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 مقدمه

است حوزه ادبیات حسابرسی بوده  ترین مطالعات دراز بحث برانگیز 1تا به امروز خرید اظهارنظر حسابرس

قرار گرفته است.  39،79،87بازار سرمایه  کنندگان مقرراتگذاران و تدوینو از دیرباز مورد توجه قانون

، هنوز محققان و دانشگاهیان 2 گیری خرید اظهارنظر حسابرسهای موجود درباره اندازهرغم چالشعلی

های مطلوب مدیران پاسخ مثبت دهند، ستهکند تا به خواهای که حسابرسان را وادار میاند انگیزهنتوانسته

ها به دنبال شناسایی کنند. زیرا، خرید اظهارنظر حسابرس به سناریویی اشاره دارد که در آن شرکت

های مالی شرکت داشته باشند و استراتژی ای نسبت به گزارشحسابرسانی هستند که نگرش متقاعدکننده

 . 16مالی دنبال کنند  های فعلی گزارشگریمدیران را نسبت به روش

اگرچه در ادبیات حسابرسی مطالعات گوناگونی درباره خرید اظهارنظر حسابرس انجام شده است و هر یک 

ی در سؤاالتاند؛ ولی، همچنان ی علل و پیامدهای متفاوتی از خرید اظهارنظر حسابرس ترسیم کردهنوعبه

در چه مواقعی به خرید اظهارنظر حسابرس روی ها ادبیات حسابرسی وجود دارد مبنی بر اینکه شرکت

شود که خرید اظهارنظر حسابرس اتفاق بیافتد؟ به همین خاطر، آورند؟ و یا اینکه چه شرایطی باعث میمی

ی هاچالشخرید اظهارنظر حسابرس یکی از موضوعات بااهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه است که 

ها، هنوز در زمینه شناخت مفاهیم و ابعاد خرید ا وجود این چالشنظری زیادی را موجب شده است. ب

اظهارنظر حسابرس در ادبیات حسابرسی ابهاماتی وجود دارد که نیازمند مطالعه بیشتر است.، اگرچه 

در خارج از ایران  74،63،66،67،68،7،19،15،47ی علل خرید اظهارنظر حسابرس ها دربارهپژوهش

های اخیر، نکات پوشیده دهه دارد. اما به دلیل تحوالت کسب و کار حسابرسی در سالای بیش از سه سابقه

 های گوناگون خرید اظهارنظر حسابرس وجود دارد که نیازمند مطالعه بیشتر است. ی ویژگیفراوانی درباره

که گذاران است های بسیار مهم در تصمیمات سرمایههمچنین، خرید اظهارنظر حسابرس یکی از شاخص

به  هاشرکتآورد و از همین رو است که توجهی نسبت به آن اثرات زیانباری برای آنها به ارمغان میبی

، حسابرسان 7،14،18،27،28،50،56،82دلیل عواقب منفی مورد انتظار از اظهارنظر نامطلوب حسابرس 

انی که در ادبیات حسابرسی جری .64،85 دهندیمیابی به اظهارنظری مطلوب تغییر خود را به امید دست

شدن یکی از مفاهیم بنیادی  دارخدشهبه خرید اظهارنظر شهرت دارد و رویدادی، که وقوع آن موجب 

 .31شود حسابرسی یعنی استقالل حسابرس می

کلی، برآیند ادبیات حسابرسی موجود حاکی از این است که ظهور خرید اظهارنظر حسابرس به  طوربه

شود های که کوتاهی حسابرسان در آنها باعث میی مختلفی از کار حسابرسی است. ویژگیهاهمراه ویژگی

کنند. از همین رواست که در طی دو دهه گذشته، های صاحبکاران رفتار مطابق با خواسته یراحتبهتا 

حرفه حسابرسی شاهد رشد قابل توجهی از قوانین و مقررات جهت نظارت بر بازار حسابرسی شده است. 

های خاصی برای حسابرسان نظیر چرخش اجباری ی که بسیاری از کشورها قوانین و دستورالعملاگونهبه

76 های مربوط به روابط بین حسابرس و اند تا از نگرانیها در نظر گرفتهبندی و درجه اعتباری آنو رتبه
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ترین دلیل آن، پیامدهای نامطلوبی باشد که این نوع اظهارنظر برای کاران کاسته شود. شاید مهمصاحب

در ارزش شرکت خواهد شد. در واقع انتظار  مالی دارد که در نهایت باعث آسیب یهاگزارشذینفعان 

تقارن اطالعاتی بین مدیریت و منجر به افزایش اطالعات نادرست یا عدم یادهیپدین چن رودیم

 شود.  دارخدشهکاهش یافته و استقالل حسابرس  یهاصورتگردد و در نهایت کیفیت  گذارانهیسرما

های مالی پژوهش حاضر کنندگان صورتلذا، با توجه به اهمیت اظهارنظر حسابرس بر تصمیمات استفاده

طور مروری ادبیات نظری خرید اظهارنظر حسابرس را مورد مطالعه قرار درصدد است تا برای اولین بار به

اظهارنظر حسابرس رود این مطالعه سبب شود تا درک ما نسبت به پدیده خرید داده است، انتظار می

به دلیل پیامدهای  رودیمبیشتر شده و ادبیات حسابرسی مربوط به آن توسعه یابد. همچنین انتظار 

کنندگانی  های این پژوهش بتواند برای استفادهنامطلوب خرید اظهارنظر حسابرس بر بازار سرمایه، یافته

گران، اعتباردهندگان و ران، تحلیلنظیر حسابرسان، جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی، مدی

 گذاران مفید واقع شود.سرمایه

 خرید اظهارنظر حسابرس

در بیان خود از سابقه تاریخی حرفه حسابداری   90خرید اظهارنظر حسابرس تاریخچه طوالنی دارد، زف 

های در  دهه های مربوط به آنبوده  و بحث 1960کند که آغاز خرید اظهارنظر حسابرس در دهه بیان می

فعال در جستجوی حسابرسانی  طوربهها ادامه دارد. چرا که شرکت تاکنون وتشدید شده  1980و  1970

ی زیادی برای اجتناب از هازهیانگشان سازگارتر باشند. همچنین، مدیران دارای بودند که با شرایط

های مختلف س اثرات منفی بر جنبهاند. زیرا اظهارنظر نامطلوب حسابراظهارنظر نامطلوب حسابرس داشته

کاهش قیمت سهام، هزینه باالی سرمایه، تغییرات  17الوقوع شرکت دارد. از جمله ورشکستگی قریب

های که به خرید به شرکت 79امریکا  به همین خاطر کمیسیون بورس اوراق بهادار .40،42مدیریت 

. زیرا، خرید اظهارنظر حسابرس استقالل حسابرس دهدآورند، هشدار جدی میاظهارنظر حسابرس روی می

 کند.کند و آسیب شدیدی به ارزش  شرکت وارد میدار میرا خدشه

از آنجایی که هیچ تعریف واحدی برای خرید اظهارنظر حسابرس وجود ندارد؛ الزم است تا در مورد اینکه 

ها آید که تمامی تعاریفبه نظر می  محققان چه برداشت و معنایی از آن دارند، مورد بررسی قرار گیرد.

