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با توجه به تاثیری که حسابرسان در تقاضای خدمات حسابرسی دارند این پدیده را در سالهای اخیر
به زمینهی مهمی در تحقیقات دانشگاهی و محافل حرفهای تبدیل شده است .هدف اصلی این تحقیق
بررسی این مسئله است که آیا تقاضای خدمات حسابرسی بر تغییر حسابرسان تاثیر میگذارد .جامعه
آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار بین سالهای  91و  93میباشد.
این تحقیق که ترکیبی از روشهای کتابخانهای و میدانی میباشد و از نظر هدف یک پژوهش
توصیفی-کاربردی است ،هشت فرضیه تبیین شده که به بررسی تقاضای خدمات حسابرسی بر هر یک
از ویژگیهای کیفی تغییر حسابرس یعنی حقالزحمه حسابرسی ،نوع اظهار نظر حسابرسان ،کیفیت
حسابرسی ،تغییر مدیریت ،رشد شرکت ،وضعیت مالی شرکت ،اندازه ی شرکت و پیچیدگی واحد
مورد رسیدگی پرداختهاند .برای جمعآوری دادههای این پژوهش از پرسش نامه با مقیاس طیف
لیکرت و برای ارزیابی فرضیهها از نرم افزار اسپیاساس و از آزمون آماری رگرسیون اینتر استفاده
شده است .نتیجهی حاصل از این پژوهش گویای تایید شدن هفت فرضیهی فرعی و در نهایت تایید
شدن فرضیهی اصلی بود.
واژههای کلیدی :تقاضای خدمات حسابرسی ،تغییر حسابرسان ،ویژگیهای موسسات
حسابرسی ،ویژگیهای شرکت.
طبقه بندی موضوعیM42 :

