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مشروط و تعداد بندهای شرط اظهارنظر  صاحبکار بااقتصادی رابطه اهمیت 

 در بورس اوراق بهادار تهران یحسابرسگزارش 
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 ایران )دانشجو دکتری حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد(. مشهد، واحد مشهد، مربی، حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی 1
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 دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. ری، دانشکده علوم اداری و اقتصاداستادیار، حسابدا 2

 

نتایج  باشد.میدر بازار سرمایه ایران  بررسی رابطه بین اهمیت صاحبکار و گزارش حسابرسهدف این تحقیق  :چکیده

دهد که استقالل حسابرس ممکن است به واسطه اهمیت اقتصادی ان میگذشته در برخی از کشورها نشتحقیقات 
و یا  فرضیه حفظ شهرت()طبق  مثبت طوربهتواند کیفیت حسابرسی را خاص تحت تاثیر قرار گیرد؛ که می صاحبکار

از  ونه آماریتحت تاثیر قرار دهد. نتایج این تحقیق، با استفاده از یک نم فرضیه وابستگی اقتصادی()طبق  منفی طوربه
صاحبکار  اقتصادی نشان داد که اهمیت ،1391الی  1383های های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالشرکت
که  ؛باشدمطابق فرضیه حفظ شهرت می مطالعهن نتایج ایدارد. مثبت و معنادار با اظهارنظر مشروط حسابرسی رابطه یک 

نماید. در خصوص متغیرهای می ل حسابرسان در بازار سرمایه ایران حمایتاز عدم تاثیر اهمیت صاحبکار بر استقال
های یک رابطه منفی و اظهارنظر مشروط سال قبل، اندازه د که مالکیت عمده و بازده داراییکنترل نیز، نتایج نشان دا

اظهارنظرهای  شرکت و اهرم مالی یک رابطه مثبت با احتمال صدور گزارش مشروط و همچنین تعداد بندهای شرط
 دارد.  مشروط حسابرسی

 

 تعداد بندهای شرط. اظهارنظر حسابرس، اهمیت صاحبکار،استقالل حسابرس،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

دهد که آیا در بازار سرمایه ایران اهمیت تجربی مورد بررسی قرار می طوربهرا  سؤالاین مطالعه این 
 ،انگیزه تحقیق توسط حسابرس دارد؟ صادرشدهاظهارنظر اقتصادی صاحبکار ارتباط معناداری با نوع 

اهمیت  دهدمیکه نشان  ؛باشدمییر کشورها مطالعات انجام شده در سا آمدهدستبهنتایج  واسطهبه
)برای مثال  تحت تاثیر قرار دهد را حسابرسدر نتیجه کیفیت کار تواند استقالل و صاحبکار می

ستقالل (. طی سنوات گذشته، موضوع ا2010 سان و ویو، ،چن ؛2007، گاگانیس، فوتیوس و دامپاس
های حسابرسی شده؛ مورد های زیاد حسابداری که منتسب به ناتوانیحسابرسان؛ به دلیل رسوایی

دهد که انگیزه اقتصادی استقالل حسابرس نشان می هایتئوری توجه زیادی قرار گرفته است.
 )چانگ و کاالپور، باشدار مرتبط میصاحبک بااهمیتان شاستقالل گذاری پاابرسان برای زیر حس

توانند تهدیدی واقعی یا متصور ها میمنافع، روابط و فعالیت برخیوجود دارد که  عقیده(. این 2003
الزحمه توان به حق انتخاب حسابرس و پرداخت حقاز جمله می ای استقالل حسابرس باشند؛ کهبر

تواند این تصور را ایجاد میابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار وی توسط صاحبکار اشاره نمود. و
 ، کیم و کیوگولرا دارد. در این ارتباط،  ویهای یریت صاحبکار قدرت نفوذ بر قضاوتد که مدیانم
تر هستند، ز نظر اقتصادی برای حسابرسان مهمصاحبکارانی که ا دریافتند( در تحقیق خود 2007)

ها ( با استفاده از یک نمونه از شرکت2010)چن، سان و ویو همچنین ارند. کیفیت حسابرسی کمتری د
که اهمیت صاحبکار  نشان دادند، 2001در کشور چین برای دوره قبل از وضع قانون حاکمیتی در سال 

 باشد. حسابرس وابسته می یافتهتعدیلمنفی با اظهارنظر  طوربه

دهد استقالل حسابرس وجود دارد که نشان می متضادی نیزشواهد از سوی دیگر در عین حال، 
محققان دریافتند که بعد از  ،در تحقیق اخیرگیرد. به عنوان مثال، حت تاثیر اهمیت صاحبکار قرار نمیت

های ( با استفاده از داده2012) وژیهمچنین ژو و باشد. می مثبتوضع قوانین حاکمیتی، این رابطه 
سان کمتر احتمال دارد که ، نشان دادند که حسابر2001تا  1994های کشور آسیایی طی سال 6مالی 

بدین ترتیب، دو دیدگاه بحران مالی آسیا زیر پا گذارند.  ازبعد  ،شان را برای صاحبکاران مهماستقالل
باشد: فرضیه کار بر استقالل حسابرسان مطرح میمتضاد در ارتباط با تاثیر اهمیت اقتصادی صاحب

 وابستگی اقتصادی. حفظ شهرت و فرضیه 
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)با استفاده از  رابطه میان اهمیت اقتصادی صاحبکارمبتنی بر بررسی  این پژوهشهای فرضیه
دریافتی هر موسسه حسابرسی از صاحبکار خاص نسبت به کلیه الزحمه حق نسبت مبلغمعیار 

ن تعداد )بر اساس نوع اظهارنظر همچنی ( و اظهارنظر حسابرس1صاحبکاران آن موسسه در هر سال
کل،  طوربه. باشدمیبورس اوراق بهادار تهران  شدهپذیرفتههای در شرکت بندهای اظهارنظر مشروط(

 میانآوری شده از نمونه جمعیک ، بر مبنای ستفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیوننتایج این مطالعه با ا
در حمایت از ، 1391الی  1383 هایسالدر بورس اوراق بهادار تهران طی  شدهپذیرفتههای شرکت

وابسته اظهارنظر مشروط حسابرسی مثبت با  طوربهنشان داد که اهمیت صاحبکار فرضیه حفظ شهرت 
ایه ایران توان بیان نمود که اهمیت اقتصادی صاحبکار در بازار سرم. به عبارت دیگر، نمیباشدمی

  سازد.دار میکیفیت حسابرسی را خدشه

-ن پژوهش بتواند دستاورد و ارزش افزوده علمی مهمی داشته باشد؛ که میرود نتایج ایانتظار می

تواند موجب گسترش مبانی نظری توان به سه مورد آن اشاره نمود. اول اینکه نتایج این پژوهش می
های گذشته در ارتباط با کیفیت حسابرسی و استقالل حسابرس شود. دوم اینکه شواهد این پژوهش

پاسخ دهد که آیا استقالل حسابرسان در بازار سرمایه ایران تحت تاثیر  سؤالاین تواند به پژوهش می
تواند اطالعات مفیدی را در اختیار گیرد یا خیر. این موضوع میاهمیت و بزرگی صاحبکاران قرار می