 برگرفته شده است. 79درباره خرید اظهارنظر حسابرس از تعریف کمیسیون بورس اوراق و بهادار امریکا 

جستجوی "شود که شرکت در حسابرس به شرایطی اطالق می اظهارنظرکمسیون معتقد است که خرید 

دی حسابداری شرکت حمایت کند و شرکت را در های پیشنهایهحسابرسی است که تمایل دارد از رو

ی مالی هاگزارشتا  قابلیت اعتماد  شودیمرسیدن به اهداف گزارشگری خود کمک کند؛ عملی که سبب 

 "از بین رود.

های به شرح زیر منظور تفهیم و استنباط این مفهوم، تعاریفبه همین منظور، محققان و پژوهشگران به

بیان کردند که خرید اظهارنظر حسابرس اشاره به تمایل صاحبکار  16مکاران اند. چن و هارائه کرده

برای مشورت با حسابرسان با نگرش کسب اظهارنظر مطلوب نسبت به زمانی که حسابرسان فعلی اظهارنظر 
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در مورد مسائل مربوط به حسابداری خاص وجود  نظراختالفیا زمانی که کنند، است؛ نامطلوب صادر می

تواند شود. در واقع، در این حالت مدیر شرکت میمنجر به دریافت اظهارنظر نامطلوب   تواندیمکه  دارد

از این طریق و  کندجلوگیری  اظهارنظر نامطلوبانتشار احتمال از تغییر داده و حسابرس فعلی خود را 

ت نظارت بر حسابداری هیئ. در استداللی دیگر کند های خود اختیارمطابق با خواسته حسابرسی موسسه

هایی که حسابرسان را تشویق خرید اظهارنظر حسابرس را به انگیزه 76های سهامی عام آمریکا شرکت

الزحمه آنها را پرداخت گذاران به منافع صاحبکاران که حقی توجه به منافع سرمایهجابهکنند که می

 منظوربه حسابرس به عمل تغییر حسابرس داند، در تعریفی دیگر خرید اظهارنظرکنند، مربوط میمی

شود های مالی اطالق میکل صورت در مورد یک رویه حسابداری یا دریافت یک اظهارنظر مطلوب در مورد

66،67،68 . همچنین، ژی و همکاران88 هایی است بیان کردند خرید اظهارنظر حسابرس شامل تالش

دهد تا بتوانند اری در تصمیمات حسابرس انجام میی یا حتی دستکرگذاریتأث منظوربهکه مدیر 

 تر دریافت کند.اظهارنظری مطلوب

شانس بیشتری برای جلب  سمیمکانبر اثر دو  انمدیر دهند کههای گذشته نشان میپژوهش ،عالوه بر این

کند ایجاب میاگرچه مقررات کمیته حسابرسی ، این است که اول دلیلاظهارنظر مطلوب حسابرس دارند. 

دهند که مدیریت نقش حیاتی در نشان می هاپژوهشبسیاری از اما،  .دنکن انتخاب تا حسابرسانی مستقل

را به مدیر  قدرت غیررسمی یسمیمکانچنین . در واقع، 44،23 کنداستخدام و اخراج حسابرسان ایفا می

کند که به این موضوع اشاره می، دوم سمیمکاندهد تا از اظهارنظر نامطلوب حسابرس جلوگیری نماید. می

 نوبهبهدهند که ارائه میهای مالی صورت درباره اظهارنظر متفاوتی هایشانحسابرسان با توجه به رسیدگی

. برای مثال 14،34 متفاوت استو تخصص میان حسابرسان  تجربه، دانش، زیرا؛ خود همگن نیستند

های کمتری برای حسابرسی بزرگ از انگیزه هایسهموسهای حسابرسی با اندازه کوچک نسبت به موسسه

ی متشکل امجموعه. بنابراین، چنین 33،37،64های حسابرسی دارند محافظت از شهرت و کاهش ریسک

کند که ها فراهم میاز حسابرسان همراه با ماهیت ذهنی اقالم حسابداری شرایطی را برای مدیران شرکت

عمل  شانیهاخواستهحسابرسی باشند که خدمات و اظهارنظر متفاوتی مطابق با  یهاموسسهبه دنبال 

 کنند.

 ؟شودچرا خرید اظهارنظر انجام می

فراتر رفتن یابی یا کنند، از جمله تمایل به دستتشویق می اظهارنظربرای خرید را عوامل متعددی مدیران 

 تمایل دارندمدیران تداوم فعالیت. در واقع، م به نیاز مبر بیشترشده و در موارد بیان مقاصداهداف و  از

منتشر منفی  حسابرسی با اظهارنظر هایگزارشزیرا، اگر ( باشد. مقبولمثبت ) شانحسابرسی یهاگزارش

شرکت  سهام قیمت بر در نهایت در بازار اوراق بهادار وشرکت توانایی  ها وپاداش آنممکن است بر شوند، 

تواند با بدتر شدن شرایط اقتصادی، تالش می اظهارنظر حسابرسانگیزه برای خرید  همچنین، بگذارد. یرتأث

 .دشده، افزایش یابگزارش سودمرتبط با  پاداش و مزایایهای و داشتن طرح اشتباهات بردن ینباز  برای
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 به دنبال خرید اظهارنظر حسابرسان هستند؛ با این شرایط آیابدیهی است در چنین شرایطی مدیران 

 .53توجه بود؟ توان نسبت به وقوع خرید اظهارنظر حسابرس بیمی

 ،اولفرض به سه فرض بستگی دارد  حسابرس نظراظهارخرید  دهد که وقوعادبیات حسابرسی نشان می

ل مدیران حداقل کنتر ،دوم اینکهباشند. فرض دریافت نظرات نامطلوب حسابرسی  مخالفمدیران  اینکه

های اظهارنظری که موسسه در ،سومفرض  داشته باشند. موسسه حسابرسی انتخاببر اخراج و را 

وجود داشته باشد. درباره اعتبار فرض اول تردید کمی نظر اختالف دهندشرکت مییک  درباره حسابرسی

اظهارنظر ارائه شده در خصوص حسابرسی چندان مطلوب و خوشایند نباشد  کهیهنگام وجود دارد. زیرا،

کند الوقوع را مخابره میو این امر خطر ورشکستگی قریب 42ند منجر به سقوط قیمت سهام شود توامی

17  همچنین، اظهارنظر نامطلوب ممکن است سبب کاهش پاداش مدیران شده و یا سبب تغییراتی در

 اخراج مدیریتاین امر ممکن است احتمال . 40 ،41حوزه مدیریت گردد یا هزینه سرمایه را باال ببرد 

برای مدیر  است چنین وضعیتی تر شود که بدیهیکم حقوق و پاداش را افزایش داده یا منجر به پرداخت

اظهارنظر برای اجتناب از  زیادیهای دهند که مدیران انگیزهبنابراین شواهد نشان می .نامطلوب است

شود که مدیر مسئولیت رح میفرض دوم بحث برانگیز است و زمانی مطنامطلوب حسابرسی را دارند. 