 3نویسنده مسئولjar@alzahra.ac.ir:
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مقدمه
امروزه در دنیا ،صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل وسیله مناسبی
برای انتقال اطالعات به شمار میرود .این افراد که نهایتا نسبت به مطلوبیت و قابل قبول بودن
صورتهای مالی اظهار عقیده میکنند ،نقشی اساسی در بهبود سیستم اطالعات مالی کشورها
دارند و نهایتا تصمیمگیری سیاستگذاران در جهت اعتالی جامعه تاثیر عمده میگذارند.
(بزرگ اصل ،3191 ،ص)9
برپایه نظریههای اقتصادی ،گرایش افراد و گروههای مختلف برای دستیابی به موفقیت بهتر،
موجب شکل گیری مبادالتی میشود که حقوق مالکیت را به سوی ارزشمندترین موقعیت
سوق میدهد و بدین ترتیب منابع کمیاب تولید به گونهای کارا و اثربخش ،تخصیص داده
میشود .این دیدگاه و نظریههای مربوطه را میتوان به بازار خدمات حسابرسی نیز تعمیم داد.
در حال حاضر ،بسیاری از واحدهای انتفاعی و دستگاههای دولتی از خدمات حسابرسی
استفاده میکنند .با مشاهده این وضعیت میتوان استنباط کرد که خدمات حسابرسی از سوی
دریافتکنندگان آن ،با ارزش محسوب میشود .با این حال تهیه و گواهی صورتهای مالی
طبق قانون تجارت الزامی است .در سطح دنیا نیز چنین الزام قانونی وجود دارد که سبب شده
است تا گروهی ادعا کنند که عرضه و تقاضای خدمات حسابرسی تنها به دلیل وجود قوانین و
مقررات الزامآور است .اما شواهد موجود حاکی از آن است که تقاضا برای خدمات
حسابرسی در سالهای پیش از الزامات قانونی نیز وجود داشته است( .روبن)49-29 ،3996 ،
شواهد دیگری نشان میدهد که در دهههای  3991و  3991میالدی ،واحدهای اقتصادی فعال
در کشور آمریکا به صورت داوطلبانه از خدمات حسابرسان ،استفاده میکردهاند .نمونه قابل
ذکر دیگر در رابطه با تقاضای داوطلبانه خدمات حسابرسی ،شهرداریها و واحدهای وابسته
به آن ها در آمریکا بودند که از اجرای الزامات مقرر از سوی کمیسیون اوراق بهادار و بورس
به طور کامل معاف بودند ،اما اجرای حسابرسی مستقل در شهرداریها در آن دوران به طور
گسترده رایج و متداول بود( .والیس)36 ،3999 ،
به دلیل اهمیت فوقالعاده استقالل حسابرسان است که در سالهای اخیر پدیده تغییر
حسابرسان توجه بسیاری را در محافل حرفهای به خود جلب کرده است .تغییر حسابرسان
شرکتها در مبحث درك وضعیت بازار خدمات حسابرسی و میزان رقابت در حرفه حسابرسی
کاربردهای فراوانی دارد .در این زمینه و با هدف دلسردکردن مدیریت صاحبکار برای اخذ
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گزارشهای حسابرسی مطلبوب یا دریافت مجوز استفاده از روشهای خاص حسابداری است
که در خصوص تغییر حسابرسان ،افشای اطالعات کافی ،الزامی شده است و بازار نیز در قبال
تغییر حسابرسان عکسالعمل جدی از خود نشان داده است .هدف اصلی این الزامات این است
که حسابرسان بتوانند استقالل بیشتری به اتخاذ موضع بپردازند که لزوما منطبق با ترجیح
صاحبکاران نیست .در این تحقتیق سعی شده است عوامل موثر بر تغییر حسابرسان مورد مطالعه
و شناسایی قرار گیرد.
در رابطه با تغییرات حسابرسان عوامل مختلفی را میتوان مورد توجه قرار داد و مهمترین
آنها را در دودسته به شرح زیر طبقهبندی نمود:
الف -عوامل مرتبط با ویژگیهای حسابرسان و حسابرسی
حقالزحمه حسابرس- ،نوع اظهارنظر حسابرسان- ،کیفیت حسابرسیب-عوامل مرتبط با ویژگیهای شرکت
 تغییر مدیریت ،رشد شرکت ،وضعیت مالی شرکت ،اندازه شرکت ،پیچیدگی واحد موردرسیدگی.
اهداف کلی تحقیق عبارتند از -:بررسی تقاضاهای ارائه شده از حسابرسان توسط مدیران و
توسط دیگر استفادهکنندگان- .شناسایی خدماتی که برای تقاضا کننده در ارتباط با خدمات
حسابرسی مهم میباشد - .شناسایی عوامل اثرگذار بر تغییرات حسابرسان و همچنین عوامل
اثرگذار بر تغییر حسابرسان ،قوانینی را اتخاذ نمایند تا استقالل حسابرسان به عنوان یکی از
مفاهیمی که از فرضیات بدیهی حسابرسی استنباط میشود ،حفظ شود.
با توجه به اهداف تحقیق فرضیههای به شرح ذیل طرح شده است:
سوال :آیا بین تقاضای خدمات حسابرسی وعوامل مرتبط با تغییر حسابرسان رابطه مثبتی
وجود دارد؟
فرضیهها:
 بین تقاضای خدمات حسابرسی و عوامل مرتبط با ویژگیهای حسابرسان و حسابرسی
رابطه مثبتی وجود دارد.
 -3بین تقاضای خدمات حسابرسی و حقالزحمه حسابرسی رابطه وجود دارد.
 -5بین تقاضای خدمات حسابرسی و نوع اظهار نظر حسابرسان رابطه وجود دارد.
 -1بین تقاضای خدمات حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه وجود دارد.
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 بین تقاضای خدمات حسابرسی و عوامل مرتبط با ویژگیهای شرکت رابطه مثبتی وجود
دارد.
 -6بین تقاضای خدمات حسابرسی و تغییر مدیریت رابطه وجود دارد
 -2بین تقاضای خدمات حسابرسی و رشد شرکت رابطه وجود دارد
 -4بین تقاضای خدمات حسابرسی و اندازه شرکت رابطه وجود دارد
 -9بین تقاضای خدمات حسابرسی و پیچیدگی واحد مورد رسیدگی رابطه وجود دارد
 -9بین تقاضای خدمات حسابرسی و وضعیت مالی شرکت رابطه وجود دارد

