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شركت هاي پذيرفته شده در  بر كيفيت حسابرسي انحسابرس چرخشثير أبررسي ت

 بورس اوراق بهادار تهران
 ∗∗1Fهمت جعفري   ∗0Fعلي جعفري 

 امير رسائيان ∗∗2F∗محمد حسيني 
3F∗∗ 

 چكيده
هاي پذيرفته شده در  شركتدر را » كيفيت حسابرسي«بر » حسابرستغيير «ثير أاين تحقيق ت

آيا بين  ،كه بودپاسخ به اين سوال . هدف اصلي تحقيق نموده است بورس اوراق بهادار تهران بررسي

 بررسي كيفيت حسابرسي براي و كيفيت حسابرسي رابطه معناداري وجود دارد؟حسابرس تغيير 

قوانين، تحريف ناشي از  ي حسابداري، تحريفها وردتحريف مالياتي، تحريف در برآ متغيرهاي

ه به عنوان متغير وابسته استفاده شد ها ي حسابداري و ساير تحريفها اشتباه در بكارگيري رويه

شركت ديگر به عنوان  56به عنوان گروه آزمون و تعداد شركت  56 شاملدو گروه نمونه . است

ي مورد ها داده .مورد مطالعه قرار گرفتند 87-90ي طي سال هاساله،  4براي يك دوره گروه كنترل 

براي آزمون  .باشد مي حسابرسقبل و بعد از تغيير  تحريفنسبت موفقيت كشف نياز تحقيق شامل 

دهد نشان ميتحقيق ي تحقيق از روش مقايسه ميانگين زوجي استفاده شده است. نتايج ها فرضيه

ي ها بكارگيري رويه ناشي از اشتباه در حريفمالياتي و ت هاي حريفتغيير حسابرس با كشف ت

اما  .شده است ها حسابداري رابطه معناداري دارد و باعث افزايش نسبت موفقيت كشف اين تحريف

بين تغيير حسابرس و تحريف در برآوردهاي حسابداري، تحريف قوانين و ساير اي  چنين رابطه

 ديده نشد. ها تحريف

4Fحسابرس چرخش: ي كليديها واژه

5Fحسابرس استقالل ،1

6Fيفيت حسابرسيك، 2

 ، مقايسه ميانگين زوجي.3

 

 

                                                            
 واحد قائم شهر -استاديار گروه حسابداري دانشگاه آزاد اسالمي .  ∗

 كارشناس ارشد رشته حسابداري ∗∗

 كارشناس ارشد رشته مديريت ∗∗∗

 
۱ . Auditing Firm Rotation 
۲ . Auditor independence 
۳ . Auditing Quality 



۳ 
 

 مقدمه

در  عملكرد يك شركت و موجود ارزيابي وضع از عوامل اصلي ،وجود اطالعات مالي شفاف و قابل اتكا            

قتصادي در محيط اباشد.  ميشركت  اوراق بهادار آنستد  و داددر مورد  گيري تصميم همچنينو  فعاليت هاي خود

شوند  مي ، اطالعاتي قابل اتكا تلقيو ساختار پيچده روابط اقتصادي ميان آنهامتنوع  فعاالن اقتصاديبا حضور امروز 

بارز گروه هاي   . نمونهشده باشد و اظهارنظر نظارت تهيه و ارائه آنهابر فرآيند  توسط گروهي حرفه اي و مستقل كه 

آن ساختار كنترل داخلي واحد گزارشگر و محصول نهايي  اًاشند كه عمدتب مي ات حسابرسيمؤسسمستقل،   حرفه اي

. بديهي است با توجه نمايند ميداده و در اين مورد اظهارنظر  ي مالي را مورد بررسي و نظارت قرارها يعني صورت

 رتقاا استقالل حسابرس ووجود و بروز ، كنندگان استفادهات حسابرسي در تصميمات مؤسسبه جايگاه و نقش 

شود. به همين دليل  مي حسابرسي قلمداد  ات حسابرسي به عنوان عوامل كليدي در تهيه گزارشمؤسسكيفيت كار 

و اي  مختلفي از سوي مراجع حرفه ات حسابرسي راهكارهايمؤسسبراي افزايش كيفيت كار و حفظ استقالل 

 ات حسابرسيادواري مؤسسيه آنان، تغيير ي مورد توصها ارائه شده است كه يكي از پيشنهاد اي نظران حرفه صاحب

 باشد. مي

فعاليت  ناشي از ساختار يعدم تقارن اطالعاتبه دليل  ي سهاميها جدايي مالكيت و مديريت در شركت           

به منظور  ايجاب مي نمايدمالكان مديران و  ميان احتماليضاد منافع و ت اقتصادي در شركت هاي سهامي بزرگ

ي تهيه شده توسط مديريت توسط اشخاص مستقل و با صالحيت حسابرسي ها ي نمايندگي، گزارشها كاهش هزينه

7Fورشكستگي شركتهايي نظير انرون شود.

8F، ورلد كام1

9Fپارماالتو  2

10Fهاي بزرگي همچون لهمان برادرز بانك به همراه 3

4 ،

11Fنورتن راك

شد. در اين مورد حسابداري فه حرمنجر به نشانه رفتن انگشت اتهام به سوي هاي اخير  در سال و ... 5

مورد حسابرسان استقالل بهبود ان خود به عنوان راه حلي براي كار اي صاحب ات حسابرسي به تغيير دورهمؤسس الزام

اعتقاد داشتند روابط طوالني مدت حسابرس و  گذاران قانونتوجه قرار گرفت. چرا كه بسياري از افراد به ويژه 

 دهد.  مي رس و همچنين كيفيت حسابرسي را كاهشصاحبكار، توان نظارتي حساب

و تدوين كنندگان استانداردهاي حسابداري سعي در تدوين قوانيني داشتند تا استقالل  گذاران قانون ،در پي اين وقايع

12Fآكسلي –نز برتوان به تصويب قانون سا مي ميانحسابرسان و كيفيت حسابرسي را بهبود بخشند. در اين 

در جوالي  6

 5كند كه شركا و مديران خود را بعد از هر  مي ات حسابرسي را ملزممؤسس ،اشاره كرد. قسمتي از اين قانون 2002

                                                            
۱. Enron 
۲. WorldCom 
۳. Parmalat 
٤  .Lehman Brothers 
٥  .Northern Rock 
٦. Sarbanes – Oxley , ۲۰۰۲ 
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سال متوالي كار حسابرسي روي يك صاحبكار واحد تغيير دهند. اين قانون نيز همانند ديگر قوانين وضع گرديده 

