فصلنامه علمي پژوهشي
دانش حسابداري و حسابرسي مديريت
سال پنجم  /شماره  /71بهار 7931

نوع گزارش حسابرس و تعداد بندهای حسابرسی :اثر رتبه موسسات حسابرسی معتمد
سازمان بورس و اوراق بهادار

فخرالدین محمدرضائی
دکتری حسابداری ،مدرس دانشگاه علوم اقتصادی (نویسنده مسئول)
Fakhroddin.mr@gmail.com

محمدرضا مهربانپور
استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
تاریخ دریافت19/3/5 :

تاریخ پذیرش19/66/60 :

چكيده
سازمان بورس و اوراق بهادر موسسات حسابرسی معتمد بورس را به چهار طبقه دسته بندی کرده است .دستورالعمل رتبه بندی
موسسات حسابرسی معتمد بورس بیانگر آن است که کیفیت موسسات حسابرسی معتمد طبقه "اول" باالتر از موسسات حسابرسی
معتمد سایر طبقات است .اما سوال مهم این است که آیا چنین ادعائی با واقعیت هم منطبق است؟ به منظور پاسخ به این سوال،
اطالعات  6071سال -شرکت که از صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی  6837تا
 6831جمع آوری شده اند ،م ورد آزمون قرار گرفته اند .در این پژوهش نوع گزارش حسابرس و تعداد بندهای حسابرسی به عنوان
معیارهای کیفیت حسابرسی بکار برده شده اند .نتایج حاصل از برآورد رگرسیون نشان می دهد که موسسات حسابرسی معتمد طبقه
"اول" گزارشات مشروط بیشتری نسبت به موسسات حسابرسی معتمد سایر طبقات صادر نمی کنند .اما ،یافته های این پژوهش
نشان می دهد که تعداد بندهای گزارش حسابرسی برای حسابرسان معتمد طبقه "اول" نسبت به حسابرسان سایر طبقات بیشتر
است.
واژههاي كليدي :نوع گزارش حسابرس ،تعداد بندهای حسابرسی ،کیفیت حسابرسی و رتبه بندی موسسات حسابرسی معتمد
بورس.
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 -1مقدمه
بعد از جدائی مدیریت از مالکیت ،تقاضا برای گزارشات
مالی باکیفیت به منظور کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین مدیر
و مالک بشدت افزایش یافت (بوشمن و اسمیت.)1776 ،1
گزارشات مالی باکیفیت اطالعات مفیدی را برای تصمیم گیری
درست و سرمایه گذاری مناسب ارائه می دهد .هر چند عوامل
مختلفی بر کیفیت گزارشگری مالی اثرگذار هستند ،حسابرسی
توسط حسابرسان حرفه ای مستقل می تواند منجر به افزایش
قابلیت اعتماد گزارشات مالی شود ( بالسام 2و همکاران،
 .)1778اما ،کیفیت خدمات حسابرسی ارئه شده توسط
حسابرسان ناهمگون است .علیرغم اینکه تعریف های متفاوتی
از کیفیت حسابرسی وجود دارد ،اما تعریف شناخته شده دی
آنجلو )6136( 3کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس درکشف
و گزارش تحریفات با اهمیت موجود در گزارشات مالی
صاحبکارتعریف می کند .بنابراین ،تعریف مذکور هم بر دانش و
تجربه حسابرس در کشف تحریفات موجود در گزارشات مالی
صاحبکار و هم بر استقالل حسابرس که منجر به گزارش
تحریفات کشف شده می شود تاکید می کند.
کیفیت حسابرس یا حسابرسی به طور ذاتی ملموس و قابل
مشاهده نیست و ارزیابی کیفیت حسابرس یا حسابرسی مشکل،
زمانبر و هزینه بر است (دی آنجلو  .)6136لذا ،دی آنجلو
( ) 6136اندازه موسسه حسابرسی را به عنوان نماینده ای 4از
کیفیت حسابرس معرفی کرده است .براساس این دیدگاه،
کیفیت خدمات حسابرسی ارائه شده توسط موسسات
حسابرسی بزرگ از موسسات حسابرسی کوچک باالتر است.
تخصص حسابرس در صنعت نیز بعنوان معیار دیگری از کیفیت
حسابرس بکار برده می شود .براساس این دیدگاه ،حسابرس
متخصص در یک صنعت خاص می تواند تحریفات با اهمیت
موجود در صورتهای مالی صاحبکار را کشف کند چون دانش و
تخصص حسابرسی باالتری در آن صنعت خاص دارد.
موسسات حسابرسی بزرگ بین المللی در ایران فعالیت
نمی کنند .بعالوه ،پژوهش های انجام شده در ایران طبق نظریه
اندازه موسسه حسابرسی (موسسات حسابرسی خصوصی به
عنوان حسابرس کوچک و سازمان حسابرسی به عنوان
حسابرس بزرگ) نشان دهنده یافته های متناقض می باشد
(مانند ،حساس یگانه و آذین فر :6831 ،نونهال نهر و همکاران،
 .)6817از طرف دیگر به نظر می رسد حسابرس متخصص
صنعت هنوز جایگاه واقعی خود را در کشور پیدا نکرده است.
موضوع رتبه بندی موسسات حسابرسی در ایران به دلیل
نبود معیاری مناسب جهت متمایز کردن حسابرسان با کیفیت
از سایر حسابرسان به خاطر عدم فعالیت موسسات حسابرسی
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بزرگ بین المللی مطرح گردید .برای اولین بار سازمان بورس و
اوراق بهادار در سال  6811موسسات معتمد بورس را به چهار
طبقه "اول"" ،دوم"" ،سوم" و "چهارم" رتبه بندی کرد .طبق
دستورالعمل رتبه بندی موسسات حسابرسی معتمد بورس،
موسسات حسابرسی طبقه "اول" به احتمال زیاد کیفیت
باالتری نسبت به موسسات حسابرسی سایر طبقات باید داشته
باشند .به عبارت دیگر ،رتبه بندی موسسات حسابرسی توسط
سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان معیاری برای تمایز
کیفیت موسسات حسابرسی مطرح شده است .اما یک سوال
پژوهشی پاسخ داده نشده این است که آیا واقعا کیفیت
حسابرسی موسسات حسابرسی معتمد طبقه "اول" باالتر از
کیفیت خدمات حسابرسی ارائه شده توسط موسسات
حسابرسی سایر طبقات است .بنابراین ،هدف پژوهش حاضر
عبارت است از بررسی رابطه بین رتبه موسسات حسابرسی
معتمد و کیفیت حسابرسی آنها است.
دوره زمانی پژوهش از سال  6837تا  6831می باشد و
داده ها از گزارشات مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادر تهران جمع آوری شده اند .نمونه تحقیق
شامل  6071سال-شرکت مشاهده می باشد .در این پژوهش
نوع گزارش حسابرس و تعداد بندهای حسابرسی در گزارشات
مشروط بعنوان دو معیارکیفیت حسابرسی مورد مطالعه قرار
گرفته است .به منظور تائید قابلیت اعتبار نتایج اصلی پژوهش،
مشکل " انتخاب درون زای حسابرس" 5از طریق بکارگیری
مدل رگرسیون دو مرحله ای کنترل و چندین آزمون حساسیت
بکار برده شده است.
این پژوهش دستاوردهایی جدیدی را برای متون
حسابداری ب ه همراه دارد .پژوهش حاضر برای اولین بار اثر رتبه
موسسات حسابرسی بر نوع گزارش حسابرس و تعداد بندهای
حسابرسی در ایران را مورد آزمون قرار می دهد .نتایج پژوهش
حاضر نشان می دهد مشکل انتخاب درون زای حسابرس وجود
دارد در حالیکه پژوهش های انجام شده در ایران این مشکل را
کنترل نکرده اند .یافته های این پژوهش می تواند برای قانون
گذاران (سازمان بورس و اوراق بهادار) ،صاحبکاران و حسابرسان
مفید باشد .هم چنین این پژوهش می تواند مقدمه ای برای
تحقیقات گسترده تر در این زمینه باشد.
 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
دستورالعمل رتبه بندی موسسات حسابرسی معتمد
سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ  13بهمن ماه 6816
توسط آن سازمان تصویب شد .براساس این دستورالعمل،
حمایت از حقوق سرمایه گذاران و ساماندهی و توسعه بازار
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شفاف و منصفانه اوراق بهادار اهدف رتبه بندی موسسات
حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار است .معیارهای
طبقه بندی موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق
بهادار عبارت است از معیارهای عادی (معیارهای ارزیابی
شرکاء ،کارکنان ،ساختار سرمایه و سازمان موسسه ،تنوع ارائه
خدمات و کیفیت خدمات) و معیارهای تخلفاتی (سوابق
تخلفاتی موسسه و شریک موسسه) که امتیاز منفی محسوب
می شوند .جمع امتیازات موسسه حسابرسی براساس معیارهای
مذکور مبنای تعیین طبقه موسسه حسابرسی است .بر حسب
امتیاز کسب شده ،موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و
اوراق بهادار در چهار طبقه "اول"" ،دوم"" ،سوم" و "چهارم"
قرار می گیرند.
متعاقبا ،بر اساس معیارهایی مانند میانگین جمع دارائیها و
درآمد فروش ،تعداد کارکنان و ارزش بازار کلیه اشخاص
حقوقی (صاحبکاران) مشمول دستورالعمل رتبه بندی موسسات
حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار به چهار گروه "اول"،
"دوم"" ،سوم" و "چهارم" طبقه بندی شده اند .صاحبکاران
مشمول دستورالعمل مذکور مکلف شده اند تا حسابرس مستقل
و بازرس قانونی خود را از میان موسسات حسابرسی معتمد که
در همان طبقه یا طبقات باالتر قرار دارند انتخاب نمایند.
سازمان بورس و اوراق بهادار بطور سالیانه طبقه بندی موسسات
حسابرسی معتمد را انجام و اعالم می نمائید.
دی آنجلو ( )6136بیان می کند که نه تنها کیفیت
حسابرسی بطور ذاتی غیر قابل مشاهده است بلکه ارزیابی
کیفیت حسابرسی نیاز به هزینه باالیی دارد .لذا ،استفاده کردن
از متغیرهایی که ارتباط قوی با کیفیت حسابرسی دارند و در
ضمن ارزیابی آن پر هزینه نیست می تواند راه حل مناسبی
برای صاحبکاران باشد .در این راستا ،دی آنجلو ( )6136اندازه
موسسه حسابرسی را بعنوان نماینده ای از کیفیت حسابرس
معرفی کرده است .براساس این دیدگاه ،کیفیت حسابرسی
موسسات حسابرسی بزرگ به احتمال زیادی باالتر از موسسات
حسابرسی کوچک است .حسابرسان موقعیتی بدست می آورند
تا بطور فرصت طلبانه کیفیت حسابرسی را از آن سطح که
متعهد شده اند پائین تر بیاورند چون ارزیابی کیفیت حسابرس
و کشف تقلب حسابرس بسیار هزینه بر است .بعنوان مثال،
حسابرسان به منظور حفظ مشتری تعدادی از تحریفات با
اهمیت کشف شده د ر سیستم حسابداری صاحبکار را تعمدا
افشا نمی کنند .در این ارتباط ،دی آنجلو ( )6136معتقد است
که موسسات حسابرسی بزرگ به منظور حفظ شهرت و اعتبار
خود و تعداد زیاد مشتریان به احتمال کمتری برای حفظ
مشتری بطور فرصت طلبانه رفتار خواهند کرد .به عبارت دیگر،