بررسی منابع و چارچوب تحقیق
الزامات موسسات حسابرسی به تغییر ادواری صاحبکاران خود ،اغلب به عنوان راه حلی برای
حفظ استقالل و بی طرفی حسابرسان مطرح است .این تغییر ادواری و الزامی حسابرسان در
برخی از کشورها نظیر ایتالیا و اسپانیا رایج است و در اتحادیه اروپا نیز در حال بررسی است.
تحقیقات نشان داده است ،تغییر اجباری حسابرسان ،آنها را در موقعیت برتری قرار میدهد تا
در مقابل فشارهای مدیریت مقاومت کنند و در عین حال به آنها اجازه میدهد قضاوت
حرفهای بیطرفانهتری داشته باشند .اغلب ادعا میشود همکاری طوالنی مدت حسابرسان با
شرکتها باعث ایجاد تمایل برای حفظ و رعایت نقطه نظر مدیریت شرکتها میشود و این
وضعیت نیز موجب میشود بیطرفی و استقالل حسابرسان مخدوش شود .در مقابل ادعاهایی
نیز مبنی بر این وجود دارد که حسابرسان ممکن است بیشتر توسط مدیریت صاحبکار جدید
تحت تاثیر قرار بگیرد تا شرکتهایی که برای طوالنی مدت مورد حسابرسی قرار گرفتهاند.
همچنین تغییر حسابرس میتواند مشکالتی برای خوشنامی و شهرت موسسات حسابرسی و
همچنین هزینه های اضافی برای حسابرسان جدید بابت انجام کار جدید به همراه داشته باشد.
(ماتز و شرف)3943 ،
تحقیق دی آنجلو ( )3999حاکی از آن است که حسابرسان از حفظ صاحبکاران فعلی خود
به دلیل هزینههای اولیه حضور حسابرس جدید ،شبه امتیازاتی نزد شرکت دارند و صاحبکاران
نیز هنگام تغییر حسابرس محتمل هزینه اضافی میشوند .همچنین تحقیقات پالمروز ()3999
نشان داد وقتی رابطه بین حسابرس و صاحبکار طوالنیتر میشود ساعات کار واقعی حسابرسان
کمتر از واقع گزارش میشود .این شبه امتیاز قابل انتظار برای صاحبکار و حسابرس ،منجر به
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ورود حسابرسان در اقدامات رقابتی نظیر "خدماتگذاری پایینتر" خدمات حسابرسی از
هزینههای قابل اجتناب به منظور حفظ صاحبکاران خود شوند .ضمن اینکه از نقطه نظر
اقتصادی ،این پدیده یک پاسخ رقابتی طبیعی حسابرسان برای جلب صاحبکاران جدید با
هدف انتفاع آتی از شبه امتیازات مربوطه است ،انگیزه حسابرسان برای حفظ صاحبکاران در
سالهای بعد ،استقالل حسابرس را مورد تردید قرار خواهد داد .در حالی که هزینههای انجام
شده برای حسابرس در سال اول هزینههای از دست رفته هستند و نباید در تصمیمگیری
سالهای بعد دخالت داده شوند ،تحقیقات انجام شده توسط استاو ( ،)3994راس و استاو
( )3999و کلین منز و پالمان ( )5111نشان داد این هزینهها در تصمیمگیریها نادیده گرفته
نمیشود .بنابراین حسابرسان تمایل دارند صاحبکاران خود را تا جایی نگهدارند که بتوانند
هزینههای مذکور را مستهلک نمایند .بنابراین در سالهای اخیر بیم از دستدادن صاحبکاران
باعث شده است قضاوت حرفهای حسابرسان از این بابت تاثیر بپذیرد .از این نقطه نظر اقتصادی
استدالل میشود که رابطه بلندمدت بین صاحبکار و حسابرس قابل توصیه نیست و در عوض
تغییر ادواری حسابرسان موجب افزایش بی طرفی و استقالل آنها میشود .این نقطه نظر با
نتایج تحقیقات تجربی نیز همخوانی دارد .تحقیقات دای )3993( 3نشان داده پدیده
قیمتگذاری خدمات حسابرسی پایینتر از هزینههای قابل اجتناب ،حسابرسان را تشویق
میکند که در گزارش های خود به نحوی رفتار کنند که توانایی خود را برای کسب منافع از
شبه امتیازات مربوط به حفظ صاحبکار باال ببرند .همچنین تحقیق سامر ( )3999نیز منجر به این
نتیجه شد که تغییر الزامی و ادواری حسابرس ،استقالل را به جای آنکه تقویت کند ،تحلیل
میبرد .در راستای همین تحلیلها برخی ادعا میکنند رابطه طوالنی مدت بین حسابرسان و
صاحبکار ،استقالل آنها را تحت تاثیر قرار نمیدهد ،بلکه عمال موجب تقویت استقالل
میشوند .آنها ادعا میکنند که طی سالها حسابرس میتواند شناخت خود از عملیات تجاری
و سیستم های پردازش صاحبکار را که نقش حیاتی در انجام اثربخش حسابرسی دارند ،عمق
ببخشد (پتی و کوگانسان  3994و بل و همکاران  .6)3994همچنین نقطه نظرات انجمن
حسابداران رسمی آمریکا و نیز مقاالت چاپ شده در وال استریت  2در دهه  3991و تحقیقات
دیگر نشان میدهد بخش عمدهای از حسابرسیهای با کیفیت پایین در سالهای اخیر به دلیل
عدم آشنایی کافی حسابرس با فعالیت صاحبکار بوده است .این تحقیقات سواالت اساسی را بر
سر راه حل تغییر ادواری حسابرس ایجاد کرده است .این ادعا با نتایج تحقیقات پالمروز (3994
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و )3993همخوانی دارد ،او دریافته است که احتمال طرح دعاوی حقوقی بر علیه حسابرسان به
دلیل قصور در رعایت استانداردهای حسابرسی ،در اکثر موارد ناشی از فقدان شناخت کافی
حسابرسان از مشکالت مربوط به مخاطرات خاص صاحبکاران جدید بوده است .تحقیقات
منان و شوارتز ( )3999نشان داد شرکتهایی که وضعیت مالی ابهام آمیزی دارند بیشتر
عالقمند به تغییر حسابرس خود هستند .نتایج تحقیقات کریشنان ( ،)3996کریشنان و سیونس
( )3992و گایگر و همکاران ( )3999نتایج تحقیقات قبلی را تایید کرد ،لیکن این نکته را نیز
افزودند که شرکتهایی که حسابرس خود را تغییر داده اند ،نتوانستند اظهار نظر مطلوبتری
نسبت به شرکتهایی که حسابرس خود را تغییر نداده اند ،دریافت دارند.