برس بر اين عقيده هستند كه حسابرسان بعد از موافقان و مخالفان خود را داشته است. موافقان تغيير اجباري حسا

انگيزه بيشتري براي حفظ صاحبكار و  ،ي اقتصاديها حضور طوالني مدت در كنار يك صاحبكار به دليل وابستگي

ي  كند. به اعتقاد آنها دوره مي ي وي خواهند داشت كه اين امر استقالل آنها را مخدوشها و خواسته ها پذيرش ديدگاه

 شود تا حدي كه احساس وفاداري در حسابرسان ايجاد مي ي باعث ايجاد يك سري روابط عاطفيتصدي طوالن

اندازد. مخالفان تغيير اجباري، شايد اين ديدگاه را تاييد كنند اما آنها  مي كند و بدين ترتيب استقالل آنها را به خطر مي

كنند كه عوامل ديگري  مي ت. از طرفي، آنها استداللاعتقاد دارند مخارج اجرا و اعمال اين قانون بيش از منافع آن اس

نظير نياز به حفظ اعتبار و شهرت و ترس از طرح دعاوي حقوقي عليه آنها وجود دارد كه حسابرسان را وادار به 

(به عنوان ات حسابرسي را مؤسسبر طبق مطالب ارائه گرديده تحقيق حاضر تاثير تغيير  كند. مي حفظ استقالل

كيفيت حسابرسي مورد مطالعه قرار داده است. در واقع متغير بر تا مناسب براي چرخش حسابرسان) جايگزين نسب

ات حسابرسي تاثيري بر كيفيت حسابرسي مؤسستغيير آيا پاسخي به اين پرسش است كه، به دنبال اين تحقيق 

 دارد؟شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

 

 شادبيات و پيشينه پژوه

اطالعات مالي ارائه شده  اعتباردهي در خصوصبراي ذينفعان هاي مالي  ي صورتحسابرس محصول استراتژيك

با ارائه خدمات رود تا  مي ها انتظار ، از حسابرسان شركتكنوني . در دنياي نامطمئناستبوده  ها شركتتوسط 

با را برايشان  نسبي يآرامش مطلع نمايند ولي ارائه وضعيت و عملكرد ما خود استفاده كنندگان را از نحوهحرفه اي 

بنابراين مي توان گفت كه عالوه بر نقش اقتصادي  .فراهم كنندكاهش عدم اطمينان نسبت به ادعاهاي مديريت 

 .آن نيز مي باشيمشناختي  و روان اجتماعي شاهد تاثيرحسابرسي 

بين حسابرسان و صاحبكاران را  الف نظراختو حسابداري، مالي افزايش شمار و پيچيدگي قوانين گزارشگري 

موجب هاي اخير،  كه افزايش تغيير حسابرس در سال از اين رو انتقادهايي وجود دارد مبني بر اين .دهد مي افزايش

هاي مالي  به توانايي حسابرس در ايفاي نقش مهم اعتباردهي به صورتتشديد اختالف نظرهاي مذكور شده است و 

و در نتيجه بي  يحسابرس كيفيتكه تغيير حسابرس باعث كاهش استدالل مي شود اساس  اين زند. بر مي صدمه

گذار نگران اين هستند كه افزايش فراواني  مقامات قانون به همين دليل برخي شود. مي هاي مالي اعتبار شدن صورت

هاي تغيير  مالي شركت هاي صورتبه و نه فقط گزارشگري مالي (به را  كنندگان استفادهتغيير حسابرس، اعتماد 

 كاهش دهد.  )دهنده حسابرس
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و كيفيت حسابرسي طرفي در مقابل استدالل مي شود كه تغيير دوره اي حسابرس موجب افزايش استقالل از 

پديده  تاثير بررسي ، بنابراينكند مي ايجادحسابرسي  تضادي قابل اعتنا در حوزه نظرياين موضوع،  . چونگردد مي

 از اهميت خاصي برخوردار است.آنها  بر كيفيت كار ابرسيات حسمؤسستغيير 

بحران مالي جهان و پي آمدهاي مخربي كه بر اقتصاد بين المللي گذاشته است، باز هم ضمن طرح دوباره اين پرسش 

جديد و در پي ي  نخست هزارهي  كه حسابرسان كجا بودند وظايف جديدي بر دوش حسابرسان نهاد. از ابتداي دهه

آرتور اندرسون، تا بحران بزرگ موسسه حسابرسي بسيار بزرگ ي مالي انرون و در پي آن رسوايي و انحالل رسواي

 و توقع عموميايجاد شد در محيط فعاليت حسابرسان اي  شرايط تازهي مالي متعاقب آن، ها و رسوايي 2008مالي 

قانوني جديد براي فعاليت حسابرسان پديد دارند. از همين رو، محيط  حسابرسان انتظاراز وظايفي است كه  انجام

ثير اين عامل أات حسابرسي وتمؤسس. تحقيقات متعددي در ايران و جهان در زمينه تغيير است ايجادانتظار آمد، يا در 

 د.نباش مي حقيقات مزبور به شرح زيرت برخيو عوامل متعدد ديگر بر كيفيت حسابرسي صورت گرفته است كه 

13Fسو يونگ وون

ات حسابرسي را به عنوان عاملي اثر بخش بر كيفيت حسابرسي مؤسسدر مقاله خود تغيير ) 2010( 1

هاي  ات حسابرسي بر ساعات كار حسابرسان، هزينهمؤسستاثير تغيير بررسي تحقيق وي با هدف  كرد.توصيه 

ات ؤسسمدر اين تحقيق وي به اين نتيجه رسيد كه تغيير  .است حسابرسي و كيفيت حسابرسي صورت گرفته

 ،كيفيت حسابرسي همچنين .شود مي افزايش دستمزد حسابرسان و افزايش ساعات كار حسابرسي سبب حسابرسي

 .[9] باقي مانده و حتي در برخي موارد كاهش يافته است ،بدون تغيير

14Fدان لياز نظر 

به شوند و اين به نو مي حس وفاداريهاي طوالني دچار يك نوع  حسابرسان در حسابرسي) 2010( 2

برد. همچنين وي با انجام  مي الؤخود صالحيت حسابرسان را براي انجام يك حسابرسي با كيفيت و اثر بخش زير س

صاحبكار و ارتباط آن با گزارشگري محافظه كارانه به اين نتيجه  –تحقيقي در رابطه با طول مدت ارتباط حسابرس

شوند اين ارتباط مثبت  مي س كنترل و مراقبتيي كه از سوي حسابرها ي بزرگ و شركتها رسيد كه در شركت

