/08

-0/12

0/75

0/63

کیفیت حسابرسی

204

3/33

0/65

0/13

0/07

-0/13

0/89

0/40

جدول شماره 4
فرضيه

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

مقدار t

درجه آزادی

ویژگیهای مدیریت و فشار مدیریت

204

3/30

0/56

7/80

203

مقدار آماره آزمون برابر با  7/80است ،فرض صفر در سطح
اطمینان  95درصد رد میشود پس ویژگیهای مدیریت در صدور
بندهای محدودیت به جای بندهای عدم توافق تاثیرگذار است.
سپس تاثیر گذاری عوامل مربوی به فرضیه اول رتطه بندی
شد برای مقایسه میاان تاثیرگذاری عوامل مناسزطترین آزمزون
استفاده از آزمون ناپارامتری فریدمن می باشد.
فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صزورت زیزر فرمزول
بندی می گردد .

ميانگين تفاوت از
مقدار 3
0/30

در ناحیه رد فرض صزفر ضزرار دارد .یعنزی میزاان تاثیرپزذیری
عوامل ویژگیهای مدیریت با هم تفزاوت معنزاداری دارد .نتزایج
نشان داد تغییر مدیریت ،تقسیم سود ،سیاسی بودن مدیریت و
منافع شخصی مدیر ،به ترتیب بیشترین تاثیر را بر روی گاینش
اظهار نظر و گرایش به صدور بندهای محدودیت به جای عزدم
توافق دارند .


H 0 :
H 0 : R1  R2  R3  R4


H
:
R

R

i

j

1
,
2
,
3
,
4

H1 :
j
 1 i

بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان  % 95رد مزی شزود
زیرا مقدار آماره کای  -دو برابر با  28/9بدست آمده است کزه
سال چهارم  /شماره پانزدهم /پايیز 5931

جدول شماره 5
آماره آزمون
تعداد

203

مقدار کای  -دو

48/9

درجه آزادی

3

سطح معناداری

0/000
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در جدول و نمودار زیر میاان تاثیرگزذاری هزر کزدام از عوامزل
رتطه بندی شده است.
جدول شماره 6
ویژگيهای مدیریت

ميانگين رتبه

ميزان تاثير

تغییر مدیریت

2/89

بیشترین

تقسیم سود

2/63

سیاسی بودن مدیریت

2/26

منافع شخصی مدیر

2/22

مقدار آماره آزمون برابر با  1/70است فرض صفر در سطح
اطمینان  95درصد رد میشود پس ویژگیهای شرکت در صزدور
بندهای محدودیت به جای بندهای عدم توافق تاثیرگذار است .
سپس تاثیر گذاری عوامل مربوی به فرضیه اول با استفاده
از آزمون ناپارامتری فریدمن بررسی می شود.
فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صزورت زیزر فرمزول
بندی می گردد .

H 0 :
H 0 : R1  R2  R3  R4


i  j  1,2,3,4 H 1 :

H 1 : Ri  R j

کمترین

نمودارشماره 1
4.00

جدول شماره 8

3.00

1.00

ميانگين رتبه

2.00

آماره آزمون

0.00
منافع شخصي مدير

سياسي بودن

تغيير مديريت

تقسيم سود

مديريت

تعداد

201

مقدار کای  -دو

63/3

درجه آزادی

3

سطح معناداری

0/000

عوامل

ب -فرضيه دوم
فرض صفر و فرض مقابل به صورت آماری زیر نوشته می شود.
 :H0ویژگیهای شرکت در صدور بندهای محدودیت به جزای بنزدهای
عدم توافق تاثیرگذار نیست
 :H1ویژگیهای شرکت در صدور بندهای محدودیت به جزای بنزدهای
عدم توافق تاثیرگذار است