گذاران رشته حسابداری گذاران بازار سرمایه همچنین سیاستکنندگان بازار به خصوص قانونمشارکت
-تحقیق در بازار سرمایه ایران می نخستینطبق بررسی انجام شده، این مطالعه ار دهد. در نهایت، قر

بررسی این موضوع پردازد؛ بدین ترتیب باشد که به بررسی موضوع اهمیت اقتصادی صاحبکار می
های مالی سایر زمینههای جدیدی را برای محققان در ارتباط با تاثیر اهمیت صاحبکار بر تواند ایدهمی

 خلق نماید.و بازار سرمایه 

                                                           
 (1393عبادی خورده بالغ و نظری ) و (1391مهد، مرادزاده فرد و زینالی )بنیمانند  در این ارتباط توجه شود که برخی تحقیقات 1

گیری اهمیت جهت اندازهاست. اما در این مطالعه،  گردیدهفاده های حسابرسی در هر سال استالزحمهحق م شده که از مبالغانجا
سه حسابرسی در هر موس دریافتی الزحمهر مجموع حقب در هر سال الزحمه دریافتی از هر صاحبکارحقاقتصادی صاحبکار، مبالغ 

درآمد موسسه حسابرسی را از محل آن صاحبکار در یک  به نوعی میزان وابستگیست آمده شود؛ که درصد بدهمان سال تقسیم می
 دهد.سال خاص نشان می
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و  نظری مبانیتشریح به  نخست،بخش زیر است. در بخش  چهارباقیمانده این مقاله شامل 
. پس از آن، به گرددمیارائه  پژوهش شناسی شود. در بخش بعد، روشپرداخته می تحقیقهای فرضیه

 و ارائه پیشنهادها گیرینتیجهت مقاله با و در نهای ؛بیان آمار توصیفی همچنین نتایج تحقیق پرداخته
 رسد.به پایان می

 

 پژوهشمبانی نظری و پیشینه 

 پیشینه نظری

های مالی حسابرسی شده به وسیله حسابرسان مستقل، وسیله بسیار مناسبی در انتقال صورت
قصی را ه حسابرس نتواند به عنوان احتمال توام اینکقابل اتکاست. استقالل حسابرس می اطالعات

(. حسابرس مستقل 1981 )دی آنجلو، های مالی گزارش نماید، تعریف شودکشف و در گزارش
باشد. های مالی واحد اقتصادی میترین شخص برای اظهارنظر درباره قابلیت اعتماد گزارششایسته

ق استانداردهای شایستگی حسابرس به این دلیل است که وی فردی مستقل بوده و حسابرسی را طب
های مالی مطابق با استانداردهای حسابداری دهد؛ تا اطمینان یابد که اقالم صورتحسابرسی انجام می

بخشد که توسط شخص دیگری در قالب تهیه شده است. بنابراین، حسابرس به ادعاهایی اعتبار می
اقتصادی  های مالی تهیه شده؛ و بدین وسیله قابلیت اتکای اطالعات به کار رفته در تصمیماتصورت

 دهد. را افزایش می

باشند دهد حسابرسانی که به صاحبکاران بزرگ خاصی متکی میتئوری حسابداری نشان می
(. یک سری از مطالعات 1961شان را زیر پا گذارند )ماتز و شرف، بیشتر احتمال دارد که استقالل

تر ا کیفیت سود پایینالزحمه حسابرسی یا غیر حسابرسی بدهد که وابستگی حقتجربی نشان می
تحقیقات (. همچنین 2003 چن و تسوی، ؛ گول،2002 جانسن و نیلسون، باشد )فرنکل،وابسته می

ان واکنش منفی بازار را تجربه دهد که با دریافت اظهارنظر تداوم فعالیت، صاحبکارنشان می گذشته
زاده دل و اسماعیلورزی، زندهدر تحقیقی، شوریابد. سک ناتوانی تجاری افزایش میو ری ؛نمایندمی
بینی دو توانایی پیش ( نشان دادند متغیرهای مالی و اظهارنظر حسابرس مستقل هر1390سیاهی )باغ

ورشکستگی در دوره مالی آتی را دارند؛ اما اظهارنظر حسابرس دارای برتری معناداری نسبت به 
نمایند بیشتر ظر تداوم فعالیت دریافت میدر نتیجه، صاحبکارانی که اظهارنباشد. متغیرهای مالی می
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تر، حسابرس خود را پذیرتر و دریافت گزارش مطلوبرد که به امید کسب حسابرس انعطافاحتمال دا
موسسات حسابرسی با دادن یک صاحبکار مهم برای  دست از(. تاثیر 2009 تغییر دهند )ببینید لی،

کمیسیون  با اهمیتی کاهش دهد. طوربهین موسسات را تواند درآمد اباشد؛ زیرا این امر میاهمیت می
درصد  15یک حسابرسی بیش از  الزحمهحقکند اگر بیان می (2002)بورس و اوراق بهادار نیویورك 

 امکان دارد، را از بین ببرد زیراآن ممکن است استقالل  را تشکیل دهد، مؤسسه آن درآمدکل 
)نقل از سجادی،  شود خیلی زیاد یا صاحبکاران خاصحسابرسی به یک صاحبکار  مؤسسه وابستگی
1386). 

های حسابرسی و مشتریان دریافت که قراردادهای اقتصادی بین شرکت( 2009) لیدر تحقیقی، 
یابد. در طح فشار صاحبکار افزایش میتواند استقالل را تحت تاثیر قرار دهد، بدین معنی که سمی

حفظ صاحبکار و از طرف دیگر، نگران وقوع یک نارسایی در واقع، حسابرس از طرفی نگران جذب و 
. بنابراین، باشدمیاجرای عملیات حسابرسی و در پی آن تحمل زیان مالی و لطمه به خوش نامی خود 

تواند معروفیت حسابرس، حفظ و کسب صاحبکاران جدید را م حسابرسی با کیفیت پایین نیز میانجا
(. بدین ترتیب، دو دیدگاه متضاد در ارتباط با تاثیر 2001 فرنسیس، تحت تاثیر قرار دهد )رینولدز و

باشد: فرضیه حفظ شهرت و فرضیه کار بر استقالل حسابرسان مطرح میاهمیت اقتصادی صاحب
 وابستگی اقتصادی.