 .[7]يي كه از سوي حسابرسان مراقبت شديد نمي شوند، اين ارتباط منفي استها اما در مورد شركت ،است

15Fباربارا آرل

ات حسابرسي جواب دهد؟ تغيير مؤسسبا تاكيد بر اين پرسش كه چرا ممكن است تغيير ) 2008( 3

ات مؤسسي را مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه اثر خالص تغيير ات حسابرسي و كيفيت حسابرسمؤسس

باشد كه با صاحبكار بر سر  مي باشد. از طرفي انجام ندادن اين تغيير بيشتر شبيه به اين موضوع مي حسابرسي نامعلوم

  .[5] متوافق كنيداراي اشكال يك موضوع حسابداري 

                                                            
۱  .Soo Young Kwon, 
۲ . Dan li. 
۳ . Barbara Arel, Richard G.Brody and Kurt Pany (۲۰۰۸) 
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16Fكارسلو و ناگي

كيفيت حسابرسي در  بر و تاثير آن صاحبكار –ول مدت ارتباط حسابرسبا بررسي ط) 2008( 1

 –، به اين نتيجه رسيد كه بين طول مدت ارتباط حسابرس حسابرس انجام مي گرفتاجباري  سيستمي كه تغيير

 .[6] منفي وجود داردي  ي كوچك رابطهها در شركت يصاحبكار و كيفيت حسابرس

17Fات حسابرسي معتمد سازمان بورس اوراق بهادارمؤسسار در دستور العمل سازمان بورس اوراق بهاددر ايران، 

2 

آن،  10از ماده  2ي  به موضوع تغيير حسابرسان پرداخته است. بر طبق اين دستورالعمل و برابر تبصره 1386مصوب 

ي ها ات حسابرسي و شركاي مسئول كار حسابرسي هر يك از اشخاص حقوقي مشمول دستورالعمل (شركتمؤسس

سمت  ي سهامي عام و ...) مجاز نيستند پس از گذشت چهار سال، مجدداًها ، شركتها ي فرعي آنها بورسي، شركت

ه قبلي، مؤسسي مذكور را بپذيرند. ضمنا در صورت خروج شركا از ها حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت

ه حسابرسي ديگر سمت مؤسسشريك در ي چهار سال قبل نمي تواند با حضور به عنوان  شريك مسئول كار در دوره

 قبول كند. مجدداً مزبور را 

) در پژوهشي به بررسي عوامل مؤثر بر كيفيت حسابرسي مستقل از ديدگاه حسابرسان 1383مجتهدزاده و آقايي (

گروه استفاده كنندگان خدمات حسابرسي شامل  د. جامعه آماري پژوهش متشكل ازمستقل و استفاده كنندگان پرداختن

حسابرسان مستقل بود. نتايج نشان داد گروه مديران، شركت هاي سرمايه گذاري و مديران بخش اعتبارات بانك ها و 

 .[5]كه در اغلب موارد تفاوت معني داري بين ديدگاه ها وجود ندارد

ده در ي پذيرفته شها بررسي داليل تغيير حسابرسان در شركت موضوع با) 1385( زاده ايمانتوسط  تحقيقي ديگر

حق الزحمه حسابرسي، كيفيت كار حسابرسي، تغيير مديران  اين تحقيق ايجنت بر اساس كه است انجام شدهبورس 

% بر تغيير حسابرسان از سوي 95ها در سطح اطمينان  ها و نرخ بازگشت سرمايه شركت ها، اندازه شركت شركت

 .[2]ثر استؤشركتها م

به بررسي رابطه دوره تصدي حسابرس و گزارشگري سودهاي محافظه ) در مطالعه اي 1388كرمي و بذر افشان (

 كارانه در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتايج تحقيق داللت بر وجود رابطه مستقيم و معنادار  بين دوره تصدي

كوتاه، ست كه در دوره تصدي احسابرس و محافظه كاري وجود دارد، در مجموع يافته هاي تحقيق مبين اين نكته 

محافظه كاري كمتر است. بنابراين ممكن است چرخش اجباري حسابرس اثر معكوسي روي محافظه كاري سود 

  .[4]داشته باشد

                                                            
۱ . Carcello J.V. and Nagy A.L ۲۰۰٤ 

 .1386،  "رالعمل موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهراندستو" سازمان بورس اوراق بهادار تهران،.  ۲
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در پژوهشي به بررسي تأثير چرخش مؤسسات حسابرسي بر كيفيت گزارش  )1389حساس يگانه و جعفري (

.نتايج حاصل از پژوهش بيانگر اين است كه حسابرسي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق تهران پرداختند

 .[3]چرخش مؤسسات حسابرسي موجب افزايش كيفيت گزارش حسابرسي نمي شود

 

 ي تحقيق:ها فرضيه
 :، فرضيه اصلي زير بيان شدهپژوهشال اصلي ؤو پاسخ به س پژوهشدستيابي به اهداف جهت 

 وجود دارد. ات حسابرسي و كيفيت حسابرسي رابطه معنا داريمؤسسبين تغيير 

 :است ي فرعي زير در نظر گرفته شدهها براي دستيابي به نتايجي در مورد فرضيه اصلي، فرضيه

 ».ات حسابرسي و كشف تحريف مالياتي رابطه معنا داري وجود داردمؤسسبين تغيير  « :1 فرعي فرضيه

اري رابطه معناداري ي حسابدها ات حسابرسي و كشف تحريف در برآوردمؤسسبين تغيير « :2 فرعي فرضيه

 ».وجود دارد

 ».قوانين رابطه معناداري وجود دارد تخلف ازات حسابرسي و كشف مؤسستغيير بين « :3 فرعي فرضيه

ي ها كارگيري رويهه ات حسابرسي و كشف تحريف ناشي از اشتباه در بمؤسسين تغيير ب« :4 فرعي فرضيه

 ».حسابداري رابطه معنا داري وجود دارد

 ».رابطه معنا داري وجود دارد ها ات حسابرسي و كشف ساير تحريفمؤسسبين تغيير « :5 فرعي فرضيه

 

 پژوهشروش 

از  ها باشد و براي آزمون فرضيه مي گذشته نگر بوده و مبتني بر اطالعات گذشته پژوهش هاياز جمله  پژوهشاين 

براي آزمون  آزمون)ونه (كنترل و نمدر اين تحقيق از دو گروه . شده است ها استفاده شركت تاريخياطالعات 

ها در طول دوره  ه حسابرسي آنمؤسسكه است هايي  ي تحقيق استفاده شد. گروه آزمون شامل شركتها فرضيه

ه حسابرسي آنها ثابت مؤسسكه در طول دوره تحقيق،  استهايي  تحقيق، تغيير كرده و گروه كنترل شامل شركت