روش تحقیق
تحقیق حاضر برحسب هدف یک تحقیق کاربردی محسوب میشود .و از نظر نحوه
گردآوری دادههای بصورت توصیفی -همبستگی میباشد .در تحقیق توصیفی – همبستگی
رابطه میان متغیرها براساس هدف تحقیق تحلیل میگردد .در این تحقیق به بررسی رابطه بین
متغیر مستقل یعنی تقاضای خدمات از حسابرسان و متغیر وابسته یعنی تغییر حسابرسان
میپردازیم .با توجه به تعداد واحدهای اقتصادی و پراکندگی آنها در سراسر کشور و
همچنین عدم دسترسی به صورتهای مالی حسابرسی شده آنها ،جامعه آماری این تحقیق،
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای  91تا  93در نظر گرفته
شده است .جهت انتخاب حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ابتدای تعداد حجم نمونه
مشخص سپس با ستفاده از نمونه گیری گروهی تعداد افراد در هر شرکت مشخص خواهند
شد .جامعه آماری کارمندان این تحقیق شامل  662شرکت فعال در بورس بوده که با استفاده
از فرمول کوکران تعداد  349شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید .بعد مشخص شدن
تعداد افراد نمونه ،به روش نمونهگیری تصادفی ساده نفرات نمونه انتخاب خواهند شد .به
منظور جمعآوری اطالعات مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده میشود برای تجزیه و تحلیل
اطالعات در این تحقیق از آمار استنباطی و توصیفی استفاده میشود که برای آمار توصیفی از
نمودار و جداول و برای آمار استنباطی از آزمون و رگرسیون استفاده میشود.
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تجزیه وتحلیل داد ه ها
 فرضیه اول :بین تقاضای خدمات حسابرسی و حقالزحمه حسابرسی رابطه وجود دارد -3باقی ماندهها دارای توزیع نرمالی می باشند -5 .فرضیه استقالل خطاها پذیرفته میشود.
 -1همبستگی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته %59 -6 .تغییر در متغیر وابسته ناشی از تغییرات
در متغیر مستقل میباشد -2 .با توجه به سطح معنیداری آزمون( Fکمتر از یک درصد بوده)
بنابراین فرض وجود رابطه خطی تایید میشود.
نگاره (  : ) 1ضرایب رگرسیون
t