شکل قانونی انتخاب حسابرس این است  اگرچهداشته باشد.  عهده برانتخاب و اخراج موسسه حسابرسی را 

کنند. اما در عمل، این مدیر است که کنترل قابل های حسابرسی را انتخاب میکه مجمع عمومی موسسه

د. همچنین، وجود کمیته حسابرسی در شرکت کنتوجهی بر انتخاب و اخراج موسسه حسابرسی اعمال می

معتقد است که اعضای کمیته حسابرسی  55تواند از این قدرت کنترل بکاهد. در این باره، کالبرز می

 مهمی در انتخاب موسسه حسابرسی داشته باشد.  ریتأثتوانند می

 رعایت  این مطلب است که به دلیل الزامات متفاوت موجود در حرفه مبنی بر  ،بحثقابل سومین فرض 

رود که انتظار می ی ادورهوالزام به شرکت در امتحانات صالحیت ای استانداردهای حسابرسی حرفه

متفاوتی برخوردار باشند؛ عواملی که سبب ناهمگنی حسابرسان در  صداقتو  تجربه ،توانایی حسابرسان از

 .70آورد حسابرسی را بیشتر فراهم می اظهارنظروقوع خرید  امکان وخدمات حسابرسی شده  ارائه

 تفاوت اظهارنظر ثانویه با خرید اظهارنظر حسابرس

تفاوت وجود دارد. در واقع هدف اظهارنظر ثانویه رسیدن  1واظهارنظر ثانویه ،خرید اظهارنظرقدر مسلم بین 

داری است که از روش حساب یحسابرس پیدا کردنمستلزم  اظهارنظر خرید، است در حالیکهپاسخ درست  به

تی ح 12حمایت کند کند، دهی کمک میدر رسیدن به اهداف گزارش مدیران شرکت را که پیشنهادی

حسابرسان به دالیل از همین رو است که . منصفانه اثر نامطلوب بگذارد گزارشگری مالیروش بر  آن اگر

دالیل این امر به کنند، از جمله میموافقت و مبهم شرکت برانگیز  سؤال داریی حسابهازیادی با رویه

 توان اشاره کردداری میحساب اصول پذیرفتهو ماهیت قابل دستکاری  حسابرسی موسسات رقابت میان

53شود. در . اما اینکه چرا مردم به دنبال کسب اظهارنظر ثانویه هستند؟ به دالیل دیگری مربوط می

                                                           
1 Second Opinion 
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استاندارد  روشی ثانویهنظر  ، گرفتنشودزمانی که یک بیمار با جراحی بزرگ مواجه می ،پزشکیکارهای 

ی نیز معمول است. در واقع نظر ثانویه در پزشکدندانالبته این روش در برخی از کارهای  رود.شمار میبه 

گران نیز آنها را کلی، بیمه طوربهند و حسابرسی اغلب در هنگام ارزیابی اموال با ارزش، مورد نیاز هست

 ،حقوقدان یکاز  ثانویهنظر گرفتن با تواند نیز شرکت میدر مسائل حقوقی پیچیده،  کنند.درخواست می

 .54د کناحساس راحتی بیشتری 

های قانونی وحقوقی بعد از اتمام کار حسابرسی، همچنین در موارد دیگر برای جلوگیری از دادخواست

های پیچیده ثانویه هستند همانطوریکه در امور پزشکی برای اعمال جراحی اظهارنظر به دنبالرسان حساب

پزشکان از اظهارنظر همپیشگان استفاده کنند. بدیهی  تهای بعدی ممکن اسیری از دادخواستو جلوگ

معامالت مالی بسیاری از کند. لذا امروزه یماست که چنین سناریویی در مورد حرفه حسابرسی نیز صدق 

. در بسیاری از این گیرندصورت می و تحت قوانین مالیاتی و مقررات دولتی شخصپیچیده با نتایج نام

یر تأثگری اطالعات تحت بندی و افشابلکه طبقه شود.تنها به دانش حسابداری مربوط نمی موارد مسئله

نتیجه است. موضوع دیگر این یک ترین عوامل برای رسیدن به مهمگیرد که قضاوتی قرار میتصمیمات 

مند در زمان چنین رویدادهای عالقه مالی هایبرای تهیه صورت اصلیولیت ئمسعلیرغم  انمدیراست که 

تواند برای رهایی آنها از مسئولیت اقدام مناسبی باشد. البته به تقبل ریسک نیستند لذا اظهارنظر ثانویه می

مدیران موارد برخی از در . درست بودن نتایج نیست برای آزمون همیشهثانویه  اظهارنظر یجستجوانگیزه 

 طوربه و معموالً که تنها با استفاده از یک روش خاص خود دارند در ذهنای شدههدف از پیش تعیین

ها را به دنبال  یک حسابرس هستند که روش موردنظر آن هاآن بدین سبب آید.به دست می طلوبنام

پاداش رائه اظهارنظر مطلوب، در قالب ا مورد نظرحسابرس  ت که در چنین مواقعیتایید کند؛ بدیهی اس

شود تا اینکه تلقی می اظهارنظرنادرست تالش در  جهت خرید این عمل . در واقع، دریافت خواهد کرد

 .56ثانویه باشد  اظهارنظریک نوع 

 تغییر حسابرس و خرید اظهارنظر حسابرس

دهد اگر مدیران خدمات حسابرسان را غیرقابل قبول تلقی کنند؛ امکان دارد ادبیات حسابرسی نشان می

گیرند. بر مبنای راهکاری مناسب برای دستیابی به اهداف مطلوب خود در نظر  عنوانبهتغییر حسابرسان را 

این فرض بر مبنای شرایطی است که هنوز حسابرس جدید آگاهی زیادی درباره  66اعتقاد لینوکس 

مثبتی بر احتمال خرید اظهارنظر  ریتأثار ندارد. برهمین اساس او معتقد است که تغییر حسابرس صاحبک

که تغییر حسابرس با خرید اظهارنظر حسابرس زیادی نشان دادند های حسابرس دارد. در این باره پژوهش

تگی زیادی پیدا . زیرا، حسابرسان جدید از نظر اقتصادی نسبت به صاحبکاران وابس61افتد اتفاق می

دهند . عالوه بر این، بسیاری از مطالعات نشان میکنندیمهای صاحبکار عمل کنند و مطابق با خواستهمی

اظهارنظر  شودیمبخشد بلکه سبب که تغییر حسابرس نه تنها خرید اظهارنظر حسابرس را تحقق می

ها بدون دلیل شرکت مواردی که . همچنین در58باشد  برخوردارحسابرس جدید از استحکام بیشتری 

خرید  احتماالًدهد که یابد و این نشان میو نوع اظهارنظر بهبود می ندینمایماقدام به تغییر حسابرس 
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های که برای خرید اظهارنظر ها و فرصت. از آنجایی که با توجه به انگیزه66 اظهارنظر اتفاق افتاده است

نتایج شواهد تجربی در این باره متناقض است. بسیاری از مطالعات از طریق تغییر حسابرس وجود دارد؛ 

انجام شده در این باره نشان دادند که حسابرس جدید لزوماً اظهارنظر مطلوبی نسبت به آنچه که نبوده 

 ارائه نکرده است؛ در واقع خرید اظهارنظر از طریق بهبود در اظهارنظر حسابرس رخ نداده است

1،25،26،22. دی دیگری هم وجود دارد که اظهارنظر تعدیل شده حسابرس با تغییر موسسات شواه

ها حسابرسان را برای اجتناب از ها این است که شرکتتفسیر این یافته. 66حسابرسی مرتبط هستند 

دهند که خرید اظهارنظر حسابرس شکل گرفته دریافت گزارش حسابرسی با اظهارنظر نامطلوب تغییر می

 است.