هاي گروه  هاي گروه كنترل مشابه با شركت كه شركت شده استسعي بوده و تغيير نكرده است. تا حد امكان 

هاي گروه كنترل از نظر نوع صنعت و اندازه و سال مالي با  كه شركت شدهآزمون انتخاب شوند. بدين منظور سعي 

ه حسابرسي ثابت بوده مؤسس ،هاي گروه كنترل اوت كه براي شركتفمشابه باشند با اين ت آزمونهاي گروه  شركت

. هدف از تعيين گروه كنترل و آزمون آن، خنثي كردن اثر ساير عوامل و اعتبار بخشي بيشتر به استو تغييري نداشته 

 به صورت موازي و كامال جداگانه بر روي هر دو گروه صورت گرفته است. ها آزمون فرضيه باشد. مي نتايج تحقيق
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18Fفته شده در بورس اوراق بهادار تهراني پذيرها شركتي  جامعه آماري براي انتخاب نمونه، كليه

باشد كه در طي  مي 1

ات حسابرسي عضو جامعه حسابداران مؤسستوسط سازمان حسابرسي يا 89 و 88  ؛ 87  ؛ 86چهار سال متوالي   

كنيم. بخش  مي رسمي ايران، حسابرسي شده باشند. جهت انجام پژوهش، جامعه آماري خود را به دو بخش تقسيم

ه حسابرسي آنها ثابت بوده است و بخش دوم مؤسسباشند كه براي چهار سال متوالي مذكور  مي ييها اول شركت

ه حسابرسي ثابتي، حسابرسي آنها را بر عهده نگرفته است. مؤسس كه طي چهار سال متواليهستند ييها شامل شركت

 ي زير هستند:ها ويژگيي مورد نظر، از شركتهايي استفاده شده است كه داراي ها اما براي انتخاب نمونه

در بورس اوراق بهادار تهران عضويت  1389تا انتهاي سال  1386هاي انتخاب شده از ابتداي سال  شركت  .1

 داشته اند.

ها جزو نمونه انتخابي  باشد و ساير شركت پايان اسفند ماههاي انتخاب شده  پايان سال مالي شركت .2

 نخواهند بود.

روه آزمون، شركتي به عنوان گروه كنترل از همان صنعت و تقريبا هاي گ بتوان براي هر يك از شركت .3

هاي گروه آزمون و كنترل با هم برابر  مشابه با شركت گروه آزمون، انتخاب نمود تا در نهايت تعداد شركت

 شوند. 

ها از  ات مالي و بانكها، اين شركتمؤسسهاي سرمايه گذاري و  به علت تفاوت در نوع فعاليت شرك .4

 نمونه انتخابي نخواهند بود. ءماري حذف شده و جزجامعه آ

فقط يك بار  پژوهشهاي گروه آزمون انتخاب شدند كه در طول دوره  هايي به عنوان شركت تنها شركت .5

ها تغيير كرده باشد و بتوان براي آن شركتي را به عنوان شركت گروه كنترل انتخاب  ه حسابرسي آنمؤسس

 نمود.

 شركت براساس مفروضات، شرايط و محدوديت 223ر بورس اوراق بهادار تهران، شركت حاضر د 432از ميان 

كه  مورد محدوديت 5از اين ميان بر طبق وجود داشتند كه  ه شدهايي كه براي گروه آزمون و كنترل در نظر گرفت

 تخاب شدند.شركت براي گروه كنترل ان 56شركت براي گروه آزمون و  56تعداد  ه شددر نظر گرفت ها براي نمونه

با اهميت موجود  هاي كه حسابرس بتواند تحريف است گونه تعريف كرده كيفيت حسابرسي را اين [6]دي آنجلو 

با استفاده از  ها باشد، لذا براي آزمون فرضيه ها هاي مالي را كشف و همچنين قادر به گزارش آن تحريف در صورت

. شده است نسبت موفقيت حسابرس در كشف تحريف استفاده هاي مربوط به آزمون مقايسه ميانگين زوجي از داده

مالياتي، تحريف در  هاي دهيم: تحريف مي موارد زير را به عنوان كيفيت حسابرسي مورد بررسي قرار همچنين

                                                            
۱ Accepted Companies in Stock Exchange 
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 ي حسابداري و ساير تحريفها قوانين، تحريف ناشي از اشتباه در بكارگيري رويه تخلف ازي حسابداري، ها برآورد

 .هاي ممكن

كه  گرديدذكر شده، جدولي تهيه  هاي كه براي هر يك از تحريف شدندي تحقيق به اين صورت جمع آوري ها داده

 و نسبت موفقيت ها كشف نشده و جمع اين تحريف هاي كشف شده توسط حسابرس، تحريف هاي تحريف در آن

توجه به صورتهاي  كشف شده توسط حسابرس با هاي تحريف .وارد گرديد كشف تحريف توسط حسابرس در

كشف نشده توسط  هاي دست آمد و تحريفه ها ب ها و گزارش حسابرسي آن مالي حسابرسي شده شركت

هاي مالي حسابرسي شده سال آتي كه در بخش سود و  حسابرس، با توجه به تعديالت سنواتي ذكر شده در صورت

 هاي ع تحريفوجممبرابر است با  ها ع تحريفشوند، تعيين گرديد. جم مي زيان انباشته و سود و زيان جامع بيان

، نسبت موفقيت حسابرس در كشف ها از تقسيم تحريف كشف شده به جمع تحريف ؛كشف شده و كشف نشده

 دست آمد. ه تحريف ب

ات حسابرسي در گروه آزمون مؤسسپس از محاسبه نسبت موفقيت كشف تحريف در هر سال، با توجه به سال تغيير 

هاي موفقيت كشف تحريف قبل و  نظر گرفته شده براي گروه كنترل، از طريق ميانگين گيري نسبت و مقطع تغيير در

بعد از سال تغيير (يا مقطع تغيير)، براي هر شركت تنها يك عدد براي قبل از تغيير و يك عدد براي بعد از تغيير، به 

داده  56داده براي قبل و  56تحقيق، يعني  ي نهاييها هاي موفقيت بدست آمد كه در نهايت تعداد داده عنوان نسبت

بعد براي گروه كنترل،  عدد براي مدت مشابه 56قبل و  56ات حسابرسي در گروه آزمون و مؤسسبراي بعد از تغيير 

كه ذكر شد، براي هر شركت در گروه آزمون، شركتي را به عنوان گروه كنترل انتخاب  همان طوردست آمد. ه ب