سطح معنی
داری

ضرایب

مدل

ضرایب غیر استاندارد

استاندارد

3
متغیر مستقل

Beta
1/111

11/293

1/111

9/992

1/259

خطای معیار

B

1/146

5/362

مقدار ثابت

1/154

1/519

حقالزحمه حسابرسی

متغیر وابسته

تقاضای
حسابرسی

در جدول فوق مشاهده میشود که سطح معنیداری آزمون مقدار ثابت کمتر از  3درصد
بوده بنابراین فرض مساوی بودن الفا برابر صفر رد میشود و مقدارثابت بر متغیر وابسته
تاثیرگذار است .هم چنین سطح معنیداری آزمون  tبرای متغیر حقالزحمه حسابرسی کمتر از
یک درصد میباشد بنابراین میتواند در معادله شرکت نماید .ویا به عبارتی بر متغیر وابسته
تاثیرگذار است.
)(حق الزحمه حسابرسی)  =5/3 +1/519تقاضای حسابرسی( )Y=a+ (b1x1

همانطور که مشاهده شد با یک واحد تغییر در متغیر حقالزحمه حسابرسی به مقدار1/519
واحد موجب تغییر در تقاضای حسابرسی میشود.
 فرضیه دوم :بین تقاضای خدمات حسابرسی و نوع اظهار نظر حسابرسان رابطه وجوددارد
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 -3باقی ماندهها دارای توزیع نرمالی میباشند -5 .فرضیه استقالل خطاها پذیرفته میشود.
 -1همبستگی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته%32 -6 .تغییر در متغیر وابسته ناشی از تغییرات در
متغیر مستقل میباشد -2 .با توجه به سطح معنیداری آزمون( Fکمتر از یک درصد بوده)
بنابراین فرض وجود رابطه خطی تایید میشود.
نگاره (  ) 2ضرایب رگرسیون
سطح معنی

t

داری

ضرایب

مدل

ضرایب غیر استاندارد

3

استاندارد
متغیر مستقل
خطای معیار

متغیر وابسته

B

Beta
111 .1

59/299

111 .1

2/262

1/194

1/191

5/519

مقدار ثابت

تقاضای

1/154

1/341

نوع اظهار نظر

حسابرسی

در جدول فوق مشاهده میشود که سطح معنیداری آزمون مقدار ثابت کمتر از  3درصد
بوده بنابراین فرض مساوی بودن الفا برابر صفر رد میشود و مقدارثابت بر متغیر وابسته
تاثیرگذار است .هم چنین سطح معنیداری آزمون  tبرای متغیر نوع اظهار نظر کمتر از یک
درصد می باشد بنابراین میتواند در معادله شرکت نماید .ویا به عبارتی بر متغیر وابسته
تاثیرگذار است.
((نوع اظهار نظر)  =5/5 +1/341تقاضای حسابرسی) )Y=a+ (b1x1
همانطور که مشاهده شد با یک واحد تغییر در متغیر نوع اظهار نظر به مقدار 1/341واحد
موجب تغییر در تقاضای حسابرسی میشود.
 فرضیه سوم :بین تقاضای خدمات حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه وجود دارد -3باقی ماندهها دارای توزیع نرمالی می باشند -5 .فرضیه استقالل خطاها پذیرفته میشود.
 -1همبستگی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته %32 -6 .تغییر در متغیر وابسته ناشی از تغییرات
در متغیر مستقل میباشد -2 .با توجه به سطح معنیداری آزمون( Fکمتر از یک درصد بوده)
بنابراین فرض وجود رابطه خطی تایید میشود.
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نگاره (  ) 3ضرایب رگرسیون
t