مقدار آماره آزمون به صورت زیر محاسطه میگردد.
3 / 08  35
 1 / 70
0 / 64
204

t

مقدار آماره کای  -دو برابزر بزا  29/9بدسزت آمزده اسزت
بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان  % 95رد می شود که در
ناحیه رد فرض صفر ضرار دارد .یعنی میاان تاثیرگزذاری عوامزل
ویژگیهای شرکت در صدور بندهای محدودیت به جای بندهای
عدم توافق با هم تفاوت معناداری دارد .نتایج این تحقیق نشزان
می دهد ضعف در کنترل داخلی ،عدم ارائه به موضع صزورتهای
مالی به حسابرس ،ترکیب مالکیت و سودآوری پایین به ترتیزب
بیشترین تاثیر را بر روی گاینش اظهار نظر و گرایش به صزدور
بندهای محدودیت به جای عدم توافق دارند .
در جدول و نمودار پایین میزاان تاثیرگزذاری هزر کزدام از
عوامل در در صدور بندهای محدودیت به جزای بنزدهای عزدم
توافق رتطه بندی شده است.

جدول شماره 7
جدول شماره 9

ميانگين
فرضيه

تعداد ميانگين

انحراف
معيار

مقدار t

درجه

تفاوت

02

204

3/08

0/64

1/70

رتبه

تاثير

ضعف در کنترل داخلی

2/92

بیشترین

عدم ارائه به موضع صورتهای مالی به حسابرس

2/68

ترکیب مالکیت

2/27

سودآوری پایین

2/13

عوامل

آزادی از مقدار
3

ویژگیها
ی
شرکت

ميانگين

ميزان

203

0/08
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کمترین

علل گرايش حسابرسان به صدور بندهاي محدوديت به جاي بندهاي عدم توافق در گزارش  / ...بهمن بنيمهد و مصطفي طهماسبي

نمودار شماره 2
3.50
3.00
2.50

1.50

ميانگين رتبه

2.00

1.00
0.50
0.00
سودآوري پايين

عدم ارائه به موقع صورتهاي مالي به

ترکيب مالکيت

ضعف در کنترل داخلي

حسابرس
عوامل

ج -فرضيه سوم
فرض صفر و فرض مقابل به صورت آماری زیر نوشته می شود.

فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صزورت زیزر فرمزول
بندی می گردد .

H 0 :
H 0 : R1  R2  R3  R4


i  j  1,2,3,4 H 1 :

H 1 : Ri  R j

 :H0رضابززت در حسابرسززی در صززدور بنززدهای محززدودیت بززه جززای
بندهای عدم توافق تاثیرگذار نیست
 :H1رضابززت در حسابرسززی در صززدور بنززدهای محززدودیت بززه جززای

جدول شماره 11

بندهای عدم توافق تاثیرگذار است

آماره آزمون

مقدار آماره آزمون به صورت زیر محاسطه میگردد.
3 / 17  3
 3 / 46
0 / 70
204

t

جدول شماره 11
ميانگين
فرضيه

تعداد ميانگين

انحراف
معيار

مقدار t

درجه

تفاوت

آزادی از مقدار
3

رضابت در
حسابرسی

204

3/17

0/70

3/46

203

0/17

مقدار آماره آزمون برابر با  9/22است فرض صفر در سزطح
اطمینان  95درصد رد میشزود پزس رضابزت در حسابرسزی در
صدور بندهای محدودیت به جای بندهای عدم توافق تاثیرگذار
است .
برای رتطه بندی تاثیرگذاری عوامل مربوی به فرضیه سزوم
مانند فرضیه های ضطالز آزمون ناپارامتری فریدمن استفاده مزی
شود .