ات حسابرسي مؤسسگروه كنترل، با توجه به سال تغيير هاي يير در نظر گرفته شده براي شركت نموديم، لذا مقطع تغ

 .ه استدر شركت متناظر در گروه آزمون تعيين گرديد

 ات حسابرسي براي شركتمؤسسي قبل از تغيير ها براي هر يك از فرضيات تحقيق، ابتدا براي گروه آزمون، داده

نرم  توسطبا استفاده از آزمون مقايسه ميانگين زوجي ات حسابرسي مؤسساز تغيير  ي بعدها هاي اين گروه با داده

ات حسابرسي بر متغيرهاي وابسته بررسي شود. سپس مؤسستا معني دار بودن اثر تغيير  شدندآزمون  SPSSافزار 

ات مؤسسغيير ت ،بديهي است چون در اين گروه ؛ه شده استدادهاي گروه كنترل انجام  همين آزمون براي شركت

قبل و بعد از تاريخ تعيين  كه تفاوت معني داري بين نسبت موفقيت رفت مي ، انتظاره استنداشتحسابرسي وجود 

 شده وجود نداشته باشد.

و محاسبات آنها انجام گرفت، با استفاده از نرم  شدهمرتب  Excelي تحقيق در نرم افزار ها اين پس از اينكه داده بنابر

 مورد آزمون قرار گرفتند.ي تحقيق ها ضيهفر SPSSافزار 
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 متغيرهاي تحقيق

كه جهت بررسي كيفيت حسابرسي از آنها  و متغيرهاي وابسته ات حسابرسيمؤسسر اين تحقيق تغيير متغير مستقل د

قوانين، تحريف ناشي از  خلف ازتحريف مالياتي، تحريف در برآوردهاي حسابداري، ت شاملاست استفاده شده 

 باشد.  مي ها و ساير تحريف ي حسابداريها كارگيري رويهه در باشتباه 

هاي حسابرسي ساالنه و  هاي مالي و گزارش اطالعات مربوط به هر يك از متغيرهاي تحقيق با استفاده از صورت

 .ه استهاي تهيه شده توسط بورس اوراق بهادار گردآوري شد همچنين گزارش

 
 ها و نتايج تحقيق:آزمون فرضيه

ميانگين، تعداد، دهد. در اين جداول اطالعات مربوط به  مي را نشان پژوهشي ها آمار توصيفي داده 2و  1جداول 

 نشان داده شده است: ها انحراف معيار دادهواريانس و 

 

: توصيف آماري داده هاي گروه آزمون1جدول   

محدوده  نوع تحريف

 زماني

 نسبت

 موفقيت
نميانگي انحراف  واريانس 

 معيار

 33,1 قبل از تغيير تحريف مالياتي

 

0,5907 0,161 0,4011 
 0,2745 0,075 0,8318 46,61 بعد از تغيير

هاي  تحريف در برآورد
 حسابداري

 0,2559 0,066 0,9047 50,66 قبل از تغيير

 0,1775 0,032 0,9300 52,1 بعد از تغيير

قوانين خلف ازت  0,2902 0,084 0,8660 48,51 قبل از تغيير 
 0,2811 0,079 0,8898 49,84 بعد از تغيير

تحريف ناشي از اشتباه در 
هاي حسابداري  بكارگيري رويه

   

 0,2499 0,062 0,9117 51,06 قبل از تغيير
 0,07300 0,005 0,9851 55,16 بعد از تغيير

ها ساير تحريف  0,3191 0,102 0,7797 43,6668 قبل از تغيير 
د از تغييربع  46,75 0,8348 0,083 0,2888 
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هاي گروه كنترل : توصيف آماري داده2جدول  

 محدوده زماني نوع تحريف
 نسبت

 موفقيت
 واريانس ميانگين

انحراف 

 معيار

 0,3291 0,108 0,7946 44,51 قبل از تغيير تحريف مالياتي
 0,3288 0,108 0,8407 47,1 بعد از تغيير

هاي حسابداري تحريف در برآورد  0,1483 0,022 0,9732 54,5 قبل از تغيير 
 0,1588 0,025 0,9538 53,43 بعد از تغيير

قوانين خلف ازت  0,2024 0,041 0,9449 52,92 قبل از تغيير 
 0,2059 0,042 0,9196 51,51 بعد از تغيير

تحريف ناشي از اشتباه در 
هاي حسابداري بكارگيري رويه  

 0,2523 0,064 0,8683 48.63 قبل از تغيير

 0,2238 0,050 0,9171 51,37 بعد از تغيير

 0,2176 0,047 0,9204 51,55 قبل از تغيير ساير تحريفات
 0,2294 0,053 0,8903 4987 بعد از تغيير

 

 شوند: مي فرضيات تحقيق از نظر آماري به صورت زير بيان

H۰: μd = ۰ 
H۱: μd ≠۰ 

 :براي هر شركتات حسابرسي مؤسسقبل و بعد از تغيير  تحريف ميانگينبرابر است با تفاوت  dكه 

[d = μ (after)  -  μ (before)] 
مالياتي،  به ترتيب ميانگين تحريف 5، و 4، 3، 2، 1 ه هايرابطه با فرضيهاي مورد مقايسه در كه ميانگين دقت شود

ي حسابداري و ها اشتباه در بكارگيري رويهقوانين، تحريف ناشي از  خلف ازتحريف در برآوردهاي حسابداري، ت

 باشد. مي ها ساير تحريف

گردد؛  مي تعيين dدرصدي براي  95بايد توجه شود كه در نتايج حاصل از آزمون مقايسه زوجي، يك فاصله اطمينان 

يير متغير ي مثبت قرار گيرد، بدين معني است كه ميانگين بعد از تغكه اين فاصله اطمينان در يك بازه در صورتي

باعث افزايش در  ات حسابرسيمؤسستر از ميانگين قبل از تغيير متغير مستقل بوده است. يعني تغيير  مستقل بيش

ه دست آمده در يك بازه منفي و مثبت قرار گيرد، به اما اگر فاصله اطمينان ب .شده است و بالعكس كشف تحريف

نگين قبل و بعد از تغيير) صفر شود و عدد صفر در بازه منفي و ين دليل كه احتمال دارد كه تفاوت دو ميانگين(مياا

تغيير  به عبارت ديگر ودهد كه تغيير متغير مستقل، تاثيري بر متغيرهاي وابسته نداشته  مي مثبت وجود دارد، لذا نشان

تايج دست آمده از نه با توجه به سطح معني داري ب نداشته است. كشف تحريف، تاثيري بر ات حسابرسيمؤسس

 ، نتيجه گيري نمود.پژوهشي وابسته ها ثير متغير مستقل بر متغيرأتوان در مورد ت مي آزمون مقايسه زوجي نيز
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بنابراين ». ات حسابرسي و كشف تحريف مالياتي رابطه معنا داري وجود داردمؤسسبين تغيير « :آزمون فرضيه اول

 داريم:

ات حسابرسي با همديگر برابر مؤسسياتي قبل و بعد از تغيير فرضيه صفر: ميانگين نسبت موفقيت كشف تحريف مال

 هستند.