 اجباری حسابرس و خرید اظهارنظر حسابرس چرخش

های حسابرسی را برای مدت طوالنی که مطابق با توانند موسسهتحت فرض چرخش اجباری مدیران نمی

های حسابرسی که دیدگاه متفاوتی با مدیران دارند را کنند، برگزینند و موسسههای آنها عمل میخواسته

معتقد است که مداخله نظارتی از طریق چرخش اجباری  66س . در این باره، لینوک76 برکنار کنند

تواند تغییرات مهمی در عرضه شود. زیرا، چرخش اجباری میباعث کاهش خرید اظهارنظر حسابرس می

کنند کار بازار حسابرسی ایجاد کند. درست همانطور که طرفداران چرخش اجباری حسابرس استدالل می

یابد. قابل توجهی کاهش می طوربههای مالی حسابرس برای القای وابستگی اقتصادی به صاحبکار که انگیزه

کنند تا در واقع، پس از چرخش اجباری، حسابرسان جدید نسبت به کار فعلی خود هشیارتر عمل می

در  70. در استداللی مشابه، لو 3کاهش ریسک حسابرسی انجام دهند  منظوربههای بیشتری تالش

تواند خرید اظهارنظر حسابرس را کاهش دهد و به دلیل ای نشان داد که چرخش اجباری میمطالعه

گذاران در تخصیص بهینه منابع خود بهتر دهی باالی اطالعات توسط حسابرسان جدید، سرمایهاطمینان

 شود.گذاریشان محافظت میکنند و از سرمایهعمل می

ی از خرید اظهارنظر نوعبهتواند چرخش اجباری می هرچندنشان دادند، ها از سوی دیگر، سایر پژوهش

شود. حسابرس جلوگیری کند اما نتایج حاکی از این است که باعث تشدید خرید اظهارنظر حسابرس می

های سهامی عام آمریکا در برای مثال محققان در پاسخ به واکنش هیئت نظارت بر حسابداری شرکت

حسابرس از طریق چرخش اجباری دریافتند که رقابت در بازار حسابرسی همراستا با خصوص استقالل 

تواند فرصتی را برای صاحبکاران بوجود آورد تا فعالیت خرید اظهارنظر حسابرس خود چرخش اجباری می

تالش این بحث را با گامی فراتر استدالل کردند مبنی بر اینکه  31فوند و ژانگ دی. 76را بیشتر شود 

برای جلوگیری از خرید اظهارنظر حسابرس از طریق حفظ اجباری حسابرس نسبت به چرخش اجباری 

دهد تا حسابرسانی که مطابق برتری نسبی دارد. زیرا، چرخش اجباری حسابرس به صاحبکاران اجازه می

بیان کردند، اگرچه  5رس ای دیگر، آرانادا و پازادر مطالعه کنند را پیدا کنند.های آنها عمل میبا خواسته

شود، اما چرخش اجباری حسابرس موجب کاهش دانش خاص حسابرسان فعلی نسبت به شرکت می

 شود.  و شایستگی پایین موجب افزایش خرید اظهارنظر حسابرس می تیباصالحانتخاب حسابرس جدید 
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 های حسابرسیموسسهکه چرخش اجباری  دادنشان  73نیتون و همکاران مطالعه های همچنین، یافته

بهبود اظهارنظر که به دنبال  شودیمهایی بیشتر توسط شرکت اظهارنظر حسابرس منجر به خرید

 . های داخلی خود هستنددر کنترل حسابرس

 و خرید اظهارنظر حسابرسدوره تصدی حسابرس 

 ازجملهصاحبکاران به دالیلی تمایل دارند تا حسابرسان را بعد از پایان دوره حسابرسی حفظ نمایند. 

های مالی مربوط به حسابرسان است. اگر حسابرسان به مزایای اقتصادی توجه کنند، منافع اقتصادی انگیزه

ایل کمتری به ارائه گزارش گذارد و به همین دلیل حسابرسان ممکن است تمشان اثر میآنها بر اظهارنظر

کنند. از سوی دیگر، توانایی اطالعات نادرست داشته باشند و ضررهای مالی صاحبکاران را پنهان 

شود تا اختالفات بین مدیران و حسابرسان صاحبکاران برای حفظ حسابرسان برای مدت طوالنی باعث می

ای قانونی خود نگرش شک و تردید حرفه براحتی برطرف گردد و حسابرسان با توجه به دامنه مسئولیت

های قبلی حاکی از این است از سوی دیگر، پژوهش .7کاهش ریسک حسابرسی بیشتر نکنند  منظوربه

کند. چرا که حسابرسان این تصور شان وارد میباالی تصدی حسابرس آسیب شدیدی به استقالل که دوره

ای خود مکن است نگرشی نسبت به شک و تردید حرفهشوند و مرا دارند که کمتر به چالش کشیده می

و  36 ،7،75ی که تمایل دارند تا توضیحات مدیریت را بدون پرسش بپذیرند اگونهبهنداشته باشند. 

 های مدیریت پاسخ مثبت دهند.براحتی به خواسته

باعث ایجاد تبانی های طوالنی حسابرس با صاحبکار معتقد است که ارتباط 66 در این باره، لینوکس

های کنند زیرا، رانتهای صاحبکار عمل میشود و آنها براحتی مطابق با خواستهمیان آنها با صاحبکاران می

ی فرصت مناسبی برای تعامل همکاری روابط بلندمدت با صاحبکار است. همچنین، این موضوع در اقتصاد

شود تا لندمدت حسابرسی باعث میی مشخص شده است که قراردادهای بخوببهادبیات حسابرسی 

فعالیت صاحبکار  تداومحسابرسان شرایط مالی صاحبکار را بهتر درک کنند و احتماالً از شناسایی مشکالت 

معتقد است هنگامی که مدیران منافع اقتصادی حسابرس  85آگاهی کامل دارند.  در همین رابطه تیوه 

های مقبول کنند و براحتی گزارشای مدیران مقاومت نمیکنند، حسابرسان نسبت به فشارهرا تامین می

معتقد است که  35آنجلو دهد. دیکنند که در واقع پدیده خرید اظهارنظر حسابرس روی میارائه می

های اولیه پس از قرارداد، سازد تا در سالحسابرس همیشه به دنبال منافع اقتصادی است که او را قادر می

های اقتصادی وجود داشته باشد، فشار بر حسابرس برای را بدست آورد. اما اگر رانت درآمد شغلی بیشتری

های مدیریت ممکن است، افزایش یابد. همچنین، هنگامی که حسابرسان مطابق با اهداف رعایت خواسته

کنند، حاضر نیستند که قرارداد حسابرسی طوالنی مدت خود را با صاحبکاران فسخ صاحبکار رفتار می

این نتایج  .74،35کنند طلبانه قرارداد حسابرسی خود را با صاحبکار حفظ میفرصت صورتبهنند و ک

حاکی از این است که دوره باالی تصدی حسابرس فرصت مناسبی برای مدیران است که از نظر اقتصادی، 

 د.حسابرسان را به خود وابسته کنند تا حسابرسان مطابق با میل و رفتار مدیر عمل کنن

 



 13 .   اظهارنظر حسابرس دیخر یامدهایعلل و پ

 

 

 رقابت در بازار حسابرسی و خرید اظهارنظر حسابرس

اند. های متفاوتی درباره نقش رقابت در بازار حسابرسی ارائه کردههای مالی و حسابداری دیدگاهنظریه

سازد و متعاقب دهد که رقابت بیشتر، منافع نماینده و مالک را همسو میدیدگاه نظارت بر رقابت نشان می