تعداد

201

مقدار کای  -دو

7/5

درجه آزادی

3

سطح معناداری

0/057

بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان  % 90رد مزی شزود
زیرا مقدار آماره کای  -دو برابر با  7/5بدست آمده است که در
ناحیه رد فرض صفر ضرار دارد .یعنی میاان تاثیرگزذاری عوامزل
رضابت در حسابرسزی در صزدور بنزدهای محزدودیت بزه جزای
بندهای عدم توافق بزا هزم تفزاوت معنزاداری دارد .نتزایج ایزن
پژوهش نشان می دهزد خصوصزی سزازی حسابرسزی ،نگرانزی
حسابرس از ادامه همکاری با صاحطکار در آینده ،حزق الاحمزه
حسابرسی و کاهش هاینه حسابرسی به ترتیب بیشترین تزاثیر
را بر روی گرایش به صدور بندهای محزدودیت بزه جزای عزدم
توافق دارند .
در جدول و نمودار پایین میاان تاثیرگزذاری هزر کزدام از
عوامل در صدور بندهای محدودیت به جای بندهای عدم توافق
رتطه بندی شده است.
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جدول شماره 12
ميانگين

ميزان

رتبه

تاثير

خصوصی سازی حسابرسی

2/62

بیشترین

نگرانی حسابرس از ادامه همکاری با صاحطکار در آینده

2/60

حق الاحمه حسابرسی

2/41

کاهش هاینه حسابرسی

2/37

عوامل

کمترین
2.65
2.60
2.55
2.45
2.40

ميانگين رتبه

2.50

2.35
2.30
2.25
کاهش هزينه حسابرسي

نگراني حسابرس از ادامه

حق الزحمه حسابرسي

خصوصي سازي حسابرسي

همکاري با صاحبکار در آينده

عوامل

نمودارشماره3
3 / 33  3
 7 / 24
0 / 65
204

د -فرضيه چهارم
فرض صفر و فرض مقابل به صورت آماری زیر نوشته می شود.

t

مقدار آماره آزمون برابر با  7/42است فرض صفر در سطح
اطمینان  95درصد رد میشود پس کیفیت حسابرسی در صدور
بندهای محدودیت به جای بندهای عدم توافق تاثیرگذار است.
برای مقایسه میاان تاثیرگذاری عوامل مناسطترین آزمون
استفاده از آزمون ناپارامتری فریدمن استفاده شد .فرض صفر و
فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر فرمول بندی می گردد

 :H0کیفیت حسابرسی در صدور بندهای محدودیت به جزای بنزدهای
عدم توافق تاثیرگذار نیست
 :H1کیفیت حسابرسی در صدور بندهای محدودیت به جزای بنزدهای
عدم توافق تاثیرگذار است

مقدار آماره آزمون به صورت زیر محاسطه میگردد.

جدول شماره 13
فرضيه

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

مقدار t

درجه آزادی

کیفیت حسابرسی

204

3/33

0/65

7/24

203

ميانگين تفاوت از
مقدار 3
0/33


H 0 :
H 0 : R1  R2  R3  R4


i  j  1,2,3,4 H 1 :

H 1 : Ri  R j

00
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بیشترین تاثیر را بر روی گرایش به صدور بندهای محدودیت به
جای عدم توافق دارند .
در جدول و نمودار پایین میاان تاثیرگزذاری هزر کزدام از
عوامل کیفیت حسابرسی در صدور بندهای محدودیت به جزای
بندهای عدم توافق رتطه بندی شده است.
در مرحله بعد الزم است رتطه بندی تاثیر گذاری هریک از
فرضیه ها در صدور بندهای محدودیت به جزای بنزدهای عزدم
توافق بررسی شود به عطارت دیگزر میزاان تاثیرگزذاری عوامزل
رتطه بندی میشود .با توجه به وابستگی پاسخ ها بزرای مقایسزه
میاان تاثیرگذاری عوامل مناسطترین آزمون اسزتفاده از آزمزون
ناپارامتری فریدمن می باشد .فرض صفر و فرض مقابل در ایزن
آزمون به صورت زیر فرمول بندی می گردد .