 

 فرضیه حفظ شهرت

اظتت حسابرسی را مهمترین عامل حف مؤسسه( شهرت و اعتبار 1999) 2کمیته استانداردهای استقالل
دهد که به دلیتل موضتوع حجم وسیعی از تحقیقات نظری و تجربی نشان میداند. از استقالل آن می

های مبتنی بر بازار و ذاتتی عاوی علیه آنها، حسابرسان انگیزهمعروفیت موسسات حسابرسی و هزینه د
برستی از مؤسستات بتزرگ حساشتود کته استدالل می(. 2009 )ببینید لی، برای عمل مستقالنه دارند

نماینتد و صرف آموزش حسابرستان ختود متی بیشتری را هزینهشهرت باالتری برخوردارند و معموالً 
نماینتد زیادی متی گذاریسرمایهبرای افزایش کیفیت حسابرسی خود،  ؛ وتری دارندکنترل کیفی قوی

حسابرستان )بته  ( نشتان داد انگیتزه2015در این ارتباط، پارك ). (2012، داثت و لیسیس ،ببینید چی)

                                                           
2. Independence Standards Board 
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( نیز 2016و )ژو و ژیفونگ، گردد. واسطه اهمیت اقتصادی صاحبکاران( منجر به کیفیت سود بهتر می
المللی نشان دادند حسابرستان بیشتتر احتمتال دارد بترای صتاحبکاران بته لحتا  در یک تحقیق بین

کاران چنتدملیتی ، صاحب3خصوصا برای حسابرسان بزرگ اقتصادی مهم اظهارنظر مشروط صادر نماید
شان توجه دارنتد. حسابرسان نسبت به حفظ شهرتدهد ؛ که نشان میترو در کشورهای با قوانین قوی

ارش حسابرستی ( شواهدی ارائه نمودند که برای صاحبکاران ورشکستته، گتز1994) کارسلو و پالمروز
طبق این فرضتیه، نتتایج  تواند ادعای شکایت علیه حسابرسان را تضعیف نماید.می گذشته یافتهتعدیل

وسیله ه باشد؛ که بمیت صاحبکار بر کیفیت حسابرسی میتحقیقات گذشته حاکی از عدم تاثیر منفی اه
( و 2004 ،، پتالمروز و استکولز)کینتی (، تجدیدارائه حستابداری2003 )چانگ و کاالپور، مدیریت سود

گیری شتده ( اندازه2002 ،و الوتون، استاکز ول؛ کراس2001)رینولدز و فرنسیس،  اظهارنظر حسابرس
 است.
 

 ابستگی اقتصادیفرضیه و

شده عالمت مهمی برای بازار در خصوص همان گونه که بیان گردید، اظهارنظر حسابرسی تعدیل
 پرتفوی هر مؤسسه باشد.ها؛ و متعاقبا واکنش منفی بازار مینقص کیفیت گزارشگری شرکت

-میاما متفاوت برخوردار  ،که هر کدام از اهمیتی خاص ؛ستحسابرسی از صاحبکارانی تشکیل شده ا

 از آنجا که .نمایدکند صاحبکار خود را حفظ حسابرسی سعی می و هر حسابرس یا مؤسسه باشند؛
باشد، و به دلیل شده یک خروجی قابل مشاهده و واضح از سیستم حسابرسی میاظهارنظر تعدیل

بر تغییر حسابرس؛ حسابرسان ممکن است مبنی تصمیم صاحبکار تاثیرات منفی واکنش بازار و متعاقبا 
علیرغم مسئله ها جهت حفظ صاحبکاران مهم و بزرگ بپرهیزند. در واقع، از انتشار این گونه گزارش

 به دلیل برخی فشارهای موجود، ممکن است حفظ شهرت برای موسسات حسابرسی، در عین حال
در پژوهش خود دریافت هرگاه حسابرس با احتمال از  (2005) . بالینقض شوداستقالل حسابرس 

 کند. ابق میل آن گزارش خود را صادر میدست دادن صاحبکار روبرو شود، در آن صورت مط

از معیارهای مختلف اسقالل حسابرس )شامل مدیریت  استفاده( با 2012)داثت و لیسیس چی، 
شرکاء موسسات نشان دادند سود هدف(  نوع اظهارنظر حسابرس و تمایل صاحبکاران به حصولسود، 

                                                           
3 Big N auditors 
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نمایند. البته این شان نقض میاستقالل خودشان را به دلیل اهمیت اقتصادی صاحبکارانحسابرسی 
حسین، مونرو، ویلسون حاصل گردید.  4واهد فقط در خصوص شرکاء موسسات حسابرسی غیر بزرگش

فعالیت و قدرمطلق اقالم تعهدی اختیاری  ( نیز با استفاده از دو معیار اظهارنظر تداوم2016و جاب )
های متعلق به شبکه الزحمه دریافتی از شرکتنشان دادند که وابستگی شریک حسابرسی به حق

هایی که عضو کمیته حسابرسی و همچنین حسابرس یکسان دارند(، کیفیت حسابرسی را )شرکت
 شانسابرسان ناشی از صاحبکارانوجود دارد که منافع مالی ح سوءظناین  بطور کل،دهد. کاهش می

چن، ) دار سازددر نتیجه کیفیت حسابرسی را خدشه )وابستگی مالی( بتواند بطور منفی استقالل آنها؛ و
 (. 2010 ،سان و ویو

 پیشینه تجربی

بکار انجام نشده است. در حطبق بررسی انجام شده، تحقیق داخلی در خصوص اهمیت اقتصادی صا
شود. در های تحقیق پرداخته میج تحقیقات خارجی بدست آمده در راستای تئوریادامه به تشریح نتای

( رابطه 2012) داثت و لیسیس چی،( همچنین 2012و )ژیحمایت از فرضیه حفظ شهرت، ژو و 
گیری شده به وسیله نسبت فروش صاحبکاران( و اظهارنظر معناداری میان اهمیت صاحبکار )اندازه

های ( با استفاده از داده شرکت2002) ول، استاکز و الوتونکراستند. شده حسابرس نیافتعدیل
-الزحمه حسابرس، اندازهبه بررسی رابطه میان وابستگی حق 1996الی  1994استرالیایی طی دوره 

الزحمه حسابرسی، و تمایل به الزحمه حسابرسی صاحبکار به کل حقگیری شده بوسیله نسبت حق
الزحمه ای میان وابستگی حقبرسی پرداختند. آنها دریافتند که هیچ رابطهانتشار گزارش مشروط حسا

( با 2003حسابرسی و اظهارنظر مشروط حسابرسی وجود ندارد. در تحقیقی دیگر، چانگ و کاالپور )
-الزحمه حسابرسی و غیرحسابرسی به کل درآمد موسسه حسابرسی، رابطه معنیاستفاده از نسبت حق

 حبکار و مدیریت سود نیافتند.داری بین اهمیت صا

الزحمه باالتر استقالل حسابرسان را در ( نیز در مخالفت از این عقیده بود که حق2009نتایج لی )
الزحمه داری بین نسبت حقسازد. وی دریافت که رابطه معنیدار میارتباط با اظهارنظرشان خدشه

رحسابرسی( و اظهارنظر مشروط برای الزحمه حسابرسی و غیحسابرسی و غیرحسابرسی )به کل حق

                                                           
4 Non-big N auditors 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


8 
 

وجود ندارد. نتایج وی همچنین  SOXهای دارای استرس مالی برای دوره زمانی قبل از قانون شرکت
 چن، سان و ویوباشد. همچنین مثبت می SOXنشان داد که حتی این رابطه بعد از وضع قانون 

ای دوره قبل و بعد از وضع قانون ها در کشور چین بر( با استفاده از یک نمونه از شرکت2010)
، دریافتند که اهمیت صاحبکار بعد از وضع تغییرات، بطور مثبت با اظهارنظر 2001حاکمیتی در سال 