کیفیت حسابرسی موسسات حسابرسی بزرگ به این دلیل که
استقالل (افشا تحریفات کشف شده با اهمیت حسابرسی) خود
را به احتمال کمتری در جهت حفظ مشتری پایمال می کنند
باالتر از موسسات حسابرسی کوچک خواهد بود.
یافته های اکثر پژوهشگران براساس نظریه اندازه حسابرس
نشان می دهد که کیفیت حسابرسی موسسات حسابرسی
بزرگ در مقایسه با موسسات حسابرسی کوچک باالتر است
(مانند ،بهن6و همکاران .)1773 ،ری نولدز و فرنسیس)1776(7
و کرسول8و همکاران ( )1771رابطه بین اندازه موسسه
حسابرسی و گزارش مشروط حسابرسی بعنوان معیاری از
استقالل حسابرس مورد بررسی قرارداده اند .نتایج نشان می
دهد که موسسات حسابرسی بزرگ در صدور گزارش مقبول
بیشتر محتاط هستند .هم چنین ،نتایج تحقیق الی 9و همکاران
( ) 1773نشان می دهد که رابطه معناداری بین اندازه حسابرس
و گزارش مشروط در چین وجود دارد .یافته های ژو 10و
همکاران ( )1768در استرالیا نشان می دهد که در مقایسه با
سایر موسسات حسابرسی ،چهار شرکت بزرگ بین المللی
حسابرسی سریع تر نسبت به بحران مالی جهانی با صدور
گزارش مشروط عدم تدوام فعالیت واکنش نشان می دهند.
فرنسیس 61و همکاران ( )6111اثر شش موسسه بزرگ
حسابرسی بر روی مدیریت سود توسط صاحبکاران را مورد
بررسی قرار داده اند .نتایج نشان داد که میزان اقالم تعهدی
اختیاری صاحبکاران شش موسسه حسابرسی بزرگ کمتر از
صاحبکاران سایر موسسات است .فرنسیس و یو)1771( 61
رابطه بین اندازه دفاتر (شعب) چهار موسسه حسابرسی بزرگ و
کیفیت حسابرسی را بررسی کرده اند .نتایج نشان می دهد که
دفاتر بزرگ گزارش مشروط عدم فعالیت بیشتری را صادر می
کنند و مدیریت سود توسط صاحبکاران دفاتر بزرگ حسابرسی
چهار موسسه بزرگ بطور محسوسی پایین است .الرنس 68و
همکاران ( )1766رابطه بین چهار موسسه حسابرسی بزرگ و
کیفیت حسابرسی (اقالم تعهدی اختیاری ،هزینه سرمایه و
صحت پیش بینی تحلیل گران مالی) مورد بررسی قرار داده اند.
نتایج این پژوهشگران پس از کنترل ویژگی های صاحبکاران با
استفاده از مدلهای تطبیقی نشان می دهد که اثر چهار موسسه
حسابرسی بزرگ بطور معناداری متفاوت از اثر موسسات غیر
بزرگ در ارتباط با سه معیار کیفیت حسابرسی نیست .این
پژوهشگران معتقدند که یافته های پژوهش های قبلی در
ارتباط با کیفیت باالی صورتهای مالی حسابرسی شده توسط
موسسات بزرگ بخاطر ویژگی ها و تمایل صاحبکاران این
موسسات به ارائه صورتهای مالی با کیفیت است نه بخاطر
کیفیت باالی حسابرسی موسسات حسابرسی بزرگ .بر خالف
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یافته های الرنس و همکاران ( ،)1766شلمن و گو)1769( 69
در تحقیقی به این موضوع پرداخته اند که آیا چهار موسسه
حسابرسی بزرگ بعد از کنترل مشکل انتخاب درون زای
حسابرس خدمات حسابرسی با کیفیت ارائه می کنند؟ نتایج
پژوهش بیانگر آن است که تجدید ارائه صورتهای مالی برای
صاحبکاران چهار موسسه حسابرسی کمتر از صاحبکاران سایر
موسسات است.
تخصص حسابرس در یک صنعت خاص نیز بعنوان یک
معیار ملموس از کیفیت حسابرس توسط صاحبکاران بکار برده
می شود .این دیدگاه معتقد است که حسابرس متخصص در
صنعت دانش و تجربه مناسب تری در یک صنعت خاص بدست
می آورد که باعث می شود حسابرس بتواند بطور اثر بخشتری
تحریفات با اهمیت موجود در صورتهای مالی صاحبکار را کشف
نماید .دان و میهو )1779( 65معتقد است که تخصص حسابرس
در یک صنعت خاص می تواند منجر به افزایش کیفیت
حسابرسی و در نهایت شفافیت و کیفیت گزارشگری مالی
توسط صاحبکار گردد .نتایج پژوهش هی 61و همکاران ()1769
نشان می دهد که رابطه مثبتی بین تخصص حسابرس در
صنعت و صدور گزارش مشروط حسابرسی (مشکل تداوم
فعالیت) برای صاحبکاران با وضعیت مالی نامناسب وجود دارد.
نتایج اکثر پژوهش های انجام شده در این حوزه ،از نظریه
تخصص حسابرس در صنعت حمایت می کنند .رمینوس 60و
همکاران ( )1773رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و
تجدید ارائه صورتهای مالی را مورد پژوهش قرار داده اند .نتایج
نشان می دهد که تخصص حسابرس در صنعت تاثیر منفی بر
63
تجدید ارائه صورتهای مالی توسط صاحبکار دارد .کریشنن
( ) 1778در یک پژوهشی رابطه بین تخصص حسابرس در
صنعت و کیفیت حسابرسی (مدیریت سود) را مورد بررسی قرار
داده است .نتایج نشان می دهد که حسابرسان متخصص صنعت
بیشتر از حسابرسان غیر متخصص صنعت می توانند مدیریت
سود از طریق اقالم تعهدی اختیاری را محدود کنند .ریچلت و
ونگ )1767( 61تاثیر تخصص حسابرس در صنعت در سطح
ملی و منطقه ای بر روی کیفیت حسابرسی را مورد بررسی قرار
داده اند .یافته های این پژوهش بیانگر آن است که وقتی
حسابرس هم در سطح ملی و هم در سطح منطقه ای (بطور
همزمان) متخصص صنعت می باشد مشتریانش سطح پائینی از
اقالم تعهدی اختیاری دارند ،به احتمال کمتری سود را جهت
رسیدن به سود پیش بینی شده توسط پیش بینی کنندگان
مالی دستکاری می کنند و به احتمال زیادی گزارش مشروط
عدم فعالیت صادر می کنند .کوان 17و همکاران ( )1770رابطه
بین کیفیت سود و تخصص حسابرس در صنعت را مورد
56