مشابه، یک بازار حسابرسی رقابتی ممکن است  طوربه .52،78،48یابد یندگی کاهش میبا آن هزینه نما

تر باشند و کند و حسابرسان را تشویق کند که مستقل متعادلمنافع حسابرسان و سهامداران مشتری را 

هیئت نظارت بر حسابداری  کهیهنگام خود حفظ کنندشهرت کیفیت حسابرسی باالتر را برای حفظ اعتبار 

براز ا نظرانصاحبخی برهای سهامی عام امریکا مفهوم چرخش اجباری حسابرس را منتشر کرد شرکت

کند و انگیزه کمک زیادی مینگرانی کردند که رقابت در بازار حسابرسی به چرخش اجباری حسابرس 

. 76یابد میفیت حسابرسی کاهش و در نتیجه کیشود مدیران برای خرید اظهارنظر حسابرس بیشتر می

چرخش حسابرسان خود را در  مدت زمان پیشنهادهای حسابرسی امریکا هیئت نظارت بر موسسه اگرچه

اما شواهد تجربی  .بازار حسابرسی همچنان ادامه داشت در بحث بر سر رقابتولی، کاهش داد،  2013سال 

شود. زیرا، موجود حاکی از این است که رقابت در بازار حسابرسی منتج به خرید اظهارنظر حسابرس می

های منجر به خرید اظهارنظر حسابرسی بیشتر توسط شرکتهای حسابرسی موسسهچرخش اجباری 

در مطالعه 73ن و همکاران های داخلی هستند. نیتوکه به دنبال اظهارنظر مطلوب درباره کنترل شودیم

افتد خرید اظهارنظر حسابرس در بازارهای که رقابت میان حسابرسان باالست اتفاق می ند کهای نشان داد

این  .اندازدرسد که استقالل حسابرس را به خطر میکند و به نظر میتضعیف میگذاران را قانونهدف  و

که رقابت  دندریافت نویسندگان خالصه طوربهشد و  نتشرممطالعه توسط نشریه انجمن حسابداری آمریکا 

بیمز و  .است شرکت های داخلیکنترل ضعف با توجه به اظهارنظردهنده خرید حسابرسی نشان در بازار

بازار حسابرسی اثر منفی بر استقالل حسابرس  نشان دادند که افزایش رقابت در در مطالعه ای  12کالک 

دانند که اگر حسابرسی شرکت مورد رسیدگی را قبول نکنند، بسیاری از میدارد. زیرا حسابرسان 

 مدیران ،پس از افزایش رقابتحسابرسان دیگر این حسابرسی را قبول خواهند کرد. به عبارت دیگر، 

 خود مشتریان از دست دادندر حالی که حسابرسان بیشتر نگران  ؛دارند در اختیار های بیشتریگزینه

حسابرسان بیشتر هزینه فرصت را در یک بازار حسابرسی رقابتی به  احتمال دارد که یجه،در نت. هستند

مشتری  با احتمال زیاد برابر با تعاملاز دست دادن یک مشتری به ،زیرا .میزان قابل توجهی پایین بیاورند

در بازار  گذاران نگران این هستند که رقابتگذاران و قانوندر پی این مباحث، سیاست. جدید است

 شود و احتمال خرید اظهارنظر حسابرس زیاد است.حسابرسی باعث کاهش کیفیت حسابرسی می

 اندازه موسسه حسابرسی و خرید اظهارنظر حسابرس 

های حسابرسی با اندازه کوچک کیفیت حسابرسی پایینی دارند تعدادی از محققان نشان دادند که موسسه

86،10،45،46،61. ی حسابرسی با اندازه هاموسسهرود که از نگاه دیدگاه گزارش حسابرسی، انتظار می

کاهش ریسک حسابرسی انجام ندهند.  منظوربهتری های دقیقکوچک نسبت به همتایان خود رسیدگی

ریزی و ارزیابی ریسک برنامه منظوربههای حسابرسی با اندازه کوچک منابع کمتری را زیرا، موسسه
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های حسابرسی نسبت به استانداردهای کیفیت کار ها به هنگام انجام روشدهند. این موسسهمی تخصیص

ها ریسک دادخواهی بسیار باالست. شواهد دیگری عالوه بر این، در این موسسه. 77تر نیستند خود جدی

منظور های حسابرسی را بهکارانی که موسسهدهد که کیفیت حسابرسی صاحباز مطالعات نشان می

این شواهد منطبق  .22،26،30،32،58دستیابی بهبود در اظهارنظر تغییر داده بودند کاهش یافته است 

گزیند که یابی به اهداف خود حسابرسانی بر میمنظور دستبا تئوری نمایندگی است. در واقع، مدیران به

چن و همکاران  70لو  69ن همانند لینوکس مطالعات پیشی هایشان پاسخ دهند. دیگربه خواسته

15  و نیتون و همکاران75 منظور اجتناب از اظهارنظر نامطلوب گزارش نشان دادند که مدیران به

های حسابرسی با اندازه کنند. زیرا موسسههای حسابرسی با اندازه کوچک رجوع میحسابرسی به موسسه

 کنند. های صاحبکاران عمل میزار حرفه حسابرسی مطابق با خواستهکوچک به دلیل ناشناخته بودن در با

ای کمتری های حسابرسی با اندازه کوچک انگیزهکند که موسسهاستدالل می 33آنجلو باره، دیدر این

های بزرگ حسابرسی دارند. برای جلوگیری از آسیب رسیدن به شهرت خود در مقایسه نسبت به موسسه

احتمال زیاد مشکالت شرکت های بزرگ حسابرسی بهکند که موسسهاستدالل می 37دای طور مشابه، به

ها به این کنند. زیرا آنها منابع کافی برای ریسک دعوی قضایی در اختیار دارند؛ این استداللرا افشا می

داشته و از های حسابرسی با اندازه کوچک انگیزه کمتری برای پیگیری در حسابرسی معناست که موسسه

کند کنند و شرایط آنها ایجاب میای کمتری برای رسیدگی به مشکالت استفاده میقضاوت و تردید حرفه

ها، مدیران برای اجتناب از اظهارنظر های صاحبکار عمل کنند. مطابق با این دیدگاهکه مطابق با خواسته

احتمال زیاد اظهارنظری رو، بهاز این کنند؛های حسابرسی با اندازه کوچک رجوع مینامطلوب به موسسه

معتقدند  47در این باره، گارسیا و همکاران  20،51،30،29کنند هایشان دریافت میمطابق با خواسته

-های حسابرسی وجود دارد، مدیران بیشتر به دنبال موسسهکه به دلیل کیفیت ناهمگونی که در موسسه

احتمال زیاد خرید تر نباشند و براحتی بتوان با آنها مدارا کرد و بهروند که قابل شناختههای حسابرسی می

 های حسابرسی زیاد است.اظهارنظر حسابرس در این موسسه

 گزارش حسابرسی و خرید اظهارنظر حسابرسه ئتاخیر در ارا

 خواهند اظهارنظر نامطلوب صادر کنند اغلبشواهد موجود حاکی از این است هنگامی که حسابرسان می

های حسابرسی بیشتری انجام دهند و در دهند. زیرا حسابرسان باید آزموناین کار را با تاخیر انجام می

همچنین،  .50،17،71کنند مشکالت تداوم فعالیت بحث می دربارهمذاکرات طوالنی مدت با مدیران 

 دلیلاین . به افتدآور هستند، اغلب به تاخیر میهای که زیانهای حسابرسی برای شرکتگزارش

، 4اگر احتمال تقلب مالی یا تقلب مدیریت باال باشد  خصوصبهکنند تر عمل میحسابرسان محتاطکه

13 ،7. 