 باشد.تعدیل یافته حسابرس وابسته می

به بررسی این  1996های سال ( با استفاده از داده2001در تحقیقی دیگر، رینولدز و فرنسیس )
را تحت  5بزرگ-5ه آیا نفوذ صاحبکار بزرگ، تصمیمات گزارشگری حسابرسان موضوع پرداختند ک

دهد یا خیر. نفوذ صاحبکار به صورت نسبت خالص فروش صاحبکار به کل فروش خالص تاثیر قرار می
گیری شده است. آنها دریافتند که نفوذ تمام صاحبکاران حسابرسی شده بوسیله آن حسابرس اندازه

حسابرس  6نظر تداوم فعالیتدی اختیاری و بطور مثبت با اظهاربا اقالم تعه صاحبکار بطور منفی
بزرگ در اظهارنظر نسبت به صاحبکاران بزرگتر -5دهد که حسابرسان وابسته است. این نشان می

هایشان بینی( بر خالف پیش2007انت و اللسجد )باشند. در همین راستا، هکارتر میحتی محافظه
بت ای مثگیری شده با استفاده از نسبت فروش صاحبکاران( رابطهت صاحبکار )اندازهدریافتند که اهمی

( نیز در همین 2016و )ژی ( همچنین فونگ، ژو و2015نتایج پارك ) و معنادار با کیفیت سود دارد.
 باشند.راستا می

ر کیفیت احبکادهد اهمیت اقتصادی ص، تحقیقات نشان میبا فرضیه وابستگی اقتصادی در ارتباط
( به بررسی خدمات غیرحسابرسی و استقالل 2003) ، های و نیچللیدهد. حسابرسی را کاهش می

الزحمه حسابرسی و میزان حسابرس در محیط نیوزلند پرداختند. آنان به این نتیجه رسیدند که بین حق
 را نقض نماید.تواند استقالل حسابرس های غیرحسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد، که میالزحمهحق

-انگلستان، دریافتند که میزان حق هایهای شرکته از داده( با استفاد2004) کینی، پالمروز و اسکولز

م تعهدی اختیاری و احتمال با اقالبه ترتیب حسابرسی صاحبکاران خاص های خدمات غیرالزحمه
( دریافتند که 2006) استاسیو، گیگر و پاپانباسیودس ،. بطور مشابهباشدمیارائه بیشتر وابسته تجدید
های دارای استرس الزحمه غیرحسابرسی بیشتر با اظهارنظر حسابرسی مشروط کمتر برای شرکتحق

                                                           
5. Big-5 
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( در تحقیق خود در کشور چین به این نتیجه رسیدند 2007) گول، کیم و کیوباشد. مالی وابسته می
 کیفیت حسابرسی کمتری دارند.تر هستند، ز نظر اقتصادی برای حسابرسان مهمصاحبکارانی که ا

حسابرس و الزحمه شی در یونان دریافتند که میان حق( طی پژوه2007) گاگانیس، فوتیوس و دامپاس
نمایند که ( نیز استدالل می2010) چن، سان و ویوای مستقیم وجود دارد. صدور گزارش مقبول رابطه

، حسابرسان نسبت به رقبای خود مزیت های مرتبط با شروع حسابرسی صاحبکار خاصبه دلیل هزینه
رود که نسبت به صاحبکار خود بعدی دارند. بنابراین انتظار نمیهای تصادی در حسابرسیصرفه اق

)سال  کامال مستقل باشند. آنها دریافتند اهمیت صاحبکار قبل از وضع تغییرات حاکمیت شرکتی
 ، شارما و آناثانارایانباشد. شارماته میظر تعدیل یافته حسابرس وابس( بطور منفی با اظهارن2001

هرگاه کمیته حسابرسی بد عمل نماید، اهمیت اقتصادی صاحبکار استقالل  نمودندل ( استدال2011)
نماید. آنها نشان دادند که اهمیت صاحبکار کیفیت گزارشگری مالی را تهدید میحسابرس و در نتیجه 

( همچنین حسین، 2012)داثت و لیسیس دارد. نتایج چی، میزان اقالم تعهدی اختیاری  رابطه مثبت با
 باشد.( نیز در حمایت از این فرضیه می2016مونرو، ویلسون و جاب )

( به بررسی 1386سجادی ) باشند. برای مثال،ری نیز در حمایت از این فرضیه میتحقیقات مرو
استقالل حسابرسان پرداخته تاثیر خدمات غیرحسابرسی و وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار بر 

حسابرسی و وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار بر ت. در این تحقیق تاثیر خدمات غیراس
ته حسابداران رسمی ایران مورد بررسی قرار گرف ان از دیدگاه حسابرسان عضو جامعهاستقالل حسابرس

حسابرسی و ه خدمات غیرحسابرسان مزبور ارائ دهد که از نظراست. نتایج این تحقیق نشان می
بارتلت  باشند.استقالل حسابرس می وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار از عوامل کاهنده

درصد درآمد یک مؤسسه  40درصد و  10حالت ) در تحقیقی تأثیر وابستگی اقتصادی را در دو (1993)
. از دیدگاه کرد رسی( بردر صد 100صفر تا حسابرسی از یک صاحبکار خاص( بر استقالل حسابرس )

درصد و  75و  89قالل در حالت اول به ترتیب تها میزان کاهش اسحسابرسان مستقل و مدیران بانک
در تحقیقی در کشور مالزی به این نتیجه  (1994)لیم  تئو و .درصد بوده است 60و  72در حالت دوم 

درصد درآمد یک  15ش از رسیدند که از دیدگاه حسابرسان و حسابداران، وابستگی اقتصادی )بی
استقالل، موثرترین عامل  هکار خاص( در میان پنج عامل کاهندحسابرسی از یک صاحب مؤسسه

 .کاهنده استقالل حسابرس بوده است
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وابستگی اقتصادی مؤسسه حسابرسی به صاحبکار را به همراه  نیز (1999) ، برنت و فیرنلیبیتی
به این نتیجه رسیدند  ان. آنبررسی کردنداستقالل حسابرس  کاهندهعوامل متغیر دیگر به عنوان  23

-اصلی مؤسسات حسابرسی و تحلیل ی، شرکاهاکه وابستگی اقتصادی از دیدگاه مدیران مالی شرکت

 عامل کاهنده 24گران مالی به ترتیب اولین، دومین و هفتمین عامل کاهنده استقالل در میان 
تیجه رسیدند که از ( در تحقیقی به این ن2005) مون پور و، کاالوشروند. قمی استقالل به شمار
به  منفی مهمی وجود دارد؛ گذاران بین اهمیت صاحبکار و استقالل حسابرس رابطهدیدگاه سرمایه
گذاران نسبت به استقالل ، دیدگاه سرمایهت صاحبکار برای حسابرساهمی با افزایشطوری که 

 .یابدحسابرس کاهش می
 

 وهشفرضیه های پژ

الزحمه بر ( که یک رابطه مستقیم از تاثیر حق1391) ، مرادزاده فرد و زینالیمهدبر اساس تحقیق بنی
شود که یک نوع همسویی میان منافع مدیر و اظهارنظر مقبول حسابرس گزارش نمودند، استدالل می

حمایت از فرضیه  های فعال در بازار سرمایه ایران وجود دارد. بر این اساس و درحسابرس در شرکت
 گردند:های تحقیق به شرح ذیل ارائه میوابستگی اقتصادی فرضیه

 : یک رابطه معنادار و منفی میان اهمیت اقتصادی صاحبکار و اظهارنظر مشروط حسابرسی وجود دارد.1فرضیه 

ظر مشروط : یک رابطه معنادار و منفی میان اهمیت اقتصادی صاحبکار و تعداد بندهای شرط اظهارن2فرضیه 
 حسابرسی وجود دارد.