پژوهش قرار داده اند .نتایج پژوهش نشانگر آن است که میزان
اقالم تعهدی اختیاری برای صاحبکاران موسسات حسابرسی
متخصص صنعت کمتر از صاحبکاران موسسات دیگر است .گل
16و همکاران ( )1771اثر تخصص حسابرس در صنعت بر روی
کیفیت سود را مورد بررسی قرار داده اند .نتایج نشان می دهد
که رابطه بین تصدی کوتاه مدت حسابرس و کیفیت سود برای
صاحبکاران موسسات حسابرسی متخصص صنعت ضعیف است.
به عبارت دیگر ،اثر منفی نبود دانش حسابرس نسبت به
صاحبکار بر روی کیفیت حسابرسی در تصدی کوتاه مدت
حسابرس برای حسابرسان متخصص صنعت بسیار ضعیف است.
اما یافته های مینوتی مزا ،)1768( 11بعد از کنترل کردن
ویژگی های صاحبکاران موسسات متخصص در صنعت و غیر
متخصص از طریق مدلهای تطبیقی ،23نشانگر آن است که
تفاوت معناداری بین کیفیت حسابرسی موسسات متخصص و
غیر متخصص در صنعت وجود ندارد.
در ایران موسسات حسابرسی بین المللی بزرگ فعالیت
نمی کنند .لذا پژوهشگران ایرانی تالش کرده اند تا رابطه بین
اندازه حسابرس (سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس بزرگ و
موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
بعنوان حسابرسان کوچک) و کیفیت گزارشگری مالی را بررسی
ک نند .بطور کلی می توان بیان کرد که یافته های پژوهشگران
ایرانی در ارتباط با اندازه حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی
متناقض می باشد .حساس یگانه و آذین فر ( )6831رابطه بین
اندازه حسابرس و خطا در گزارش تحریفات با اهمیت موجود در
صورتهای مالی صاحبکاران را مورد بررسی قرار داده ند .نتایج
نشان می دهد که موسسات حسابرسی خصوصی خطای
کمتری در گزارش تحریفات با اهمیت موجود در صورتهای
مالی صاحبکاران خود داشته اند .اما یافته های نونهال نهر و
همکاران ( )6831نشان می دهد که قابلیت اتکای اقالم تعهدی
اختیاری برای صاحبکاران موسسات حسابرسی خصوصی بعنوان
حسابرس کوچک از قابلیت اتکای اقالم تعهدی برای
صاحبکاران سازمان حسابرسی پائین تر است .بنی مهد ()6816
رابطه بین نوع حسابرس و کیفیت اطالعات حسابداری را مورد
بررسی قرار داده است .نتایج پژوهش نشان می دهد که کیفیت
اطالعات حسابداری برای صاحبکاران سازمان حسابرسی باالتر
از کیفیت اطالعات حسابداری برای صاحبکاران موسسات
خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی است .عبدلی و
همکاران ( )6811تاثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه
صورتهای مالی را بررسی کرده اند .نتایج نشان می دهد که
چرخش حسابرس و اندازه حسابرس (تعداد کارکنان و شرکای
موسسه حسابرسی) موجب کاهش اقالم تجدید ارائه شده در
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صورتهای مالی می شود .اما یافته های مهرانی و همکاران
( ) 6811نشان می دهد که هیچ یک از ویژگی های حسابرس
(اندازه حسابرس و دوران تصدی حسابرس) رابطه معناداری با
کیفیت سود ندارد .به عبارت دیگر ،نتایج نشان داد که تفاوتی
بین کیفیت سود شرکت های حسابرسی شده توسط سازمان
حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی وجود
ندارد .نمازی و همکاران ( )6817رابطه بین اندازه حسابرس و
مدیریت سود توسط صاحبکاران را مورد پژوهش قرار داده اند.
نتایج نشان می دهد که رابطه معناداری بین اندازه حسابرس و
مدیریت سود توسط صاحبکار وجود ندارد.
علیرغم اینکه به نظر می رسد حسابرس متخصص صنعت
هنوز جایگاه واقعی خود را در کشور پیدا نکرده است ،اخیرا
پژوهش هایی در این رابطه در داخل کشور صورت گرفته است
و یافته های متناقضی در این حوزه وجود دارد .اعتمادی و
همکاران ( )6817رابطه بین حسابرس متخصص صنعت با
سطح مطلق اقالم تعهدی اختیاری و ضریب واکنش سود را
مورد پژوهش قرار داده اند .نتایج نشان می دهد که در مقایسه
با صاحبکاران موسسات حسابرسی غیر متخصص در صنعت،
سطح مطلق اقالم تعهدی اختیاری و ضریب واکنش سود برای
صاحبکاران موسسات حسابرسی متخصص صنعت به ترتیب
پائین تر و باالتر است .آقائی و ناظمی اردکانی ( )6816رابطه
بین تخصص حسابرس در صنعت و مدیریت سود در شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی
قرار داده اند .نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت سود
صاحبکاران حسابرسان متخصص صنعت کمتر از صاحبکاران
سایر موسسات است .بادآور نهندی و تقی زاده خانقاه ()6811
رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت مصنوعی و واقعی سود
را بررسی کرده اند .نتایج نشان می دهد که تخصص حسابرس
در صنعت و شهرت حسابرس (سهم بازار حسابرس) تاثیر منفی
بر مدیریت سود مصنوعی (از طریق اقالم تعهدی اختیاری) و
تاثیر مثبت بر مدیریت سود واقعی دارند .حساس یگانه و
همکاران ( )6816به بررسی اثر تخصص حسابرس بر
گزارشگری مالی و واکنش بازار سرمایه پرداختند .نتایج پژوهش
نشان می دهد بین محتوای اطالعاتی اجزای تعهدی و نقدی
سود در شرکتهای با حسابرسان متخصص صنعت نسبت به
سایر شرکت ها تفاوت معنی داری وجود ندارد.
همانطوریکه قبال ذکر شد ،با توجه به هزینه باالی ارزیابی
کیفیت حسابرس و کشف تقلب حسابرسی برای صاحبکاران و
عدم فعالیت موسسات حسابرسی بین المللی بزرگ در ایران،
م وسسات حسابرسی معتمد بورس به چهار طبقه دسته بندی
شده اند .دستورالعمل رتبه بندی موسسات حسابرس توسط