سطح معنی
داری

ضرایب

مدل

ضرایب غیر استاندارد

استاندارد
3
متغیر مستقل
Beta

1/111

53/216

1/111

2/291

1/199

خطای معیار

B

1/199

5/316

مقدار ثابت

1/116

1/393

کیفیت حسابرسی

متغیر وابسته

تقاضای
حسابرسی

در جدول فوق مشاهده میشود که سطح معنیداری آزمون مقدار ثابت کمتر از  3درصد
بوده بنابراین فرض مساوی بودن الفا برابر صفر رد میشود و مقدارثابت بر متغیر وابسته
تاثیرگذار است .هم چنین سطح معنیداری آزمون  tبرای متغیر کیفیت حسابرسی کمتر از یک
درصد می باشد بنابراین میتواند در معادله شرکت نماید .و یا به عبارتی بر متغیر وابسته
تاثیرگذار است.
((کیفیت حسابرسی)  =5/3 +1/393تقاضای حسابرسی) )Y=a+ (b1x1
همانطور که مشاهده شد با یک واحد تغییر در متغیر کیفیت حسابرسی به مقدار 1/393واحد
موجب تغییر در تقاضای حسابرسی میشود.
 فرضیه چهارم :بین تقاضای خدمات حسابرسی و تغییر مدیریت رابطه وجود دارد. -3باقی ماندهها دارای توزیع نرمالی می باشند -5 .فرضیه استقالل خطاها پذیرفته میشود.
 -1همبستگی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته %59 -6 .تغییر در متغیر وابسته ناشی از تغییرات
در متغیر مستقل میباشد -2 .با توجه به سطح معنیداری آزمون( Fکمتر از یک درصد بوده)
بنابراین فرض وجود رابطه خطی تایید میشود.
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نگاره (  ) 4ض رایب رگرسیون
t

سطح معنی
داری

ضرایب

مدل

ضرایب غیر استاندارد

استاندارد
3
متغیر مستقل
Beta

1/111

59/133

1/111

9/911

1/256

خطای معیار

B

1/192

5/129

مقدار ثابت

1/111

1/516

تغییر مدیرت

متغیر وابسته

تقاضای
حسابرسی

در جدول فوق مشاهده میشود که سطح معنیداری آزمون مقدار ثابت کمتر از  3درصد
بوده بنابراین فرض مساوی بودن الفا برابر صفر رد میشود و مقدارثابت بر متغیر وابسته
تاثیرگذار است .هم چنین سطح معنیداری آزمون  tبرای متغیر تغییر مدیریت کمتر از یک
درصد می باشد بنابراین میتواند در معادله شرکت نماید .و یا به عبارتی بر متغیر وابسته
تاثیرگذار است.
((تغییر مدیریت)  =5/12 +1/516تقاضای حسابرسی) )Y=a+ (b1x1
همانطور که مشاهده شد با یک واحد تغییر در متغیر تغییر مدیریت به مقدار 1/516واحد
موجب تغییر در تقاضای حسابرسی میشود.
 فرضیه پنجم :بین تقاضای خدمات حسابرسی و رشد رابطه وجود دارد -3باقیماندهها دارای توزیع نرمالی میباشند -5 .فرضیه استقالل خطاها پذیرفته میشود.
 -1همبستگی بین متغیر
مستقل و متغیر وابسته %1/3 -6 .تغییر در متغیر وابسته ناشی از تغییرات در متغیر مستقل
میباشد -2 .با توجه به سطح معنیداری آزمون( Fبیشتر از یک درصد بوده) بنابراین فرض
وجود رابطه خطی رد می شود.
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نگاره (  ) 5ضرایب رگرسیون
سطح معنی