 

 روش شناسی پژوهش

و یا قبل از آن در  1383هایی می باشند که از سال جامعه مورد نظر در تحقیق حاظر، کلیه شرکت
ه از ابتدای سال سال 9بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند. قلمرو زمانی تحقیق نیز یک دوره 

های در دسترس استفاده شده است. در ین نمونه تحقیق، از کل دادهی تعیباشد. برامی 1391تا  1383
شان، ها و موسسات مالی از نمونه انتخابی تحقیق به دلیل نوع گزارشگری خاصعین حال، شرکت

طبق مصوبه شورای عالی بورس تغییر حسابرس اجباری  هایی کهحذف گردیدند. همچنین شرکت
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در نهایت، به  ری( در نمونه تحقیق جای نگرفتند.)اختیا حسابرس کنترل متغیر تغییر جهت، 7اندداشته
بندهای تعداد دلیل اینکه موضوع این مطالعه در فرضیه دوم بررسی ارتباط بین اهمیت صاحبکار و 

رنظر را در سال خاصی هایی که اظهارنظر مردود و یا عدم اظهاشد، شرکتبااظهارنظر مشروط می
؛ مشاهده شرایط فوق را دارا بودند 530، بدین ترتیبمونه نهایی خارج شدند. اند، نیز از نتجربه نموده

های پژوهش از داده .استفاده گردیدندهای پژوهش وان نمونه آماری جهت آزمون فرضیهبه عن که
ها نیز بر آزمون فرضیه ؛ وورد نوین گردآوریآپایگاه داده ره های مالی شرکتها همچنینروی صورت
 ن چندمتغیره انجام شده است.اساس رگرسیو

 

 مدل تحقیق

گردد. تمام متغیرها در انتهای هر سال های تحقیق استفاده میمدل رگرسیون زیر جهت آزمون فرضیه
 مگر خالف آن ذکر گردد. اند؛شدهشناسایی 

Opinionsit = β0 + β1Importit + β2Blockit + β3AuSizeit + β4Switchit + β5PreOpii,t-1 + 

β6FmSizeit + β7ROAit+ β8Liqit + β9Levit + β10Lossi,t-1 + βk


20

11k

Years  + 

βj 


35

21j

Industries+ εt. 

 

 متغیرهای تحقیق

. برای آزمون فرضیه نخست، ( می باشدOpinions) متغیر وابسته در این تحقیق اظهارنظر حسابرسی
شوند، در صورتی که در سال جاری شرکت ا میه دو دسته مشروط و مقبول مجزاظهارنظر حسابرس ب

چن، )مطابق  شودیک در غیر این صورت صفر تعریف میاظهارنظر مشروط دریافت نموده باشد، عدد 
(. بدین ترتیب، مدل فرضیه نخست به صورت رگرسیون لجستیک خواهد بود. جهت 2010 ،سان و ویو

د توجه قرار خواهد گرفت. بدین ترتیب که آزمون فرضیه دوم، تعداد بندهای اظهارنظر مشروط مور

                                                           
حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی مجاز نیستند بعد  (، موسسات حسابرسی و شرکای مسئول کار1386طبق این دستورالعمل ) .7

 از گذشت چهار سال مجددا سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مذکور را بپذیرند.
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تعداد بندهای شرط مربوطه لحا  برای اظهارنظرهای مقبول عدد صفر و برای اظهارنظرهای مشروط 
 باشند.ش نیز به شرح زیر میمتغیرهای مستقل پژوه شود.می

در مطابق اکثر تحقیقات انجام شده  به عنوان متغیر اصلی تحقیق، (:Importاهمیت صاحبکار)
ی (، اهمیت اقتصاد 2009 لی،؛ 2007هانت و اللسجد، ؛ 2003چانگ و کاالپور، )برای مثال این زمینه

خاص از یک صاحبکار نسبت الزحمه دریافتی حسابرس در یک سال صاحبکار با استفاده از نسبت حق
 .8آیدالزحمه دریافتی وی در آن سال بدست میبه کل حق

سری از متغیرهای دیگر نیز به عنوان متغیرهای کنترلی وارد  در کنار متغیر اصلی تحقیق، یک
توانند بر نوع اظهارنظر حسابرس موثر باشند. نخست متغیر اند که ظبق تحقیقات گذشته میشدهمدل 

که تمرکز  دادندنشان ( 1392دیانتی دیلمی و ملک محمدی ) باشد.می (Block) تمرکز مالکیت
( انگیزه 2003) پوربه اعتقاد چانگ و کاالارشگری مالی دارد. مالکیت رابطه مثبت با کیفیت گز

گیری برای اندازهیابد. با تقویت حاکمیت شرکتی کاهش میحسابرسان برای زیر پا گذاری استقالل 
 )مالکان تمرکز مالکیت در این تحقیق، از مجموع درصد مالکیت متعلق به سهامداران عمده شرکت

ه و نیگاحساس ،(AuSize) اندازه حسابرسدر ارتباط با  گردد.ه میدرصد سهام( استفاد 5بیش از 
( یک رابطه منفی و معنادار از ارتباط میان اندازه حسابرس و کیفیت حسابرسی گزارش 1389) فرآذین

( 2012) داثت و لیسیس چی،( یک رابطه مثبت گزارش نمود. 2009) نمودند. در عین حال، لی
استقالل خود را در ارتباط با صاحبکاران به لحا  اقتصادی  BigNن شواهدی نیافتند که حسابرسا

در این بزرگ زیر پا گذارند، در حالی که این شواهد در خصوص حسابرسان غیر بزرگ یافت شد. 
ک؛ در غیر باشد عدد ی "سازمان حسابرسی"در صورتی که حسابرس شرکت در سال جاری تحقیق، 

 شود.این صورت صفر تعریف می

( یک رابطه 1390زاده )زاده و منظرعباس ،(Switch) تغییر حسابرستباط با متغیر کنترلی در ار
 مهد، مرادزاده فرد و زینالیبنیمنفی میان تغییر حسابرس و گزارش مقبول حسابرسی نشان دادند. 