سازمان بورس و اوراق بهادار بیانگر آن است که موسسات
حسابرسی طبقه "اول" دارای باالترین کیفیت حسابرسی
هستند .به عبارت دیگر ،براساس دستورالعمل رتبه بندی
موسسات حسابرسی معتمد ،موسسات حسابرسی طبقه "اول"
باید منابع انسانی (شرکای حسابرسی و کارکنان) کافی و با
تجربه ،سیستم کنترل کیفیت مناسب ،ساختار سازمانی مناسب
و استقالل حسابرسی باالتری نسبت به موسسات حسابرسی
سایر طبقات داشته باشند .با توجه به یافته های پژوهش انجام
شده د ر سایر کشورها ،حسابرسانی که چنین خصوصیاتی دارند
انتظار می رود که کیفیت حسابرسی باالتری از سایر موسسات
داشته باشند .به عبارت دیگر ،انتظار می رود که کیفیت
حسابرسی موسسات حسابرسی معتمد طبقه "اول" باالتر از
کیفیت حسابرسی موسسات حسابرسی معتمد سایر طبقات
باشد .ال زم بذکر است که بررسیها انجام شده توسط پژوهشگران
تحقیق حاضر حاکی از آن است که هیچ پژوهشی که اثر رتبه
موسسات حسابرسی معتمد بر نوع گزارش حسابرسی و تعداد
بندهای حسابرسی را بررسی کرده باشد وجود ندارد.
 -3فرضيههاي پژوهش
فرضيه  :1موسسات حسابرسی خصوصی (معتمد بورس)
طبقه" اول" در مقایسه با موسسات حسابرسی (معتمد بورس)
سایر طبقات گزارش مشروط بیشتری را صادر می کنند.
فرضيه  :2تعداد بندهای حسابرسی قبل از گزارش مشروط
برای موسسات حسابرسی خصوصی (معتمد بورس) طبقه"
اول" در مقایسه با موسسات حسابرسی (معتمد بورس) سایر
طبقات بیشتر است.
 -4روششناسی پژوهش
جامعه آماری این پژوهش ،شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران است .دوره زمانی پژوهش بین سال
های  6837الی  1389می باشد .برای انتخاب نمونه در این
پژوهش از روش حذف سیستماتیک استفاده شده که معیارهای
اعمال شده به شرح زیر است:
 )6شرکت ها جزو بانک ها و مؤسسه های مالی (شرکت های
سرمایه گذاری ،واسطه گری مالی  ،هلدینگ و لیزینگ ها)
نباشند.
 )1شرکت ها باید قبل از سال 6837در بورس پذیرفته شده و تا
سال  1389عضویت آنها تداوم داشته باشد.
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 )8اطالعات مالی موردنیاز برای محاسبه متغیرهای پژوهش
درمورد آن شرکت ها ،در طول دوره پژوهش دردسترس
باشند.
 )9مشاهداتی که توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی
قرار گرفته اند از نمونه پژوهش حذف شده اند.
با توجه به محدودیت های یاد شده ،نمونه پژوهش حاضر
شامل  601شرکت ( 6071سال-شرکت ) می باشد .علیرغم
اینکه سازمان حسابرسی جزء  17موسسه حسابرسی طبقه
"اول" می باشد ،مشاهداتی که توسط سازمان حسابرسی مورد
حسابرسی قرار گرفته اند از نمونه پژوهش حذف شده اند.
دالیل مختلفی را می توان برای این موضوع مطرح کرد .سازمان
حسابرسی از نظر اندازه قابل مقایسه با هیچ یک از موسسات
حسابرسی خصوصی نیست .بنابراین اگر بخواهیم سازمان
حسابرسی را بعنوان جزئی از موسسات طبقه "اول" در مدل
وارد کنیم باید اثر اندازه حسابرس (سازمان حسابرسی بعنوان
حسابرس بزرگ و موسسات حسابرسی بعنوان حسابرس های
کوچک) را کنترل کنیم .در این صورت مشکل هم خطی بین
متغیرهای مذکور به وجود می آید .هم چنین ،موسسات
خصوصی معتمد حسابرسی طبقه "اول" به نظر می رسد که در
طول زمان سعی کرده اند با متمایز کردن کیفیت خدماتشان
برای خود سهمی و شهرتی در بازار حسابرسی بدست آورند.
این در حالیست که سهم سازمان حسابرسی بخاطر الزامات
قانونی است که شرکت های دولتی باید توسط سازمان
حسابرسی مورد حسابرسی قرار گیرند .هم چنین پژوهش های
زیادی در ایران در ارتباط با کیفیت حسابرسی موسسات
خصوصی و سازمان حسابرسی بصورت مقایسه ای انجام شده
است  .اما این پژوهش بدنبال آن است که آیا موسسات
حسابرسی خصوصی (معتمد بورس) طبقه "اول" کیفیت
حسابرسی باالتری نسبت به موسسات حسابرسی خصوصی
سایر گروهها دارند یا خیر.
 -5مدل پژوهش و متغيرهاي آن
برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیونی زیر استفاده
شده است.
Audopn it, Remark it = β0 + β1 Top19 it + β2 Audchg it +
β3 Size it + β4 Lev it + β5 InvRec it + β6 Liq it + β7 ROA it
+ β8 Loss it + β9 Subs it + β10 LogAge it + β11 Conown it +
β12 Pvtown it +βj IndustryDum + βk YearDum + ε it
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متغیرهای بکار رفته در مدل ( )6به شرح زیر تعریف می شوند:
 : Audopnمتغیر ساختگی مساوی یک اگر گزارش حسابرس
مشروط باشد و صفر اگر گزارش حسابرس مقبول باشد.
 : Remarkتعداد بندهای گزارش حسابرسی (به غیر از بند
مقدمه و دامنه) قبل از بند اظهار نظر در گزارش های مشروط
حسابرسی.
 :Top19متغیر ساختگی مساوی یک اگر حسابرس جزو 61
موسسه حسابرسی خصوصی معتمد سازمان بورس و اوراق
بهادار متعلق به طبقه "اول" باشد ،برای موسسات حسابرسی
خصوصی معتمد سایر طبقات صفر.
 :Audchgمتغیر ساختگی مساوی یک اگر حسابرس تغییر یافته
باشد ،در غیر اینصورت صفر.
 :Sizeاندازه صاحبکار ،لگاریتم طبیعی جمع کل دارائیهای
صاحبکار.
 :Levاهرم مالی ،جمع کل بدهیها تقسیم بر جمع کل دارائیها.
 :InvRecنسبت جمع موجودیها و حسابهای دریافتنی به جمع
کل دارائیها.
 :Liqنسبت جمع کل دارائیهای جاری به جمع کل بدهیهای
جاری.
 :ROAنسبت بازده دارائیها ،سود تقسیم برجمع کل دارائیها.
 :Lossزیانده بودن صاحبکار ،متغیر ساختگی مساوی یک اگر
صاحبکار زیان گزارش کرده باشد ،در غیر اینصورت صفر.
 :Subsمتغیر ساختگی مساوی یک اگر صاحبکار شرکت (های)
فرعی دارد ،در غیر اینصورت صفر.
 :LogAgeلگاریتم طبیعی سن صاحبکار.
 :Conownتمرکز مالکیت ،درصدی از سهام عادی صاحبکار که
متعلق است به بزرگترین سهامدار.
 :Pvtownمالکیت خصوصی ،متغیر ساختگی مسااوی یاک اگار
بیشتر یا مساوی  57درصد سهام عای صاحبکار متعلق به بخش
خصوصی است در غیر اینصورت صفر.
 61 :IndustryDumمتغیر ساختگی برای کنترل اثر صنعت.
 67 :YearDumمتغیر ساختگی بارای کنتارل اثار تغییارات در
طول زمان.
24