جدول شماره 14
آماره آزمون
تعداد

203

مقدار کای  -دو

39/6

درجه آزادی

3

سطح معناداری

0/000

بنابراین فرض صفر در سطح اطمینزان  % 95رد مزی شزود
زیرا مقدار آماره کای  -دو برابر با  99/2بدست آمده است کزه
در ناحیه رد فرض صزفر ضزرار دارد .یعنزی میزاان تاثیرگزذاری
عوامل کیفیت حسابرسی در صدور بندهای محدودیت به جزای
بندهای عدم توافق بزا هزم تفزاوت معنزاداری دارد .نتزایج ایزن
پژوهش نشان می دهزد ضازاوت حسزابرس ،انزدازه موسسزات
حسابرسززی ،اسززتقالل حسززابرس ،دانززش و تجربززه بززه ترتیززب

H 0 : R1  R2  ...  R4
H 0 :


i  j  1,2,3,4 H 1 :
H 1 : Ri  R j

جدول شماره15
عوامل

ميانگين رتبه

ميزان تاثير

ضااوت حسابرس

2/87

بیشترین

اندازه موسسات حسابرسی

2/53

استقالل حسابرس

2/38

دانش و تجربه

2/21

کمترین
4.00
3.00
ميانگين رتبه

2.00
1.00
0.00

دانش و تجربه

اندازه موسسات حسابرسي

استقالل حسابرس

قضاوت حسابرس

عوامل

نمودارشماره4
جدول شماره 16
آماره آزمون
تعداد

204

مقدار کای  -دو

20/3

درجه آزادی

3

سطح معناداری

0/000
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جدول شماره17
عوامل

ميانگين رتبه

ميزان تاثير

کیفیت حسابرسی

2/72

بیشترین

ویژگیهای مدیریت و فشار مدیریت

2/64

رضابت در حسابرسی

2/41

ویژگی واحد تجاری

2/23

کمترین
3.00
2.50

1.50
1.00

ميانگين رتبه

2.00

0.50
0.00
ويژگيهاي شرکت

رقابت در حسابرسي

ويژگيهاي مديريت و فشار مديريت

کيفيت حسابرسي

عوامل

نمودار شماره 5
بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان  % 95رد مزی شزود
زیرا مقدار آماره کای  -دو برابر با  40/9بدست آمده است کزه
در ناحیه رد فرض صفر ضرار دارد.
در جدول و نمزودار پزایین میزاان تاثیرگزذاری هزر کزدام
عوامل مفروضات در صدور بندهای محدودیت به جای بنزدهای
عدم توافق رتطه بندی شده است.
 -7نتيجه گيری و بحث
نتایج حاصزل از آزمزون فرضزیه هزا نشزان مزی دهزد کزه
ویژگیهای واحد تجاری و مزدیریت آن،رضابزت در حسابرسزی و
کیفیت حسابرسی بر صدور بندهای محدودیت به جای بندهای
عدم توافق تزاثیر گذاراسزت .از میزان متغیرهزای بزاال کیفیزت
حسابرسی شزدید تزرین رابطزه و ویژگزی هزای واحزد تجزاری
کمترین رابطه را با صدوربندهای محدودیت بزه جزای بنزدهای
عدم توافق را داراست.رابطه مستقیم ویژگیهای مزدیریت واحزد
تجاری با صدور بندهای محدودیت به جای بندهای عدم توافق
بیانگر پدیزده گزاینش اظهزار نظزر در بزازار حسابرسزی ایزران
میطاشد .گاینش اظهارنظر حالتی است کزه در آن مزدیر واحزد
تجززاری از حسززابرس مززیخواهززد مطززابق میززل وی گززاار
حسابرسی را تنظیم و صادر نماید .این موضوع می تواند تزاثیر
مهمی بر استقالل حسابرسزی و در نتیجزه کیفیزت حسابرسزی
02