ات حسابرسي با همديگر مؤسسفرضيه تحقيق: ميانگين نسبت موفقيت كشف تحريف مالياتي قبل و بعد از تغيير 

 برابر نيستند.

 

 : نتايج آزمون مقايسه ميانگين زوجي فرضيه اول براي گروه آزمون و كنترل3جدول 

 رهاي جفت شدهمتغي گروه
تها

رك
 ش

داد
تع

 
 tآماره 

دي
آزا

جه 
در

 

ني
 مع

طح
س

ري
دا

 

 95فاصله اطمينان 

 درصدي

 حد باال حد پايين

 آزمون
ميانگين نسبت موفقيت كشف تحريفات 

 مالياتي قبل و بعد از تغيير
56 3,754 55 0,000 0,1123 0,3697 

 كنترل
ميانگين نسبت موفقيت كشف تحريفات 

 بعد از مقطع تغيير مالياتي قبل و
56 1,073 55 0,288 -0,1013 0,1322 

 

 95باشد، در سطح اطمينان  مي 0,05تر از  كم ،دست آمده، براي گروه آزمونه كه سطح معناداري ب با توجه به اين

 شود و مي هاي موفقيت كشف تحريفات مالياتي دو جامعه رد مبني بر تساوي ميانگين نسبت H۰درصد فرض 

هاي موفقيت كشف تحريف مالياتي دو جامعه با هم برابر نمي باشند و اين  تيجه گرفت كه ميانگين نسبتتوان ن مي

ات مؤسسات حسابرسي گروه آزمون بر نسبت موفقيت كشف تحريف توسط مؤسسبدين معني است كه تغيير در 

 باشند، مي ) مثبت0,1123ن () و هم حد پايي0,3697كه هم حد باال ( ثير داشته است. با توجه به اينأحسابرسي ت

 تر از ميانگين نسبت ات حسابرسي، بيشمؤسسهاي موفقيت بعد از تغيير  توان نتيجه گرفت كه ميانگين نسبت مي

ات حسابرسي باعث افزايش نسبت موفقيت مؤسستوان گفت كه تغيير در  مي هاي موفقيت قبل از آن بوده است پس

 شود. مي پذيرفته پژوهشي گرديده است. بنابراين فرضيه اول ات حسابرسي در كشف تحريفات مالياتمؤسس

 95باشد، در سطح اطمينان  مي 0,05تر از  دست آمده، براي گروه كنترل بيشه كه سطح معناداري ب با توجه به اين

هاي موفقيت كشف تحريفات مالياتي دو جامعه رد نمي شود.  مبني بر تساوي ميانگين نسبت H۰درصد فرض 

توان نتيجه گرفت كه تفاوت معني داري بين نسبت موفقيت كشف تحريف مالياتي قبل و  مي مطابق انتظار بنابراين
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درصدي براي اختالف  95ان نها وجود ندارد. قرار گرفتن فاصله اطمي بعد از مقطع تغيير در نظر گرفته شده براي آن

ات حسابرسي بر نسبت مؤسسد. اين نتيجه اثر تغيير باش مي ي مثبت و منفي نيز مويد اين ادعاها در يك بازه ميانگين

رساند چراكه گروه كنترل از نظر نوع صنعت،  مي تري به اثبات موفقيت كشف تحريفات مالياتي را با قوت بيش

ات حسابرسي گروه كنترل در طول مؤسساندازه و سال مالي مشابه با گروه آزمون انتخاب شده بود با اين تفاوت كه 

 ند.ه ابدون تغيير بود پژوهش،دوره 

ي حسابداري رابطه معناداري ها ات حسابرسي و كشف تحريف در برآوردمؤسسبين تغيير «: آزمون فرضيه دوم

 ». وجود دارد

ات مؤسسي حسابداري قبل و بعد از تغيير ها فرضيه صفر: ميانگين نسبت موفقيت كشف تحريف در برآورد

 حسابرسي با همديگر برابر هستند.

ات مؤسسي حسابداري قبل و بعد از تغيير ها حقيق: ميانگين نسبت موفقيت كشف تحريف در برآوردفرضيه ت

 حسابرسي با همديگر برابر نيستند.

 

 : نتايج آزمون مقايسه ميانگين زوجي فرضيه دوم براي گروه آزمون و كنترل4جدول 
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 95فاصله اطمينان 

 درصدي

 حد باال حد پايين

 آزمون
ميانگين نسبت موفقيت كشف تحريفات در 

 ي حسابداري قبل و بعد از تغييرها برآورد
56 0,603 55 0,549 0,0587- 0,1093 

 كنترل
ميانگين نسبت موفقيت كشف تحريفات 

 ي حسابداري قبل و بعد از مقطع تغييرها برآورد
56 0,649- 55 0,519 0,0790- 0,0403 

 

باشد  مي 0,05دست آمده براي هر دو گروه آزمون و كنترل بيشتر از ه دهد كه سطح معناداري ب مي نشان 4جدول 

هاي موفقيت كشف  مبني بر تساوي ميانگين نسبت در هر دو گروه، H۰درصد فرض  95يعني در سطح اطمينان 

توان نتيجه گرفت كه در گروه آزمون تفاوت معني  مي نمي شود. پسرد  گروهتحريف در برآورد حسابداري دو 

ات حسابرسي وجود ندارد. مؤسسداري بين نسبت موفقيت كشف تحريف در برآورد حسابداري قبل و بعد از تغيير 

همچنين مطابق انتظار در گروه كنترل نيز تفاوت معني داري بين نسبت موفقيت كشف تحريف در برآورد حسابداري 
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درصدي براي  95ل و بعد از مقطع تغيير در نظر گرفته شده براي آنها وجود ندارد. قرار گرفتن فاصله اطمينان قب

 باشد. مي يد اين ادعاؤي مثبت و منفي نيز ماختالف ميانگين دو گروه آزمون و كنترل در يك بازه

وردهاي حسابداري رابطه معني ات حسابرسي و كشف تحريف در برآمؤسستوان گفت كه بين تغيير  مي بنابراين

ثير معني داري بر نسبت موفقيت كشف تحريف در برآوردهاي حسابداري ندارد. لذا أداري وجود ندارد و اين تغيير ت

 پذيرفته نمي شود. پژوهشفرضيه دوم 

براين بنا». قوانين رابطه معناداري وجود دارد خلف ازات حسابرسي و كشف تمؤسسبين تغيير « آزمون فرضيه سوم:

 داريم:

ات حسابرسي با همديگر برابر مؤسسقوانين قبل و بعد از تغيير خلف از تفرضيه صفر: ميانگين نسبت موفقيت كشف 

 هستند.