مدل ( )6براساس تحقیقات قبلی (مانند چان و همکاران ،
: 1771گل و همکاران )1709 ،25و با در نظر گرفتن ویژگیهای
شرایط محیطی ایران تدوین شده است Top19 .در واقع همان
 17موسسه حسابرسی (معتمد بورس) عضو طبقه "اول"
منهای سازمان حسابرسی است .الزم بذکر است Top19
براساس رتبه بندی موسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق
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بهادار که توسط سازمان مذکور در سال  6811اعالم شده است
تعیین گردیده است.
انتخاب درون زاي حسابرس
زمانیکه مشکل درون زا بودن متغیر اصلی پژوهش وجود
دارد ،روش حداقل مربعات معمولی 26و رگرسیون الجستیک
منجر به برآوردهای متناقض می شود .تحقیقات نشان می دهد
که صاحبکاران بصورت تصادفی حسابرس خود را انتخاب نمی
کنند بلکه براساس نیازشان انتخاب می کنند (تیتمن و
ترومن .)6131 ،27چنین موضوعی منجر به نقض اصل انتخاب
تصادفی نمونه پژوهش می شود .این موضوع زمانی مطرح شد
که بعضی از پژوهشگران ادعا کردند که کیفیت باالی صورتهای
مالی حسابرسی شده توسط چهار شرکت بزرگ حسابرسی
ناشی از کیفیت باالی حسابرسی آنها نیست بلکه ناشی از آن
است که صاحبکارانی که سیستم کنترلی مناسب دارند و می
خواهند صورتهای مالی با کیفیت در اختیار استفاده کنندگان
قرار دهند چهار موسسه حسابرسی بزرگ حسابرسی را انتخاب
می کنند .بنابراین ،این پژوهش همانند پژوهش های قبلی
(چنی و همکاران :1779 ،28لیو و سابرامانیام )1768 ،29یک
30
فرآیند دو مرحله ای را برای رفع مشکل انتخاب غیر تصادفی
حسابرس اجرا می کند .به عبارت دیگر ،اول مدل ( )1اجرا می
31
شود و براساس برآوردهای مدل مذکور "نسبت معکوس"
محاسبه می شود .در نهایت در مرحله دوم ،مدل ( )6با اضافه
شدن "نسبت معکوس" بعنوان یک متغیر توضیحی اضافی اجرا
می شود .مدل ( )1به شرح زیر می باشد:
Top19 it = λ+ γ1 Pvtown it + γ2 Size it + γ3 Lev it + γ4
InvRec it +γ5 Liq it + γ6 Loss it + γ7 Curr it +γ8 Salegrowth
it + γ9 Aturn it + βj IndustryDum +βk YearDum +δ it