t

داری

ضرایب

مدل

ضرایب غیر استاندارد

استاندارد

3
متغیر مستقل

Beta
1/111

62/291

1/549

1/332

1/194

خطای معیار

B

متغیر وابسته

1/129

5/296

مقدار ثابت

تقاضای

1/151

1/154

رشد شرکت

حسابرسی

در جدول فوق مشاهده میشود که سطح معنیداری آزمون مقدار ثابت کمتر از  3درصد
بوده بنابراین فرض مساوی بودن الفا برابر صفر رد میشود و مقدارثابت بر متغیر وابسته
تاثیرگذار است .ولی سطح معنیداری آزمون  tبرای متغیر رشد شرکت بیشتر از پنج درصد
میباشد بنابراین نمیتواند در معادله شرکت نماید .ویا بهعبارتی بر متغیر وابسته تاثیرگذار
نیست.
 فرضیه ششم :بین تقاضای خدمات حسابرسی و وضعیت مالی شرکت رابطه وجود دارد. -3باقی ماندهها دارای توزیع نرمالی میباشند -5 .فرضیه استقالل خطاها پذیرفته میشود.
 -1همبستگی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته%9 -6 .تغییر در متغیر وابسته ناشی از تغییرات در
متغیر مستقل میباشد -2 .با توجه به سطح معنیداری آزمون( Fکمتر از یک درصد بوده)
بنابراین فرض وجود رابطه خطی تایید میشود.
نگاره (  ) 6ضرایب رگرسیون
t
سطح معنی

ضرایب

ضرایب غیر استاندارد

استاندارد

داری

3
متغیر مستقل

Beta
1/111
1/111

مدل

21/999
1/492

1/594

خطای معیار
1/169
1/139

متغیر وابسته

B
5/696
1/191

مقدار ثابت
وضعیت مالی شرکت

تقاضای
حسابرسی

در جدول فوق مشاهده میشود که سطح معنیداری آزمون مقدار ثابت کمتر از  3درصد
بوده بنابراین فرض مساوی بودن الفا برابر صفر رد میشود و مقدارثابت بر متغیر وابسته
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تاثیرگذار است .هم چنین سطح معنیداری آزمون  tبرای متغیر وضعیت مالی شرکت کمتر از
یک درصد میباشد بنابراین میتواند در معادله شرکت نماید .ویا به عبارتی بر متغیر وابسته
تاثیرگذار است.
((وضعیت مالی شرکت)  =5/69 +1/19تقاضای حسابرسی) )Y=a+ (b1x1
همانطور مشاهده شد با یک واحد تغییر در متغیر وضعیت مالی شرکت به مقدار 1/19واحد
موجب تغییر در تقاضای حسابرسی میشود.
 فرضیه هفتم :بین تقاضای خدمات حسابرسی و اندازه شرکت رابطه وجود دارد. -3باقیماندهها دارای توزیع نرمالی میباشند -5 .فرضیه استقالل خطاها پذیرفته میشود.
 -1همبستگی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته %39 -6 .تغییر در متغیر وابسته ناشی از تغییرات
در متغیر مستقل میباشد -2 .با توجه به سطح معنیداری آزمون( Fکمتر از یک درصد بوده)
بنابراین فرض وجود رابطه خطی تایید میشود.
نگاره (  ) 7ضرایب رگرسیون
t

سطح معنی
داری

ضرایب

مدل

ضرایب غیر استاندارد

استاندارد

3
متغیر مستقل

Beta
1/111

24/613

1/111

4/514

1/619

خطای معیار

B

1/165

5/196

مقدار ثابت

1/139

1/336

اندازه شرکت

متغیر وابسته

تقاضای
حسابرسی

در جدول فوق مشاهده می شود که سطح معنیداری آزمون مقدار ثابت کمتر از  3درصد
بوده بنابراین فرض مساوی بودن الفا برابر صفر رد میشود و مقدارثابت بر متغیر وابسته
تاثیرگذار است .هم چنین سطح معنیداری آزمون  tبرای متغیر اندازه شرکت کمتر از یک
درصد می باشد بنابراین می تواند در معادله شرکت نماید .ویا به عبارتی بر متغیر وابسته
تاثیرگذار است.
((اندازه شرکت)  =5/19 +1/336تقاضای حسابرسی) )Y=a+ (b1x1
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همانطور که مشاهده شد با یک واحد تغییر در متغیر اندازه شرکت به مقدار 1/336واحد
موجب تغییر در تقاضای حسابرسی میشود.
 فرضیه هشتم :بین تقاضای خدمات حسابرسی و پیچیدگی واحد مورد بررسی رابطهوجود دارد.
 -3باقیماندهها دارای توزیع نرمالی میباشند -5 .فرضیه استقالل خطاها پذیرفته میشود.
 -1همبستگی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته %31 -6 .تغییر در متغیر وابسته ناشی از تغییرات
در متغیر مستقل میباشد -2 .با توجه به سطح معنیداری آزمون( Fکمتر از یک درصد بوده)
بنابراین فرض وجود رابطه خطی تایید میشود.
نگاره (  ) 8ضرایب رگرسیون
سطح معنی