الی  1381تهران طی سالهای اوراق بهادار های فعال در بورس ( با استفاده از یک نمونه شرکت1392)

                                                           
الزحمه دریافتی حسابرسان مهمترین عامل وابستگی اقتصادی یا حفظ (، از آنجا که حق2002)کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیویورك مطابق  8

 .شده استگیری اهمیت صاحبکاران استفاده گردد، از این معیار جهت اندازهل حسابرسی محسوب میاستقال
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دریافتند که تغییر حسابرس رابطه مستقیم با تغییر اظهارنظر حسابرسی دارد؛ که به اعتقاد آنها  1389
 ، گیگر و اکنلکری باشد.ارنظر در بازار حسابرسی ایران میاین امر نشان دهنده پدیده گزینش اظه

بول درباره تداوم مقحسابرس و صدور گزارش حسابرسی غیر( در استرالیا دریافتند میان تغییر 2008)
، ساعی، مشکانی باقرپور ،(PreOpi) اظهارنظر سال قبل در خصوصمستقیم وجود دارد.  فعالیت رابطه

ترین متغیرها جهت نظر سال قبل حسابرس جزء با اهمیت( گزارش نمودند که اظهار1392) و باقری
 باشد. هارنظر سال جاری حسابرس مستقل میبینی نوع اظپیش

( شرکتهای 2009) باشد. طبق استدالل لیمعرف اندازه شرکت می (FmSize) بکاراندازه صاح
آنها یک باشند. گیری حسابرسان بر خوردار میزنی بیشتری در فرایند تصمیمبزرگتر از قدرت چانه

رابطه منفی را در ارتباط با رابطه بین اندازه شرکت و احتمال دریافت اظهارنظر تداوم فعالیت نشان 
توان یک رابطه منفی از ارتباط میان اندازه شرکت و اظهارنظر مشروط می . بدین ترتیب،دادند

 گردد.گیری میریتم طبیعی جمع فروش شرکت اندازهحسابرسی انتظار داشت. این متغیر از طریق لگا
 ( اظهار1391) ، هلشی و حاجی عیدیجامعی .باشدمتغیر کنترلی بعدی می (ROA) هاداراییبازده 

(، این 2009) مطابق لیشود. یت سبب کاهش صدور گزارش مشروط میداشتند بهبود عملکرد مدیر
-جمع دارایی )زیان( خالص دوره به که از تقسیم سود ؛دهدیر وضعیت عملکرد شرکت را نشان میمتغ

 آید.های آن بدست می

که از  ؛دهدمی ( ریسک نقدینگی شرکت را نشانLiq) متغیر نسبت نقدینگی(، 2009) مطابق لی
اظهارنظر شود. وی دریافت شرکتهایی که های جاری حاصل میهای جاری به بدهیتقسیم دارایی

 (Lev) نسبت اهرمیدر این تحقیق،  .نمایند ریسک نقدینگی بیشتری دارندتداوم فعالیت دریافت می
ها به جمع بدهیاین نسبت از طریق تقسیم . باشدمی شاخصی برای اندازه گیری ریسک مالی شرکت

( نسبت بدهی 1392) باقرپور، ساعی، مشکانی و باقریآید. طبق تحقیق ها به دست میجمع دارایی
 مطابق نتایج لی .شودمحسوب میبینی اظهارنظر حسابرس پیش در ترین متغیرهاجزء با اهمیت

در سال  گزارش زیان رود.( یک رابطه مثبت از ارتباط میان اهرم و اظهارنظر مشروط انتظار می2009)
 (2009) لیتواند اظهارنظر حسابرس را تحت تاثیر قرار دهد. که می استنیز از عواملی ( Loss)قبل 

.  وجود دارد زیان ده بودن شرکت و اظهارنظر مشروط حسابرسی میان یک رابطه مثبتنشان داد که 
زیان ده بودن شرکت و تغییر ان می( یک رابطه منفی 1392) مهد، مرادزاده فرد و زینالیبنیهمچنین 
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قبل سال پایان اگر شرکت مورد رسیدگی در مطابق تحقیقات گذشته، . وجود دارداظهارنظر حسابرس 
طبق در نهایت،  .باشدمییک در غیر این صورت مقدار آن صفر  نموده باشد،زیان خالص گزارش 

گذار بر نوع اظهارنظر حسابرس  ر( نوع صنعت یکی از عوامل تاثی2007) گاگانیس، فوتیوس و دامپاس
رتبط با صنعت و سال نیز کنترل باشد. بدین ترتیب، با استفاده از متغیرهای مصنوعی تاثیرات ممی
 گردند.می

 

 یافته های پژوهش

شود. جهت آزمون فرضیه میهای تحقیق پرداخته تجزیه و تحلیل فرضیه در این بخش، به آزمون و
با شود. گرسیون خطی چندمتغیره استفاده میآزمون فرضیه دوم، از ر نخست، از رگرسیون لجستیک و

-ن خطی چندمتغیره، نرمال بودن مدلها در استفاده از رگرسیوبه اهمیت نرمال بودن توزیع داده توجه

اسمینروف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده -های تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف
خطی باشند. همچنین معناداری مدل شده در سطح قابل قبولی نرمال می رآوردآن است که مدل ب

توان درصد، می 5صورت پذیرفته که با سطح معناداری کمتر از  Fبرآورد شده با استفاده از آماره 
، با توجه به مقدار آماره نهایتهای مورد استفاده پژوهش معنادار است. در نتیجه گرفت که مدل

توان دریافت که که در جدول نتایج ارائه شده، می برازش شده خطی مدل (552/1) ندوربین واتسو
، ابتدا به بررسی آمار توصیفی متغیرهای های برآورد شده مشکل خودهمبستگی ندارند. در ادامهمدل

 شود. ست آمده پرداخته میتحقیق پرداخته و سپس به بحث و تفصیل نتایج بد
 

 آمار توصیفی

مشاهدات دارای درصد  62دهد. طبق این جدول، وصیفی متغیرهای تحقیق را نشان میت آمار 1جدول 
 داد بندهای شرط اظهارنظرهای مشروطباشند. همچنین حداقل و حداکثر تعاظهارنظر مشروط می
ن طبق باشد. میانگین تمرکز مالکیت در بازار سرمایه ایراشرط میبند  8و  1حسابرسی به ترتیب 

درصد نمونه از سازمان  23دهد که باشد. همچنین این جدول نشان میدرصد می 74قق نمونه این تح
درصد تغییر حسابرس در این نمونه تجربه  20و  ؛انددهوحسابرسی به عنوان حسابرس خود استفاده نم

درصد  8ها بطور میانگین توان بیان نمود که گزارش زیان سال قبل شرکتشده است. در نهایت می
 شود.های تحقیق پرداخته میدامه به ارائه نتایج آزمون فرضیهدر ا .ستبوده ا
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 . آمار توصیفی متغیرهای تحقیق1جدول 

 نام متغیر
عالمت 

 اختصاری
 میانه میانگین حداکثر حداقل

انحراف 

 معیار

 Opinions 0 1 62/0 1 485/0 نوع اظهارنظر حسابرس

 Opinions 1 8 68/2 2 721/1 تعداد بندهای شرط

Import 001/0 اهمیت صاحبکار  1 452/0  327/0  388/0  

 Block 00/0 9/99 12/74 79 51/18 مالکیت عمده

 AuSize 0 1 23/0 0 424/0 نوع حسابرس

 SAudit 0 1 20/0 0 401/0 تغییر حسابرس

 PreOpi 0 1 65/0 1 477/0 اظهارنظر سال قبل حسابرس

FmSize 41/9 82/16 72/12 60/12 اندازه شرکت  253/1 

ROA 347/0- 567/0 108/0 094/0 هابازده دارایی  122/0 

Liq 202/0 386/3 202/1 146/1 نسبت جاری  464/0 

Lev 187/0 667/1 686/0 670/0 اهرم مالی  222/0 

 Loss 0 1 08/0 0 275/0 عملکرد سال قبل

 