متغیرهای بکار رفته در مدل ( )2به شرح زیر تعریف می شوند:
 :Currنسبت دارائیهای جاری به جمع کل دارئیها.
 :Salegrowthدرصد تغییرات در فاروش ،تفااوت فاروش ساال
جاری نسبت به سال قبل تقسیم بر فروش سال قبل.
 :Aturnنسبت فروش به جمع کل دارائیها.
سایرمتغیرها در بخش های قبلی تعریف شده اند.
 -6یافته هاي پژوهش
 -1-6آماره هاي توصيفی
جدول ( )6آماره های توصیفی مرتبط با مدل ( )6را نشان
می دهد .آزمون  tنشان می دهد تعداد بندهای حسابرسی قبل

از گزارش مشروط برای صاحبکاران  61موسسه حسابرسی
طبقه "اول" بیشتر است .این یافته مطابق فرضیه دوم می
باشد .هم چنین ،اندازه صاحبکار و سن صاحبکار برای
صاحبکاران  61موسسه حسابرسی طبقه "اول" بزرگتر است.
نسبت جمع موجودیها و حسابهای دریافتنی به جمع کل
دارائیها ( )InvRecو نسبت نقدینگی برای صاحبکاران 61
موسسه حسابرسی طبقه "اول" کمتر است .هم چنین نتایج
آزمون ناپارامتری نشان می دهد که صاحبکاران  61موسسه
حسابرسی طبقه "اول" در مقایسه با صاحبکاران سایر
موسسات حسابرسی خصوصی معتمد ،بیشتر متعلق به بخش
غیر خصوصی  ،بیشتر زیانده و شرکت های فرعی بیشتری
دارند.
الزم بذکر است که برای کاهش دادن اثر مشاهدات پرت بر
روی نتایج تحقیق ،یک درصد کوچکترین و بزرگترین داده های
مربوط به متغیرهای پیوسته با اعداد نزدیکترین مشاهدات به
آن داده ها جایگزین شده است .نتایج آزمون همبستگی
پیرسون که در پژوهش حاضر گزارش نشده است نشان می
دهد که همبستگی باالئی بین متغیرهای مستقل وجود ندارد.
یعنی مشکل هم خطی بین متغیرهای مستقل وجود ندارد.
 -2-6نتایج آزمون فرضيه ها
جدول ( ) 1نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش را نشان می
دهد .ستون اول و دوم جدول ( )1نتایج تجزیه و تحلیل مدل
( )6براساس رگرسیون الجستیک را نشان می دهد .ستون سوم
و چهارم جدول ( )1نتایج رگرسیون مرحله دوم مدل ( )6را
نشان می دهد .هنگامیکه ضریب نسبت معکوس ()IMR
معنادار است ،تفسیر یافته ها باید براساس نتایج تجزیه و تحلیل
رگرسیون مرحله دوم صورت گیرد .نتایج نشان می دهد که
حسابرسان خصوصی معتمد طبقه "اول" رابطه غیر معنی دار با
گزارش حسابرسی مشروط دارند .بنابراین ،فرضیه اول پژوهش
تائید نمی شود .به عبارت دیگر ،حسابرسان معتمد طبقه "اول"
گزارش مشروط بیشتری نسبت به حسابرسان معتمد سایر
طبقات صادر نمی کنند .یافته های این پژوهش برخالف نتایج
تحقیقات کرسول و همکاران ( ،)1771الی و همکاران ()1773
و ژو و همکاران ( )1768است که اثر اندازه حسابرس بر صدور
گزارش مشروط بررسی کرده اند .این یافته ممکن است بیانگر
این موضوع باشد که اندازه حسابرس در بازار حسابرسی ایران
نمی تواند معیار مناسبی برای تفکیک حسابرس باکیفیت از
سایر حسابرسان باشد.
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جدول ( )1آمارهاي توصيفی
پنل الف :متغيرهاي پيوسته
نام متغيرها

ميانگين

ميانه

انحراف معيار

حداكثر

حداقل

تعداد بندهای حسابرسی

1551

1577

1550

60577

7577

اندازه شرکت

61558

61591

6511

61501

1531

اهرم مالی

7506

7511

7515

6505

7519

نسبت جمع موجودیها و ح دریافتنی

7556

7551

7517

7518

7570

نسبت نقدینگی

6569

6571

7555

8530

7563

نسبت بازده دارائیها
لگاریتم سن صاحبکار

7567
1589

7571
1597

7569
7511

7551
8501

-7513

7577

درصد مالکیت سهامدار عمده

7557

7556

7515

6577

7577

پنل ب :آزمون  tو ناپارامتري
آزمون t

نام متغيرها

آزمون ناپارامتري

موسسات

سایر موسسات

طبقه "اول"

معتمد

موسسات
آماره t

نام متغيرها

سایر موسسات

طبقه "اول"

معتمد

)(N=845

)(N=861

)(N=845

)(N=861

تعداد بندهای حسابرسی

8579

1569

**7.28

گزارش مشروط

159

181

اندازه صاحبکار
اهرم مالی

61519

61591

**3,83

0.72

0.70

1.04

()%
تغییر حسابرس

77.40

74.22

681

601

نسبت جمع موجودیها و ح دریافتنی

0,49

0.52

**-2.62

()%

16.45

19.98

نسبت نقدینگی

1.10

1.17

**-3.01

زیاندهی شرکت

685

11

نسبت بازده دارائیها

0.10

0.11

-1,42

()%

15.98

10.69

لگاریتم سن صاحبکار

2.49

2.18

**9,47

شرکت مادر

615

616

درصد مالکیت سهامدار عمده

0,50

0.50

0.10

()%

23.08

18.70

مالکیت خصوصی

273

326

()%

32.31

37.86

* معناداری در سطح اطمینان  %15و ** معناداری در سطح اطمینان .%11

جدول ( .)2یافته هاي آزمون فرضيه اول پژوهش -نوع گزارش حسابرسی بعنوان متغير وابسته
مدل ()1
متغير
مقدار ثابت