t

داری

ضرایب

مدل

ضرایب غیر استاندارد

استاندارد

111 .1

615 .11

111 .1

219 .6

3
متغیر مستقل

متغیر وابسته

Beta

خطای معیار
191 .1

B
112 .5

مقدار ثابت

تقاضای

111 .1

111 .1

319 .1

پیچیدگی واحد

حسابرسی

در جدول فوق مشاهده می شود که سطح معنیداری آزمون مقدار ثابت کمتر از  3درصد
بوده بنابراین فرض مساوی بودن الفا برابر صفر رد میشود و مقدار ثابت بر متغیر وابسته
تاثیرگذار است .هم چنین سطح معنیداری آزمون  tبرای متغیر پیچیدگی واحد مورد بررسی
کمتر از یک درصد می باشد بنابراین میتواند در معادله شرکت نماید .ویا به عبارتی بر متغیر
وابسته تاثیرگذار است.
((پیچیدگی واحد)  =5/11 +1/319تقاضای حسابرسی) )Y=a+ (b1x1
همانطور که مشاهده شد با یک واحد تغییر در متغیر پیچیدگی واحد مورد بررسی به
مقدار 1/319واحد موجب تغییر در تقاضای حسابرسی میشود.
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بحث و نتیجه گی ری
 -3با توجه به معادلههای طراحی شده مشاهده میشود با یک واحد تغییر در متغییر حق
الزحمه حسابرسی به مقدار  1/519واحد موجب تغییر در تقاضای حسابرسی می شود ،با یک
واحد تغییر در متغییر نوع اظهار نظر به مقدار  1/341واحد موجب تغییر در تقاضای حسابرسی
می شود ،با یک واحد تغییر در متغییر کیفیت حسابرسی به مقدار  1/393واحد موجب تغییر در
تقاضای حسابرسی میشود ،با یک واحد تغییر در متغییر تغییر مدیریت به مقدار  1/516واحد
موجب تغییر در تقاضای حسابرسی می شود ،آزمون ضریب رشد شرکت (بیشتر از پنج درصد
می باشد ( ))1/549بنابراین نمیتواند در معادله شرکت نماید ،با یک واحد تغییر در متغییر
وضعیت مالی به مقدار  1/191واحد موجب تغییر در تقاضای حسابرسی می شود ،با یک واحد
تغییر در متغییر اندازه شرکت به مقدار  1/336واحد موجب تغییر در تقاضای حسابرسی
میشود ،با یک واحد تغییر در متغییر پیچیدگی واحد به مقدار  1/319واحد موجب تغییر در
تقاضای حسابرسی میشود.
پس میتوان به این نتیجه کلی رسید که  :تقاضای حسابرسی با متغیرهای حقالزحمه ،نوع
اظهار نظر ،کیفیت حسابرسی ،تغییر مدیریت ،وضعیت مالی شرکت ،اندازه شرکت و پیچیدگی
شرکت رابطه مستقیمی برقرار شد ولی بین تقاضای حسابرسی و رشد شرکت هیچگونه
رابطهای برقرار نشد.

پی نوشت
Dye
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منابع
افشین نیا ،فرساد ،3199 ،تحلیل کاربردی داده ها ،راهنمای استفاده از نرم افزار ،spssدانشگاه اصفهان.

آذر ،عادل ،3191 ،آمار و کاربرد آن در مدیریت ،چاپ دوم ،انتشارات سمت ،تهران ،جلد دوم.
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