ات حسابرسي با همديگر مؤسسقوانين قبل و بعد از تغيير  خلف ازتفرضيه تحقيق: ميانگين نسبت موفقيت كشف 

 برابر نيستند.

 

 ه ميانگين زوجي فرضيه سوم براي گروه آزمون و كنترل: نتايج آزمون مقايس5جدول 

 متغيرهاي جفت شده گروه
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 95فاصله اطمينان 

 درصدي

 حد باال حد پايين

 آزمون
ميانگين نسبت موفقيت كشف تحريفات 

 قوانين قبل و بعد از تغيير
56 0,501 55 0,619 0,0715- 0,1191 

 كنترل
ميانگين نسبت موفقيت كشف تحريفات 

 قوانين قبل و بعد از مقطع تغيير
56 0,8- 55 0,427 0,0886- 0,0380 

 

باشد  مي 0,05دست آمده براي هر دو گروه آزمون و كنترل بيشتر از ه دهد كه سطح معناداري ب مي نشان 5جدول 

هاي موفقيت كشف  ه، مبني بر تساوي ميانگين نسبتدر هر دو گرو H۰درصد فرض  95يعني در سطح اطمينان 

توان نتيجه گرفت كه در گروه آزمون تفاوت معني داري بين نسبت  مي قوانين دو جامعه رد نمي شود. پس خلف ازت

ات حسابرسي وجود ندارد. همچنين مطابق انتظار در گروه مؤسسقوانين قبل و بعد از تغيير  خلف ازتموفقيت كشف 

قوانين قبل و بعد از مقطع تغيير در نظر گرفته شده  خلف ازت فاوت معني داري بين نسبت موفقيت كشفكنترل نيز ت
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ها، در دو گروه آزمون و كنترل،  درصدي براي اختالف ميانگين 95براي آنها وجود ندارد. قرار گرفتن فاصله اطمينان 

 باشد. مي ي مثبت و منفي نيز مويد اين ادعادر يك بازه

قوانين رابطه معني داري وجود ندارد و  خلف ازت ات حسابرسي و كشفمؤسستوان گفت كه بين تغيير  مي نبنابراي

قوانين ندارد. لذا فرضيه سوم تحقيق نيز پذيرفته  خلف ازت اين تغيير تاثير معني داري بر نسبت موفقيت كشف

 گردد. مي شود و رد نمي

ي ها كارگيري رويهه سي و كشف تحريف ناشي از اشتباه در بات حسابرمؤسسبين تغيير « : آزمون فرضيه چهارم

 بنابراين خواهيم داشت:». حسابداري رابطه معنا داري وجود دارد

ي حسابداري قبل و بعد از ها كارگيري رويهه فرضيه صفر: ميانگين نسبت موفقيت كشف تحريف ناشي از اشتباه در ب

 ات حسابرسي با همديگر برابر هستند.مؤسستغيير 

ي حسابداري قبل و بعد ها كارگيري رويهه ناشي از اشتباه در ب فرضيه تحقيق: ميانگين نسبت موفقيت كشف تحريف

 ات حسابرسي با همديگر برابر نيستند.مؤسساز تغيير 

 : نتايج آزمون مقايسه ميانگين زوجي فرضيه چهارم براي گروه آزمون و كنترل 6جدول 
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اد 

عد
ت

تها
ك

 

 tآماره 

دي
آزا

جه 
در

 

ني
 مع

طح
س

ري
دا

 

 95فاصله اطمينان 

 درصدي

 حد باال حد پايين

 آزمون

ميانگين نسبت موفقيت كشف تحريفات 

ي ها ناشي از اشتباه در بكارگيري رويه

 حسابداري قبل و بعد از تغيير

56 2,115 55 0,039 0,0038 0,1191 

 كنترل

ات ميانگين نسبت موفقيت كشف تحريف

ي ها ناشي از اشتباه در بكارگيري رويه

 حسابداري قبل و بعد از مقطع تغيير

56 1,465 55 0,149 0,0179- 0,1156 

 

درصد  95باشد، در سطح اطمينان  مي 0,05دست آمده، براي گروه آزمون كمتر از ه با توجه به اينكه سطح معناداري ب

 ات حسابرسي ردمؤسسكشف تحريف قبل و بعد از تغيير هاي موفقيت  مبني بر تساوي ميانگين نسبت H۰فرض 

ي دو جامعه با هم برابر نمي هاي موفقيت تحريف كشف شده توان نتيجه گرفت كه ميانگين نسبت مي شود و مي

ات حسابرسي گروه آزمون بر نسبت موفقيت كشف تحريف ناشي از مؤسسباشد و اين بدين معني است كه تغيير در 
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ثير داشته است. با توجه به اينكه هم حد أات حسابرسي تمؤسسي حسابداري توسط ها يري رويهكارگه اشتباه در ب

هاي موفقيت بعد  توان نتيجه گرفت كه ميانگين نسبت مي باشند، مي ) مثبت0,0038) و هم حد پايين (0,1429باال (

توان گفت كه تغيير در  مي است پسات حسابرسي، بيشتر از ميانگين نسبتهاي موفقيت قبل از آن بوده مؤسساز تغيير 

كارگيري ه ات حسابرسي در كشف تحريف ناشي از بمؤسسات حسابرسي باعث افزايش نسبت موفقيت مؤسس

 شود. مي ي حسابداري گرديده است. بنابراين فرضيه چهارم تحقيق پذيرفتهها رويه

غيير معني دار در نسبت موفقيت در مويد عدم تمطابق انتظار  0,05بيشتر بودن سطح معناداري گروه كنترل از 

 .هاي زماني مشابه براي گروه كنترل مي باشد دوره

 ». رابطه معنا داري وجود داردها  ات حسابرسي و كشف ساير تحريفمؤسسبين تغيير « :آزمون فرضيه پنجم

همديگر برابر  ات حسابرسي بامؤسسقبل و بعد از تغيير  ها فرضيه صفر: ميانگين نسبت موفقيت كشف ساير تحريف

 هستند.