آماره t

ضرایب

آماره t

**-3.75

-3.06

-2.26

-1.80

0.19

1.26

0.13

0.91

-0.19

-1.07

-0.19

-1.16

اندازه صاحبکار

**0.23

3.22

**0.17

2.61

اهرم مالی

**1.66

3.21

**2.03

3.89

نسبت جمع موجودیها و دریافتنی

**1.53

2.83

0.14

0.33

0.09

0.49

0.25

1.47

بازده دارائیها
زیاندهی صاحبکار

**-4.36

-5.62

**-4.13

-6.05

**1.23

2.74

*1.00

2.43

شرکت مادر

**0.78

3.94

**0.56

2.99

سن صاحبکار

-0.09

-0.70

0.01

0.07

سهامدار عمده

-0.34

-1.04

-0.48

1.58

حسابرسان طبقه "اول"
تغییر حسابرس

نسبت نقدینگی

67

ضرایب

رگرسيون مرحله دوم  -مدل ()1

سال پنجم  /شماره هفدهم /بهار 7931

كاي دو
1585
3.56

**10.35

*4.95

*5.77
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مدل ()1
ضرایب

متغير
سهامدار خصوصی

رگرسيون مرحله دوم  -مدل ()1
آماره t
5.54

**1.08

نسبت معکوس ()IMR
متغیرهای ساختگی صنعت
متغیرهای ساختگی سال

بلی
بلی

Pseudo R2

0.26

Wald chi2

**0.99

5.66

**-1.07

-3.28

بلی
بلی
0.21

**300.42

N

ضرایب

آماره t

**268.52
1,706

1,706

* معناداری در سطح اطمینان  %15و ** معناداری در سطح اطمینان .%11

نتایج هم چنین نشان می دهد که حسابرسان برای
صاحبکاران بزرگ ،زیانده ،دارای شرکت (های) فرعی ،دارای
نسبت اهرم مالی بیشتر و دارای سهامدار خصوصی گزارش
مشروط بیشتری را صادر می کنند .بطور مثال این نتایج نشان
می دهد که صاحبکاران بزرگ به دلیل پیچیدگی و تعدد
معامالت گزارش مشروط بیشتری نسبت به صاحبکاران کوچک
دریافت می کنند .هم چنین نتایج نشان می دهد که
صاحبکارانی که دارای نسبت بازده دارائیهای بیشتری هستند
گزارش مشروط کمتری دریافت می کنند .الزم بذکر است
بخاطر اینکه ضریب عامل تورم واریانس برای تعدادی از
متغیرهای ساختگی نوع صنعت در تجزیه و تحلیل رگرسیون
مرحله دوم باال بود از مدل حذف شده اند .همین عامل باعث
شده است تا  Pseudo R2رگرسیون مرحله دوم کمتر از
رگرسیون الجستیک در جدول ( )1باشد.

جدول ( ) 3نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش را نشان می
دهد .نتایج نشان می دهد که رابطه مثبتی بین حسابرسان
معتمد طبقه "اول" و تعداد بندهای گزارش حسابرسی مشروط
وجود دارد .بنابراین ،فرضیه دوم پژوهش رد نمی شود .به
عبارت دیگر ،تعداد بندهای گزارش حسابرسی برای حسابرسان
معتمد طبقه "اول" نسبت به حسابرسان معتمد سایر طبقات
بیشتر می باشد .هم چنین تعداد نمونه پژوهش برای آزمون
فرضیه دوم به  1,293شرکت-سال کاهش یافت .با توجه به
اینکه فرضیه دوم تعداد بندهای حسابرسی قبل از گزارش
حسابرس (بدون لحاظ کردن بند مقدمه و دامنه رسیدگیها) را
مد نظر دارد ،مشاهداتی که دارای گزارش مقبول بودند از نمونه
اصلی پژوهش حذف شده اند.

جدول ( .)3یافته هاي آزمون فرضيه دوم پژوهش -تعداد بندهاي حسابرسی بعنوان متغير وابسته
مدل ()1
متغير
مقدار ثابت
حسابرسان طبقه "اول"

ضرایب

رگرسيون مرحله دوم  -مدل ()1
آماره t

ضرایب

آماره t

0.12

0.11

**2.93

2.60

**0.63

5.23

**0.63

5.25

تغییر حسابرس

0.13

0.77

0.09

0.56

اندازه صاحبکار

**1.30

4.38

*0.15

2.06

اهرم مالی

**1.33

3.36

**1.79

4.35

نسبت جمع موجودیها و دریافتنی

-0.07

-0.17

-0.68

-1.69

نسبت نقدینگی
بازده دارائیها

-0.19

-1.27

-0.07

-0.48

**-2.96

-4.25

**-2.64

-3.83

0.45

1.86

0.04

0.15

0.27

1.55

0.30

1.72

**0.30

2.62

**0.30

2.61

0.13

0.50

0.09

0.37

**0.80

5.26

**0.98

6.25

**-2.14

-5.20

زیاندهی صاحبکار
شرکت مادر
سن صاحبکار
سهامدار عمده
سهامدار خصوصی
نسبت معکوس ()IMR
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مدل ()1
ضرایب

متغير

رگرسيون مرحله دوم  -مدل ()1
آماره t

ضرایب

متغیرهای ساختگی صنعت

بلی

بلی

متغیرهای ساختگی سال

بلی
7511

بلی

R2
F-stat

0.27

**11.15

N

آماره t

**12.81
1,293

1,293

* معناداری در سطح اطمینان  %15و ** معناداری در سطح اطمینان .%11

الزم بذکر است که ضرایب عامل تورم واریانس برای
متغیرهای این پژوهش کمتر از  67می باشد .هم چنین،
خطاهای استاندارد اصالح شده نا همسانی واریانس و خود
همبستگی نوی و وست (1987) 32در جداول ( )1و ( )8گزارش
شده اند.
 -7آزمونهاي حساسيت
 -1-7برآورد مدل ( )1براساس داده هاي پنل
علیرغم اینکه پژوهش حاضر سعی کرده است که اثر
متغیرهای موثر بر نوع گزارش حسابرس و بندهای حسابرسی را
براساس پژوهش های قبلی و شرایط محیطی پژوهش کنترل
کند ،یافته های اصلی ممکن است به دلیل عدم کنترل اثر
سایرمتغیرهای موثر گمراه کننده باشد .برای مرتفع کردن این
مشکل احتمالی ،ما مدل یک را براساس داده های پنل (با
کنترل کردن اثر شرکت ها )33دوباره اجرا کردیم .چنین روشی
می تواند اثر عوامل حذف شده مخصوص صاحبکار که در طول
زمان تغییر پذیر هستند را کنترل کند ولی قدرت برآورد
کنندگی مدل را کاهش می دهد (بال وهمکاران.)1761 ،34
نتایج برآورد مدل ( ) 6براساس داده های پنل منطبق با یافته
های اصلی این پژوهش ارائه شده در جداول ( )1و ( )8می
باشند .الزم بذکر است که نتایج برآورد مدل ( )6براساس داده
های پنل ارائه نشده اند .نتایج نشان می دهد که ضرایب
 Top19عبارت است از  )z=-0/65, p=0/52 ( -0/19و 0/38
) (t=1/73, p=0/08زمانیکه متغیر وابسته به ترتیب عبارت
است از نوع گزارش حسابرس و تعداد بندهای حسابرسی .نتایج
نشان می دهد که حسابرسان معتمد طبقه "اول" رابطه مثبتی
با تعداد بندهای حسابرسی در سطح اطمینان  17درصد دارد.
 -2-7برآورد مدل ( )1براساس تعریف جایگزین از
موسسات خصوصی معتمد طبقه "اول"