 های تحقیقآزمون فرضیه

 نتایج فرضیه نخست تحقیق

نوع اظهارنظر ا فرضیه نخست تحقیق، مبنی بر رابطه بین اهمیت صاحبکار و نتایج مرتبط ب 2جدول 
اهمیت اقتصادی صاحبکار رابطه منفی  شودبینی میپیش طبق این فرضیه، نماید.حسابرس را ارائه می

و معناداری با احتمال صدور اظهارنظر مشروط حسابرسی دارد. در حمایت از فرضیه حفظ شهرت، 
دهد. به عبارت دیگر، طبق شواهد بدست آمده، خالف فرضیه تحقیق را نشان میمده نتایج بدست آ

-P) اهمیت صاحبکار یک رابطه مثبت و معنادار با احتمال صدور اظهارنظر مشروط حسابرسی دارد

value=0.021باشد. از میان متغیرهای کنترل نیز ر خالف فرضیه وابستگی اقتصادی میکه ب (؛
ل قبل، اندازه شرکت و اهرم مالی یک رابطه مثبت و معنادار همچنین متغیرهای اظهارنظر سا

 درصد( با 10)در سطح خطای  ها یک رابطه منفی و معناداررهای مالکیت عمده و بازده داراییمتغی
 اظهارنظر مشروط حسابرسی دارند. 
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 نتایج آزمون فرضیه نخست .2جدول 

 متغیر
عالمت 

 اختصاری
 ضرایب

خطای 

 استاندارد
 والداره آم

سطح 

 معناداری

 α 204/2- 283/2 931/0 167/0 مقدار ثابت مدل

 Import 870/0 431/0 081/4 021/0 اهمیت صاحبکار

 Block 023/0- 008/0 006/9 001/0 مالکیت عمده

 AuSize 201/0 383/0 275/0 300/0 نوع حسابرس

 SAudit 063/0 324/0 038/0 423/0 تغییر حسابرس

 PreOpi 026/2 252/0 776/64 000/0 قبل حسابرس اظهارنظر سال

 FmSize 238/0 137/0 024/3 041/0 اندازه شرکت

 ROA 886/5- 558/1 268/14 000/0 هابازده دارایی

 Liq 266/0 423/0 395/0 265/0 نسبت جاری

 Lev 457/1 187/1 506/1 059/0 اهرم مالی

 Loss 204/2- 283/2 931/0 167/0 عملکرد سال قبل

 

 نتایج فرضیه دوم تحقیق

شود. مطابق این زمون فرضیه دوم تحقیق پرداخته میدر این بخش، به بررسی نتایج حاصل از آ
اهمیت صاحبکار رابطه منفی و معناداری با تعداد بندهای شرط اظهارنظر شود بینی میپیشفرضیه، 

مطابق شواهد دهد. نشان می این خصوص را بدست آمده درنتایج  ،3جدول مشروط حسابرسی دارد. 
اهمیت اقتصادی صاحبکار رابطه معناداری با تعداد بندهای شرط گزارش حسابرسی ندارد بدست آمده، 

(P-value=0.407.)  ،بازده  مشابه قبل متغیرهای مالکیت عمده،در خصوص متغیرهای کنترل نیز
ل حسابرس، اندازه شرکت و اهرم بطور منفی و متغیرهای اظهارنظر سال قبو نوع حسابرس ها دارایی

 باشند.رسی وابسته میمالی بطور مثبت با تعداد بندهای شرط اظهارنظر مشروط حساب
 

 نتایج آزمون فرضیه دوم .3جدول 

 متغیر
عالمت 

 اختصاری
 ضرایب

خطای 

 استاندارد
 tآماره 

سطح 

 معناداری
 α 036/1- 896/0 156/1- 124/0 مقدار ثابت مدل
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 Import 043/0 183/0 235/0 407/0 اهمیت صاحبکار

 Block 010/0- 003/0 091/3- 001/0 مالکیت عمده

 AuSize 271/0- 194/0 394/1- 082/0 نوع حسابرس

 SAudit 074/0- 144/0 513/0- 304/0 تغییر حسابرس

 PreOpi 375/0 155/0 419/2 008/0 اظهارنظر سال قبل حسابرس

 FmSize 103/0 060/0 709/1 045/0 اندازه شرکت

 ROA 394/1- 675/0 066/2- 020/0 هابازده دارایی

 Liq 018/0 205/0 088/0 460/0 نسبت جاری

 Lev 617/0 457/0 351/1 088/0 اهرم مالی

 Loss 127/0 188/0 678/0 249/0 عملکرد سال قبل

 (2Rضریب تعیین)
329/0 

2R تعدیل شده 
255/0 

 واتسن-آماره دوربین
552/1 

 Fآماره 

440/4 

 سطح معناداری
000/0 

 

 تفکیک بندهای شرط گزارش حسابرس آزمون اضافی

بندهای مرتبط دو نوع با تفکیک بندهای شرط اظهارنظر مشروط حسابرسی به اضافی، آزمون  یکدر 

شده حسابداری، به بررسی با محدودیت در رسیدگی و بندهای مرتبط با عدم توافق با اصول پذیرفته

ت اقتصادی صاحبکار با تعداد بندهای مرتبط با محدودیت در رسیدگی و بندهای رابطه بین اهمی

. با جایگزینی این دو متغیر به جای کل تعداد بندهای گزارش مشروط شدمرتبط با عدم توافق پرداخته 

تعداد  داری با هرحسابرس در فرضیه دوم، نتایج نشان داد که اهمیت اقتصادی صاحبکار رابطه معنا

گزارش مشروط به دلیل محدودیت در رسیدگی و عدم توافق ندارد؛ که این نتایج مشابه بندهای 

-میگزارش مشروط حسابرسی در فرضیه دوم مرتبط با کل تعداد بندهای شرط بدست آمده شواهد 

 باشد )نتایج در جدول ارائه نشده است(.

 نتیجه گیری و پیشنهادها

ی درهای کنترلی به بررسی رابطه بین اهمیت اقتصادر این پژوهش، با استفاده از یک سری متغی
باشد که آیا این تحقیق پاسخ به این سئوال می صاحبکار و اظهارنظر حسابرس پرداخته شد. هدف

برخی تواند باعث کاهش استقالل حسابرسان در بازار سرمایه ایران شود؟ اهمیت صاحبکار می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


18 
 

وابستگی و برخی یک رابطه منفی )فرضیه  تحقیقات گذشته یک رابطه مثبت )فرضیه حفظ شهرت(
 اند.گزارش نمودهدر این خصوص اقتصادی( را 

به حسابرسان به الزحمه حسابرسی پرداختی میزان حق در این تحقیق ،برای پاسخ به این سئوال
نتایج این تحقیق در حمایت از فرضیه حفظ  عنوان مبنای شناخت اهمیت صاحبکار استفاده گردید.