بگذاردو یک عامزل تهدیزد کننزده بزرای اسزتقالل حسابرسزی
محسو میگردد.تاثیر گذاری متغیرهای بررسزی شزده در ایزن
مقاله میتواند بیانگر این موضوع باشد که خصوصی سازی حرفه
حسابرسی موجب کزاهش اسزتقالل و بزی اعتطزاری گاارشزات
حسابرسی گردیده است که پدیده مابور منجر به تاعیف حرفه
حسابرسی خواهد شد.
بززر اسززاس شززواهد ایززن پززژوهش بززه جامعززه حسززابداران
رسمی،سازمان حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد
میشود تزا بزر کیفیزت حسابرسزی نظزارت بیشزتری بزه عمزل
آورنززد،همچنین بززا توجززه بززه نتززایج تخقیززق لززاوم تززدوین
استانداردهایی در حوزه کنترلهای داخلی برای نظارت و کنترل
دضیق تر و همچنین جلوگیری از رفتار فرصزت طلطانزه مزدیران
واحدهای تجاری برای مدیریت سودو یزا فشزار بزر حسابرسزان
کامال مشهود است.
تحقیقات چانز وچزوی ( )4010نیزا بیزانگر آن بودکزه
ویژگی هایی مانند استقالل حسابرس ،تجربه کاری حسزابرس،
دوره تصدی حسابرس بر واحد مورد رسزیدگی و آشزنایی او بزا
صنعت شرکت مورد رسیدگی ،بر اظهارنظر حسزابرس اثرگزذار
است .همچنین بر اساس تحقیقات چن و همکاران ( )4010نیا
در چین صاحطکاران به دنطال موئسسات حسابرسی بزا کیفیزت
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پایین حسابرسی به منظور دریافت گاارشات حسابرسی مقطزول
میطاشند.
با توجه به نتیجه حاصل از فرضیه اول که تاثیر ویژگیهزای
مدیریت واحد تجاری بر صزدور بنزدهای محزدودیت بزه جزای
بندهای عدم توافزق ،مزورد تاییزد ضزرار گرفزت ،توجزه جامعزه
حسابداران رسمی ،سازمان حسابرسزی و سزازمان بزورس اوراق
بهادار را در بررسی بیشتر بزرای صزدور گزاار حسابرسزی در
واحد تجاری که دچار تغییر مدیریت شده انزد و یزا واحزدهای
تجاری که مدیران آنها پادا باالیی دریافت می کننزد ،جلزب
می نماید.
بر اساس تایید فرضیه دوم که ویژگی واحد های تجاری بزر
صدور بندهای محدودیت به جای بندهای عدم توافق تاثیر گذار
است ،تشویق و الاام واحد تجاری به استقرار و تقویزت کنتزرل
های داخلی و ایجاد کمیته حسابرسی داخلی ،به سازمان بورس
اوراق بهادار،سززازمان حسابرسززی و جامعززه حسززابداران رسززمی
پیشنهاد می شود.
بززا توجززه بززه نتیجززه حاصززل از فرضززیه سززوم ،رضابززت در
حسابرسی در صدور بندهای محدودیت به جای بنزدهای عزدم
توافق تاثیر گذار است لذا پیشنهاد می شود جامعه حسزابداران
رسمی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار بایسزتی بزه دنطزال
ر اهکارهایی به منظور جلوگیری از تغییر حسابرسان بدون هزی
دلیلی توسه شرکتها باشند و برای حق الاحمه حسابرسان نیزا
دستورالعملهایی برای تعیین حداضل میاان حق الاحمه تصویب
نمایند .
بر اساس نتیجه بررسی فرضیه چهارم پژوهش و اثطات تاثیر
کیفیت حسابرسی در صدور بندهای محدودیت به جای بندهای
عزدم توافزق ،ایجزاد ضزوابه و کزارگروه هزای کنتزرل کیفیزت
حسابرسی بیشتر از گذشته و فراهم نمودن زمینزه هزایی بزرای
ترکیززب موسسززات حسابرسززی کوچززک ،توجززه خززاص جامعززه
حسابداران رسمی را بیش از گذشته می طلطد.
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