موسسات حسابرسی خصوصی معتمد طبقه "اول" (

حسابرس جزو  61موسسه حسابرسی خصوصی معتمد متعلق
به طبقه "اول" باشد ،در غیر اینصورت صفر .اما چنین تعریفی
ممکن است مورد نقد پژوهشگران دیگر قرار گیرد چون
موسسات معتمد به چهار گروه براساس معیارهای ارزیابی
توسط سازمان بورس و اوراق بهادار طبقه بندی شده اند.
بنابراین ،یکی از دالیل احتمالی که این پژوهش نتوانسته نتایج
معناداری برای فرضیه اول می تواند به نوع تعریف موسسات
خصوصی معتمد طبقه" اول" ( (Top19مرتبط باشد .به عبارت
دیگر ،احتماال کیفیت حسابرسی موسسات معتمد طبقه "اول"
تفاوت چندانی با کیفیت حسابرسی موسسات حسابرسی طبقه
"دوم" ند ارد .اما کیفیت حسابرسی موسسات حسابرسی معتمد
طبقه "اول" ممکن است تفاوت معناداری با کیفیت حسابرسی
موسسات حسابرسی طبقات "سوم" و "چهارم" داشته باشد.
برای همین منظور ،ما مدل ( )6را بصورت مقایسه ای بین
موسسات خصوصی معتمد طبقه "اول" ( 395سال-شرکت) و
طبقه "دوم" ( 596سال شرکت) اجرا کردیم .نتایج گزارش
نشده نشان داد که همانند نتایج اصلی موسسات خصوصی
معتمد طبقه "اول" اثری بر نوع گزارش حسابرسی وجود
ندارند .ولی رابطه مثبتی بین تعریف جدید موسسات خصوصی
معتمد طبقه اول و تعداد بندهای حسابرسی وجود دارد .در
تعریف دیگری از موسسات خصوصی معتمد طبقه "اول" ،ما
مدل ( ) 6را بصورت مقایسه ای بین موسسات خصوصی معتمد
طبقه "اول" ( 395سال-شرکت) وموسسات حسابرسی معتمد
طبقات "سوم" و "چهارم" ( 817سال-شرکت) اجرا کردیم.
نتایج گزارش نشده نشان داد که رابطه معناداری بین نوع
گزارش حسابرس و تعریف جدید موسسات حسابرسی خصوصی
معتمد طبقه "اول" وجود ندارد .اما حسابرسان خصوصی
معتمد طبقه اول تعداد بندهای حسابرسی بیشتری نسبت به
حسابرسان معت مد طبقه سوم و چهارم دارند .چنین یافته هایی
با نتایج اصلی تحقیق ارائه شده در جداول ( )1و ( )8منطبق
هستند.

(Top19بعنوان یک متغیر ساختگی مساوی است با یک اگر
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 -8نتيجه گيري و بحث
با توجه به اینکه کیفیت حسابرسی به طور ذاتی غیر قابل
مشاهده و ارزیابی آن بسیار هزینه بر است ،اندازه حسابرس و
حسابرس متخصص صنعت به عنوان دو نماینده از کیفیت
حسابرس توسط پژوهشگران معرفی شده است .اما ،موسسات
حسابرسی بین المللی بزرگ در ایران فعالیت نمی کنند و
حسابرس متخصص صنعت هم به نظر می رسد در کشور هنوز
جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است .در چنین شرایطی،
موسسات حسابرسی معتمد بورس در چهار طبقه "اول"،
"دوم"" ،سوم" و "چهارم" رتبه بندی شدند .رتبه بندی
موسسات حسابرسی مدعی است که موسسات حسابرسی
معتمد طبقه "اول" کیفیت باالتری نسبت به حسابرسان
معتمد سایر طبقات دارند .بنابراین ،حسابرسی صاحبکاران
بزرگ به حسابرسان طبقه "اول" محول شده است .اما سوال
علمی پاسخ داده نشده این است که :آیا موسسات حسابرسی
معتمد طبقه "اول" واقعا کیفیت باالتری نسبت به موسسات
حسابرسی معتمد سایرطبقات دارند؟ بنابراین پژوهش حاضر
تالشی است برای پاسخ به سوال مذکور .موسسات خصوصی
معتمد طبقه "اول" گزارشات مشروط بیشتری نسبت به
موسس ات معتمد سایر طبقات صادر نمی کنند .اما ،یافته ها
بیانگر آن است که تعداد بندهای گزارش حسابرسی برای
حسابرسان معتمد طبقه "اول" نسبت به حسابرسان سایر
طبقات بیشتر است .یافته های اصلی این پژوهش با اعمال
چندین آزمون حساسیت پیشتیبانی شده اند.
این پژوهش پیشنهادا تی برای سازمان بورس و اوراق بهادار
بعنوان متولی رتبه بندی موسسات حسابرسی معتمد ارائه می
کند .اول اینکه ،سازمان بورس و اوراق بهادار برای رتبه بندی
موسسات حسابرسی معتمد به طور مستقیم کیفیت کار
موسسات حسابرسی معتمد را از طریق معیارهایی مانند
مدیریت سود ،نوع گزارش حسابرس ،تجدید ارائه صورتهای
مالی ،زمان تاخیر حسابرسی و غیره بررسی کند .باتوجه به
نتایج پژوهش حاضر ،به نظر می رسد که شک قابل توجهی در
ارتباط با رتبه بندی موسسات حسابرسی توسط سازمان بورس
بعنوان معیار مناسبی از کیفیت حسابرسان وجود دارد.
این پژوهش پیشنها دهائی برای تحقیقات آتی ارائه می
کند .در این پژوهش فقط اثر رتبه حسابرس معتمد بورس بر
نوع گزارش حسابرسی و تعداد بندهای حسابرسی بررسی شده
است .پژوهشگران می توانند رابطه بین رتبه حسابرس و کیفیت
سود ،تاخیر حسابرسی ،ارزش بازار صاحبکار ،تجدید ارائه
صورتهای مالی و غیره را بررسی کنند .این تحقیق پیشنهاد
می کند که الزم است تا پژوهش های آتی مشکل انتخاب

درون زای حسابرس را کنترل کنند تا نتایج قابل اتکائی بدست
آورند .هم چنین پیشنهاد می شود که پژوهش فعلی دوباره
براساس داده های بعد از رتبه بندی اجرا شود.
هر چند رتبه بندی موسسات حسابرسی در سال 6811
ارائه شده است ،داده های این پژوهش از سال  6837تا 6831
می باشد .ممکن است این موضوع بعنوان محدودیت این
پژوهش در نظر گرفته شود .اما پژوهشگران این تحقیق معتقد
هستند که با توجه به معیارهای ارزیابی سازمان بورس برای
رتبه بندی ،سابقه و شهرت موسسات حسابرسی نقش عمده ای
در ارزیابی بازی می کند .به عبارت دیگر ،موسسات حسابرسی
در طول زمان شهرت کسب کرده و فعالیت خود را افزایش می
دهند .به عنوان یک مثال عینی ،حدود نیمی از مشاهدات
(شرکت-سال) این تحقیق که مربوط به دوره قبل از رتبه بندی
است توسط موسسات حسابرسی خصوصی معتمد طبقه "اول"
حسابرسی شده اند .چنین آماره توصیفی ادعای پژوهشگران
این تحقیق را پیشتیبانی می کند.
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