دالیل زیادی وجود دارد که احتمال خرید اظهارنظر حسابرس با تاخیر ارائه گزارش حسابرسی همراه است. 

دهنده مذاکرات طوالنی بین حسابرس و مدیر درباره تواند نشانتاخیر غیرعادی گزارش حسابرسی می اوالً

دهنده کار اضافی باشد که باید تواند نشانگزارش حسابرسی می زیاد ارائه تاخیرحل اختالفات باشد. دوماَ 
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گزارش  ارائه تاخیر اَ،سوم .شده انجام شودمشکالت شناسایی و حل پاسخپی توسط حسابرسان در

 انجام باشد که نیازمند مدیرانباالیی ذاتی و یا کنترل  ریسک کنندهمنعکس یسادگبهتواند حسابرسی می

معتقد است هنگامی که حسابرسان   66نوکس ی. در این خصوص ل54کار حسابرسی اضافی است 

اندازند قصد دارند که در خصوص تداوم فعالیت شرکت اظهارنظر اظهارنظر حسابرسی خود را به تاخیر می

ی مدیران را در پی پنهان کردن مشکالت تداوم فعالیت شرکت از طریق ارائه نوعبهمایند که مثبت ارائه ن

اظهارنظر مقبول کمک کنند. به این ترتیب، مدیران از طریق بهبود در اظهارنظر خرید اظهارنظر حسابرس 

 اند.کرده

 شریک موسسه حسابرسی و خرید اظهارنظر حسابرس

 از طریق تغییر شریک موسسه حسابرسی خرید اظهارنظر، حداقل دو دلیل برای ترجیح مدیراناز دیدگاه 

، بازار تغییر موسسه حسابرسی را نسبت به تغییر شریک موسسه حسابرسی بیشتر احساس اوالًوجود دارد. 

رسی ، زیرا، تغییر شریک به اندازه تغییر موسسه حسابباشد براحتیشریک  شناساییحتی زمانی که کند. می

برای شرکت  آوریتواند اثرات زیانمی و تغییر موسسه حسابرسی کنندجلب نمی رابازار  فعاالنتوجه 

تر مبهمشریک تغییر که  از آنجابنابراین،  .38 ،43 ،62،81ایجاد کند بازار سرمایه  )صاحبکار( در

مدیریت به نحوی تغییر شریک موسسه حسابرسی  هست، اغلب موسسه حسابرسی تغییراز )غیرشفاف( 

 ها ترجیح دهندممکن است شرکت ی کهاگونهبهشود تا کمتر در مرز دید قرار گیرند )مخفی بمانند(. می

 هایپیامددر نتیجه از تر در سطح شریک موسسه حسابرسی باشند به دنبال خرید اظهارنظر مطلوب

های موسسههای داخلی یل رویهی به دلشرکا. حتی در مواردی که کننداجتناب  تغییرناخواسته این 

کنند. در این حالت، تالش گیری داوطلبانه، بازنشستگی، بیماری و غیره، چرخش می، کنارهحسابرسی

 تغییرفعاالنه به دنبال  تا مدیران مجبور نیستند تر( است وتر )و حتی محتملبرای خرید اظهارنظر مبهم

کنند،  تغییر، مزیت کسببر نتیجه  یتاثیرگذار موقعیت برایاین از  تا کنندمیتالش آنها شریک باشند، 

داخل شرکت زمانی است های تغییراین  هستند. البته ترمالیم یشریک ای بای که به دنبال موسسهاگونهبه

بر فشار  ممکن است به دلیلها البته، شرکت وجود داشته باشد. شرکت دیر وم ی بینروابط بلندمدت که

کلی،  طوربهبه اظهارنظر مطلوبی دست یابند،  شریک فعلی اخراج یا حفظ منظوربهرسی های حسابموسسه

کنند مدیران بدون تغییر موسسه حسابرسی، اقدام به خرید اظهارنظر میکه  شودمی بیشترزمانی  ابهام

ی که مدیران بدون تغییر شریک اقدام به اگونهبهتواند در سطح شریک نیز صادق باشد. این موضوع می

 .47خرید اظهارنظر کنند 

قبلی  تحقیقات است؛ موسسه حسابرسی تغییرمربوط به  حسابرسی هایدوم مربوط به خالص هزینه دلیل

قابل است. هزینه  تر از تغییر موسسه حسابرسیتغییر شریک پایین سطح ها دردادند که تغییر هزینهنشان 

 درمشتری ایجاد شده  اختصاصی مربوط بهاین است که دانش  به تغییر موسسه حسابرسی مربوط توجه

، اشاره کردند در تحقیق خود 9بامبرو  . در این باره، بامبر11رود میاز دست  ،دوره تصدی حسابرس

 یاجرا روشحسابرسی،  هاییهمشتری در تیم حسابرسی، رو اختصاصیتوجهی از دانش بخش قابل
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 در دسترس ها معموالًدارد که همه آن قرارقبلی  کارهایایجاد شده در های حسابرسی کاربرگحسابرسی و 

های ایجاد ، هزینهکندموسسه حسابرسی تغییر میهستند. هنگامی که یک موسسه حسابرسی شرکای 

معنی که  ، به اینشودتقسیم میتصدی حسابرس، بین مشتری و شرکت دوره منابع نامشهود مرتبط با 

ی، نه تنها برای موسسه حسابرسی بلکه برای صاحبکار شرکاه تغییر موسسه حسابرسی نسبت به این هزین

 تر است.نیز گران

خرید ترجیح دهند  هاشرکت ، ممکن استدهد که با ثابت بودن سایر شرایطنشان می مباحث فوق

. شوندمند میبودن آن بهرهتر هزینهکم وتر مبهم از مزیت ، چرا کهاظهارنظر در سطح شریک انجام گیرد

موسسه حسابرسی نقش داشته  یا و شریک تغییر یک اندازه دربه  بتوانندمدیران  به عبارت دیگر، اگر

دهند که شریک را تغییر دهند. برای مثال، اگر شریک فعلی بازنشسته شود یا ترجیح می احتماالً، باشند

شریک جدید،  موسسه حسابرسی با( ترکیب 1پیدا کردن ) بین ملزم باشدشرکت را ترک کند و شرکت 

چنین وضعیتی کند، کند، انتخاب کار میموسسه حسابرسی که در  میان کسانی( یک شریک جدید از 2یا )

را تغییر دهند.  آنگاه موسسهو اگر راضی نباشند، بزنند  محکدهد شریک جدید را به مدیران فرصت می

پیدا  بهتر شریکدهد تا یک است و به مدیر دو فرصت می پذیرتررویت تر وهزینهکم ،تغییر اولیه شریک

و موسسه  جدید شریک ، یک ترکیبموفق نبودو سپس، اگر موسسه حسابرسی  داخل از کند: اول

بندی خاص یک استراتژی و زمان انتخاب و اجرای دهندهنشان. این بحث حسابرسی جدید انتخاب کنند

موسسه حسابرسی، زمانی افزایش یابد که  یکشر تغییر انتظار داشته باشیم شودمیباعث و  است