یک رابطه مثبت و معنادار با احتمال طبق نتایج این تحقیق، اهمیت اقتصادی صاحبکار  شهرت بود.
انتشار گزارش مشروط حسابرسی دارد؛ در عین حال که رابطه معناداری با تعداد بندهای شرط گزارش 

ول، کراس(، 2001مشروط حسابرسی پیدا نشد. نتایج این تحقیق مطابق نتایج رینولدز و فرنسیس )
و (، ژو و ژی2009(، لی )2007اللسجد )و  هانت(، 2003(، چانگ و کاالپور )2002) کز و الوتوناستا
باسیودس، گیگر و و بر خالف نتایج  ؛(2016و )ژی فونگ، ژو وهمچنین  (2015پارك ) (،2012)

و حسین، ( 2012) داثت و لیسیس ، چی،(2007) گاگانیس، فوتیوس و دامپاس (،2006) پاپاناستاسیو
دهد که موسسات حسابرسی در بازار این شواهد نشان می باشد.می ( 2016رو، ویلسون و جاب )مون

الزحمه دریافتی سرمایه ایران نسبت به صاحبکاران بزرگ، که بخش با اهمیت درآمد آنها از محل حق
شواهد نمایند. در عین حال این شود؛ استقالل و کیفیت حسابرسی خود را حفظ می از آنها تامین می

فقط در خصوص نوع اظهارنظر حسابرسان )مقبول یا مشروط( مشاهده گردید؛ و ارتباط معناداری میان 
اهمیت اقتصادی صاحبکار و تعداد بندهای شرط اظهارنظر مشروط حسابرسی یافت نشد. شاید بتوان 

سی تلفیق بندهای شرط گزارش حسابرسی توسط برخی موسسات حسابر را یکی از دالیل این امر
، اقدام به تلفیق بندهای جهت حفظ صاحبکاران با اهمیت خودحسابرسان  ممکن است. عنوان نمود

تواند در آینده توسط محققان مورد کنکاش قرار این موضوع میمایند. گزارش حسابرسی خود نشرط 
ارش مشروط تر بودن تعداد بندهای گزتوان احتماال کم اهمیتیکی دیگر از دالیل این امر را میگیرد. 

در مقابل نوع گزارش حسابرسان در بازار سرمایه ایران دانست. این مسئله )میزان توجه به نوع گزارش 
تواند موضوع جالبی برای حسابرسی و تعداد بندهای گزارش مشروط در بازار سرمایه ایران( می

 محققان در تحقیقات آتی گردد.

که متغیرهای اظهارنظر سال قبل، اندازه دهد ص متغیرهای کنترل، شواهد نشان میدر خصو
ای شرط اظهارنظر مشروط شرکت و اهرم مالی بطور مثبت با اظهارنظر مشروط حسابرس و تعداد بنده

قبل اظهارنظر های بزرگتر، با اهرم بیشتر و آنهایی که سال باشند. به عبارت دیگر، شرکتوابسته می
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یشتری دارند. همچنین رش حسابرسی مشروط بال دریافت گزااند، احتممشروط دریافت نموده
حسابرسی ها یک رابطه معنادار و منفی با اظهارنظر مشروط رهای مالکیت عمده و بازده داراییمتغی

ریافت نظر مشروط دارند. بدین ترتیب، با افزایش تمرکز مالکیت و سودآوری شرکت، احتمال د
 یابد.حسابرسی کاهش می

گذاران تواند به سیاستکاربردی، میاز دو بعد با اهمیت باشد. از بعد تواند نتایج این تحقیق می
را بدهد که استقالل حسابرسان به واسطه اهمیت  بینشگذاران بازار سرمایه این همچنین سرمایه

 ءتوانند به اظهارنظرهای صادر شده توسط حسابرسان اتکاشود؛ و آنها میصاحبکار خدشه دار نمی
-که می ،دهدل اظهارنظر مشروط را کاهش میاین تحقیق، تمرکز مالکیت احتما طبق نتایجنمایند. 

ی محدود به به لحا  دسترسگذاران بازار سرمایه قرار گیرد. گذاران وسیاستنوبایست مورد توجه قان
شود که مالی شرکتها، همچنین پیشنهاد می هایالزحمه حسابرسان در صورتداده های مرتبط با حق

های پذیرفته شده بورس توسط شرکت هزینهتر این یشتری در خصوص گزارشگری جزئیات بالزام
استقالل تواند به ادبیات تحقیق پژوهش می یناز بعد نظری نیز، ااوراق بهادار تهران صورت پذیرد. 

تواند باعث انگیزش زاید. همچنین انجام این پژوهش میحسابرس همچنین اهمیت صاحبکار بیف
-یه ایران باشد؛ که تاکنون مطالعهررسی بیشتر موضوع اهمیت صاحبکار در بازار سرمامحققان جهت ب

نظر  توان به عدم درق میهای عمده این تحقیای در این خصوص انجام نگرفته است. از محدودیت
گیری اهمیت در اندازه برای موسسات حسابرسی های غیر بورسیشرکتحسابرسی الزحمه گرفتن حق
گردد، . از آنجا که درآمد موسسات حسابرسی همه ساله بطور رسمی اعالم نمیره نمودصاحبکار اشا

های این تحقیق می توان به از دیگر محدودیت باشد.ها عمال غیر ممکن میدسترسی به این داده
ها اشاره نمود که های ساالنه شرکتالزحمه خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی در گزارشتجمیع حق
؛ همچنین از آنجا که افشاء بیشتر کمک نمایدتر و دقیقتواند به حصول نتایج ین عوامل میتفکیک ا

ها الزامی نیست، های مالی شرکتهای اداری و فروش صورتالزحمه حسابرسی در بخش هزینهحق
یکی از پیشنهادات این . تواند از دقت نتایج حاصله بکاهدهای گمشده در خصوص این متغیر میداده
های متعلق به گروه بررسی تاثیر اهمیت اقتصادی صاحبکار بر کیفیت گزارشگری شرکتحقیق ت

بررسی نقش اندازه حسابرس بر رابطه بین اهمیت اقتصادی صاحبکار باشد. )شرکت اصلی و فرعی( می
ین تر ابررسی دقیق باشد. در نهایت،و کیفیت گزارشگری مالی نیز از پیشنهادات دیگر این مطالعه می
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از جمله معیارهای مدیریت  با سایر خصوصیات حسابرسی و معیارهای کیفیت گزارشگری مالیموضوع 
 تواند در آینده توسط سایر محققان در دستور کار قرار گیرد.می محافظه کاری و غیره ،سود
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Abstract: Aim of this paper is response to the question that can Client Importance (CI) leads to 

decreasing of auditor independence? Prior paper results indicate that auditor independence may 

influences by importance of special client; that can impact positively (according to reputation 

protection hypothesis) or negatively (according to economic dependence hypothesis) auditing 

quality. Results of this article using a statistics sample of corporations listed in Tehran Stock 

Exchange (TSE) during 2004 to 2012 indicate that CI has a relationship with auditor's opinions. 

These results are matching with reputation protection hypothesis, that confirm uninfluenced of CI 

on auditor's independence. In relation with control variables, the results indicate that block 

ownership and ROA have a negative relationship, also prior opinions, firm size and leverage have 

a positive relation whit auditor's opinions and number of opinion's remarks. 
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