ات حسابرسي با همديگر مؤسسقبل و بعد از تغيير  ها فرضيه تحقيق: ميانگين نسبت موفقيت كشف ساير تحريف

 برابر نيستند.

 : نتايج آزمون مقايسه ميانگين زوجي فرضيه پنجم براي گروه آزمون و كنترل7جدول 
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 درصدي 95فاصله اطمينان 

 حد باال حد پايين

 آزمون
ميانگين نسبت موفقيت كشف ساير 

 قبل و بعد از تغيير ها تحريف
56 1,008 55 0,318 0,0543- 0,1644 

 كنترل
ميانگين نسبت موفقيت كشف ساير 

 قبل و بعد از مقطع تغيير ها تحريف
56 0,761- 55 0,450 0,1092- 0,0491 

 0,05دهد، سطح معناداري بدست آمده براي هر دو گروه آزمون و كنترل بيشتر از  مي نشان 7گونه كه جدول  همان

مبني بر تساوي ميانگين نسبتهاي موفقيت در هر دو گروه،  H۰ درصد فرض 95باشد يعني در سطح اطمينان  مي

تيجه گرفت كه در گروه آزمون تفاوت معني داري بين توان ن مي دو جامعه رد نمي شود. پس ها كشف ساير تحريف

ات حسابرسي وجود ندارد. همچنين مطابق انتظار مؤسسقبل و بعد از تغيير  ها نسبت موفقيت كشف ساير تحريف

قبل و بعد از مقطع تغيير در نظر  ها در گروه كنترل نيز تفاوت معني داري بين نسبت موفقيت كشف ساير تحريف

درصدي براي اختالف ميانگينها، در دو گروه آزمون  95آنها وجود ندارد. قرار گرفتن فاصله اطمينان  گرفته شده براي

 باشد. مي ي مثبت و منفي نيز مويد اين ادعاو كنترل، در يك بازه
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رابطه معني داري وجود ندارد و  هاي ات حسابرسي و كشف ساير تحريفمؤسستوان گفت كه بين تغيير  مي بنابراين

ندارد. لذا فرضيه پنجم تحقيق نيز پذيرفته  هاي داري بر نسبت موفقيت كشف ساير تحريف تغيير تاثير معنياين 

 گردد. مي شود و رد نمي

 نتيجه گيري

ات حسابرسي، با كشف تحريف مالياتي و كشف تحريف مؤسسدهد كه تغيير  مي نشان پژوهشبه طور كلي نتايج 

ات حسابرسي مؤسسكه با تغيير اي  ي حسابداري رابطه معناداري دارد به گونهها كارگيري رويهه ب ناشي از اشتباه در

ي ها كارگيري رويهه نسبت موفقيت كشف تحريف مالياتي و نسبت موفقيت كشف تحريف ناشي از اشتباه در ب

تغيير  دهد كه مي ات حسابرسي، افزايش معني داري داشته است و اين نشانمؤسسحسابداري نسبت به قبل از تغيير 

ات حسابرسي باعث افزايش كيفيت حسابرسي با در نظر گرفتن تحريف مالياتي و تحريف ناشي از اشتباه در مؤسس

ات حسابرسي و كشف مؤسسداري بين تغيير ي شود. از طرفي رابطه معن مي ي حسابداريها كارگيري رويهه ب

به دست آمده در فرضيات  نتايج .ديده نشد ها قوانين و ساير تحريف خلف ازت تحريف در برآوردهاي حسابداري و

بر خالف نتايج پژوهش انجام شده توسط حساس يگانه و جعفري است كه به بررسي  اين پژوهش اول و چهارم

تأثير چرخش مؤسسات حسابرسي بر كيفيت گزارش حسابرسي پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه چرخش 

 رسي نمي شود.مؤسسات حسابرسي موجب افزايش كيفيت حساب

اي در  ات حسابرسي به صورت دورهمؤسسشود كه تغيير  مي دست آمده پيشنهاده در حالت كلي با توجه به نتايج ب

بر اين  گذاران قانونكه بسياري از  همچنان .ات حسابرسي بيشتر حفظ گرددمؤسسها انجام گيرد تا استقالل  شركت

ار، توان نظارتي حسابرس و همچنين كيفيت حسابرسي را اعتقادند كه روابط طوالني مدت حسابرس و صاحبك

افزايش وشود.  مي ي حسابرس و صاحبكار، استقالل حسابرس بيشتر دهد لذا با كاهش طول مدت رابطه مي كاهش

 ند كيفيت حسابرسي را افزايش دهد.توا مي نيز ات حسابرسيمؤسساستقالل 
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 نابعم

، جلد دوم (تحليل آماري ) انتشارات "ريتيمد كاربرد آن در و آمار "). 1375آذر، عادل و مؤمني، منصور ( .1

 سمت

ي پذيرفته شده در بورس اوراق ها بررسي داليل تغيير حسابرسان در شركت" ).1385(ايمان زاده، پيمان  .2

 ، پايان نامه دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز."بهادار تهران

بررسي تأثير چرخش مؤسسات حسابرسي بر كيفيت "). 1389فري، ولي اله (حساس يگانه، يحيي و جع .3

، فصل نامه بورس اوراق بهادار، "گزارش حسابرسي شركت هاي پذيرفته دشده در بورس اوراق بهادار تهران

 .25، صفحه 9شماره 

دهاي بررسي رابطه دوره تصدي حسابرس و گزارشگري سو"). 1388كرمي، غالمرضا و بذرافشان، آمنه ( .4

 .55، صفحه 7، فصل نامه بورس اوراق بهادار، شماره "محافظه كارانه در بورس اواق بهادار تهران
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Abstract 

 
This research has studied the effect of auditing firm rotation on auditing quality 
in listed companies in Tehran Stock Exchange. The main purpose was to Answer 
the question that if there is a meaningful relationship between auditing firm 
rotation and auditing quality? The quality of the auditing, tax distortions, 
distortions in estimating in accounting, law distortions, distortions caused by 
mistakes in applying accounting procedures and other distortions, were used as 
dependent variables. 

٥٦ companies have been chose as examination group and other ٥٦ companies as 
Control Group for a Period of ٤ Years in ۱۳۸٦/۰۱/۰۱ until ۱۳۸۹/۱۲/۲۹. Also 
including data were found in their financial statements. To test the hypothesis 
statically we used the couple average comparison. 

The results have showed that the auditing firm rotation has meaningful 
relationship with detecting of tax distortions and distortions caused by mistakes 
in applying accounting procedures and increase the success of these distortions 
has Been found but such a relationship was not seen between auditing firm 
rotation and distortions in the estimation of accounting, law distortions and other 
distortions. 
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