 .47 در سطح شریک داشته باشد اظهارنظر های کمتری برای خریدفرصت

 الزحمه غیرعادی و خرید اظهارنظر حسابرسحق

از مبلغ قرارداد الزحمه حسابرسی باالتر توانند با پرداخت حقسوال اساسی این است که آیا مدیران می

تعیین شده، اظهارنظر حسابرسان را تحت تاثیر قرار دهند؟ مطالعات گذشته از چنین مبانی نظری 

کند الزحمه غیرعادی حسابرسی احتمال دریافت اظهارنظر بهبود یافته را بیشتر میپشتیبانی کردند که حق

21،41،لینوکس  . در این باره68 کند، الزحمه باالیی دریافت میس حقمعتقد است هنگامی که حسابر

گیرد تا اظهارنظری مقبول صادر کنند. با این حال ممکن است بیشتر تحت فشارهای مدیریت قرار می

کنند اظهارنظرهای متفاوتی ارائه دهند. زیرا، الزحمه باالتری دریافت میحتی زمانیکه حسابرسان حق

ست بدلیل نیازمندی به رسیدگی بیشتر و کاهش ریسک زمانی که شرکت با مشکالت تداوم فعالیت روبرو

الزحمه حسابرسی های بیشتری انجام دهد که خود مستلزم حقحسابرسی الزم است تا حسابرس تالش

 بیشتر است.

الزحمه های نظیر حقتواند در قالب پاداشدهد که خرید اظهارنظر حسابرس میمطالعات قبلی نشان می

ای برای کسب اظهارنظر مقبول، بدون توجه به مشکالت مالی موجود در انگیزه عنوانبهغیرعادی که 

 کندمی استدالل 89  و تان وو بر این اساس، 83های مالی به حسابرس داده شود، رخ دهد صورت

خواهد  منعکس حسابرسیهای الزحمهحق در نهایت در حسابرس نظرمدیریت در خرید اظهار رفتارهای
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 مثبتی طوربه ساالنهی هاگزارش برای حسابرسیهای الزحمهحق نرخ کهمعتقدند  69انگ لی و وشد. 

 نیازهای است ممکن دهد حسابرساننشان می که است مرتبطتعدیل شده  اظهارنظر دریافتفراوانی  با

نشان داد کمیته  84تانگ نتایج پژوهش  مثبتی ارائه دهند.اظهارنظر مدیران را برآورده کنند تا 

 زیرا، کمیتهکند. های خارج از مبلغ تعیین شده قرارداد حسابرسی جلوگیری میحسابرسی از پرداخت

کند. نظر حسابرس جلوگیری میاظهار خریدمدیریت برای  رفتاراز  ،به دلیل نقش نظارتی حسابرسی

 طوربه نه تنها حسابرسی غیرعادیهای الزحمهحقکه دادند نشان  41هانگ  و نگاف بر این،عالوه

مربوط  چشمگیری به طوربه هستند، بلکه مرتبطاظهارنظر حسابرس  بهبود احتمال بای مثبت ودار معنی

های الزحمهتواند حقمی فوق، مدیریت تحقیقاتطبق . رساندآسیب جدی می بودن ارزش سود حسابداری

 حقیقت، هم دستکاری نماید. در حسابرسان تصمیمات و حسابرسی برآورد تاثیر بر منظوربهرا  حسابرسی

 خاص محیط در اظهارنظر مشروط حسابرسیاز  اجتناب برای ایانگیزه حسابرسان هم و شرکت مدیریت

 هنگامی دریافتند 21 چن و همکاران ای دیگر،. در مطالعه30 دارند شرکتی حاکمیتوضعیت  و بازار

 در اظهارنظر بهبود متناسب با حسابرسی غیرعادیهای الزحمهحق کنند،حسابرسان تغییر نمی که

 . یابدافزایش مینامطلوب حسابرسی 

 حسابرس اظهارنظرپیامدهای خرید 

بوده است. گزارش کمیته   87،76،79 گذاران خرید اظهارنظر حسابرس از دیرباز مورد توجه قانون

شود که مدیریت با یکی دیگر بین صاحبکاران و حسابرسان باعث می نظراختالفکند که تریدوی اشاره می

. 72از حسابرسان برای بدست آوردن اظهارنظری که با منافع مدیریت همسو است قرارداد منعقد کند 

-مورد مدیریت تسلیم مینگرانی عمده قانونگذاران این است هنگامیکه حسابرسان نسبت به فشارهای بی

باشد. به همین دلیل پیامدهای نامطلوبی از خرید اظهارنظر دیدی بر استقالل آنها میشوند این مورد ته

 آید که باید مورد توجه قرار گیرد.حسابرس برای جامعه بوجود می

دهد که این پدیده بر حوزه کیفیت حسابرسی و نشان می نمایندگی، مطالعات گذشتهِ مطابق با تئوری

گذارد. شواهد تجربی موجود حاکی از این است که خرید پیامدهای منفی میکیفیت گزارشگری مالی 

عنوان کیفیت حسابرسی را به 33آنجلو دی دهد.اظهارنظر حسابرس کیفیت حسابرسی را کاهش می

های حسابداری در مطابقت با استانداردهای حسابداری شناسایی و نظمیکند که بیفرصتی تعریف می

ای نسبت به تداوم فعالیت شرکت وجود داشته باشد هنگامی که شک و تردید حرفهگزارش شوند. اما 

دهند تا اظهارنظر نامطلوب تداوم فعالیت را نادیده بگیرند. اگر مدیران حسابرسان را تحت فشار قرار می

شود و کیفیت حسابرسی انجام شده دار میشان خدشهحسابرسان تسلیم فشار مدیران شوند استقالل

 .31یابد ش میکاه

ها را همچنین، مطابق با تئوری نمایندگی خرید اظهارنظر حسابرس، کیفیت گزارشگری مالی شرکت

دهد. در واقع، نقش حسابرسی در تعیین کیفیت گزارشگری مالی همسو با اظهارنظر حسابرس کاهش می

کنند. ای مالی ارائه میهدهی درباره کیفیت اطالعات در صورتاست. حسابرسان مستقل خدمات اطمینان



 36 شماره ،1399 زمستان ،یحسابرس و یحسابدار مطالعات                                        .18

 

 

شود و در این راستا، دهی حسابرس از طریق اعتباردهی کیفیت اطالعات در اظهارنظر آن دیده میاطمینان

گیرند. همواره این احتمال وجود دارد ای را بکار میحسابرسان در ایفای نقش خود تردید و قضاوت حرفه

شود. از یک طرف حسابرس استقالل تضاد منافع که رابطه بین حسابرس و مدیریت صاحبکار منجر به 

طبق تئوری نمایندگی، . 7خود را حفظ کرده و از طرف دیگر، مدیریت در پی حفظ منافع خود باشد 

مدیران برای پیدا کردن راهی که کیفیت ضعیف گزارشگری مالی را از طریق اظهارنظر نامطلوب کتمان 

های فعلی حسابداری توافق نماید دهند تا با روشت فشار قرار کنند، در تالش هستند که حسابرسان را تح

 و کیفیت ضعیف گزارشگری مالی را پنهان کنند. 

دار شدن استقالل حسابرسان است. در ادبیات حسابرسی پیامد دیگر خرید اظهارنظر حسابرس خدشه

ای و مدیریتی، مشاوره عوامل مختلفی که ممکن است تهدیدی برای استقالل باشند از قبیل ارائه خدمات

های پرداخت به حسابرسان، ترس از دست دادن صاحبکار و طول عمر رابطه بین الزحمهمیزان حق

از دست دادن  یجامثال، حسابرس ممکن است به . برای7حسابرسان و صاحبکاران ذکر شده است 

حسابرسی شود.  فزایش ریسکا کند، حتی اگر این امر منجر به پیرویهای مدیریت خواسته صاحبکار، از

های مالی و کیفیت تصمیمات اعتبار صورتاز دیگر، پیامدهای خرید اظهارنظر حسابرس این است که 

تواند ضمن سلب اعتماد و اطمینان جامعه به و حتی می کندمیرا مختل  ان و اعتباردهندگانگذارسرمایه

ش یافته گسترها شرکتبسیاری از  درکه اخیراً رویدادی شود، می برکناری مدیریت منجر به حسابرس

( استقالل حسابرس 1خالصه، خرید اظهارنظر حسابرس بر موارد زیر تاثیرگذار خواهد بود: ) طوراست. به

( اعتبار و جایگاه 4)؛ دهندگانو اعتبار انگذارکیفیت تصمیمات سرمایه (3)های مالی؛ ( اعتبار گزارش2)

 .53موسسه حسابرسی  ( شهرت 5)و  ای در حرفه حسابرسیحرفه

 هاشنهادیپگیری و نتیجه

ی مطلوبی از علل خرید ریگجهینتکه محققان خارجی هنوز به  دهدیممرور بر ادبیات پژوهش نشان 

و هنوز این موضوع در حال اکتشافات ابتدایی است. اگرچه بسیاری از  انددهینرساظهارنظر حسابرس 

بازار نسبت به  العملعکسکه رفتار و انگیزه خرید اظهارنظر حسابرس بستگی به  دهدیممطالعات نشان 

ی است که به شرایط خاص حسابرسی مربوط ادهیپدی مالی دارد ولی خرید اظهارنظر حسابرس هاگزارش

است. موضوعی که باعث شده پیامدهای  هاشرکتاز هزینه نمایندگی در  خواسته بر مسئلهو این  شودیم

و مسئوالن نظارتی بر  گذاراناستیس، گذارانقانونلوبی بر بازار سرمایه داشته باشد و به دنبال آن نامط

 حسابرسان مقرراتی وضع کردند تا اثرات از زیانبار آن بر ذینفعان جلوگیری کنند.

ار های، پژوهش حاضر علل پدیده خرید اظهارنظر حسابرس را از بُعد ویژگی های کبه دنبال چنین چالش

های پژوهش حاکی از این است که تغییر حسابرس اثر حسابرسی مورد مطالعه قرار داده است. یافته

ی که با بررسی اظهارنظرهای حسابرسان قبل و بعد طوربهای بر خرید اظهارنظر حسابرس دارد. دوگانه

که باعث  توان احتمال خرید اظهارنظر حسابرس را تعیین کرد. چرخش اجباری حسابرس هر چندمی

شود ولی شواهد موجود نشان داد که چرخش اجباری حسابرس کاهش خرید اظهارنظر حسابرس می

کند تا مدیران بیشتر به دنبال خرید اظهارنظر باشند. همچنین، دوره باالی تصدی فرصتی را فراهم می
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بیشتر کنند و مدیران آورد تا وابستگی اقتصادی حسابرس ای را برای مدیران بوجود میحسابرسی انگیزه

 های خود از طریق بهبود در اظهارنظر حسابرس دست یابند.به خواسته

خرید اظهارنظر حسابرس در بازارهای که رقابت میان حسابرسان  های پژوهش نشان داد کهدیگر یافته

دارد. همچنین بازار حسابرسی اثر منفی بر استقالل حسابرس  افزایش رقابت درافتد، زیرا، باالست اتفاق می

حسابرسی با اندازه کوچک به دلیل ناشناخته بودن در بازار حرفه  مؤسساتاین انتظار وجود دارد که 

گونه مؤسسات کنند و اینکاران عمل میهای صاحبحسابرسی تمایل دارند که مطابق با خواسته

رای رسیدگی مشکالت را ای بحسابرسی انگیزه کمتری برای ردیابی و استفاده از قضاوت و تردید حرفه

تر دارند.  تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی بُعد دیگری بود که شرایط خرید اظهارنظر حسابرس را آسان

برای  باالیی ذاتی و کنترل ریسکطوری که مذکرات طوالنی مدت بین حسابرس و مدیر، و کند بهمی

در نهایت  های خود اخذ کنند.با خواسته کند تا اظهارنظر حسابرسان را مطابقمدیران فرصتی فراهم می

های پژوهش نشان داد که خرید اظهارنظر حسابرس در سطح شریک موسسه حسابرسی نسبت به یافته

 همچنین، .شوندمند میبودن آن بهرهتر هزینهو کمتر مبهم از مزیت چرا کهخود موسسه برتری دارد. 

ای انگیزه عنوانبهالزحمه غیرعادی که های نظیر حقشتواند در قالب پاداخرید اظهارنظر حسابرس می

های مالی به حسابرس داده برای کسب اظهارنظر مقبول بدون توجه به مشکالت مالی موجود در صورت

 شود، رخ دهد.می

کنندگان دارد. ابتدا به کمیته های این پژوهش چندین دستاورد و ارزش افزوده علمی برای استفادهیافته

شود به هنگام تغییر یا چرخش اجباری حسابرس استقالل حسابرس از ها پیشنهاد میحسابرسی شرکت

شرکت را مدنظر قرار دهند، زیرا وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار وجود احتمال خرید اظهارنظر 

یت رسیدگی به که صالحهای قانونی همانند دادگاه حسابرسی حلکند. دوم، استفاده از راهرا بیشتر می

در این مسیر تواند این میکه  را داردوابستگی حسابرسی، مشکالت و عدم مسائلای از طیف گسترده

کند و در افزایش استقالل حسابرسان موثر  برطرفکه در حال حاضر وجود دارد را خالیی راهگشا باشد و 

مقررات بازار سرمایه پیشنهاد  کنندگانو مانع از خرید اظهارنظر حسابرس شود. سوم، به تدوین باشد

ای شرکت در خصوص انتخاب و اخراج حسابرس های به منظور افشای گستردهشود که دستورالعملمی

مالی،  دهی، کیفیت گزارشحسابرساستقالل  باعث افزایش تدوین نمایند. زیرا، گسترش الزامات افشاء

خرید اظهارنظر حسابرس احتمالی جلوگیری  شود و ازحسابرس  حرفه موقعیتو  ایاعتبار حرفهافزایش 

 کرد. 
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According to agency theory, managers have much incentive that their audit reports 

are presented with a favorable opinion. They search for auditors who would comply 

with their wishes and have fewer professional  skepticism and doubt about their 

financial statements. Expectations that could lead to the phenomenon of audit opinion 

shopping and increase the likelihood of fraudulent financial statements, which will 

entail several adverse consequences for share prices in the financial market. 

Accordingly, the present study first reviews the causes of opinion shopping, and then 

analyzes adverse consequences of this phenomenon and its effect on accounting and 

auditing profession. The results showed that the audit’s specific characteristics can 

provide an important driver for exacerbating the phenomenon of audit opinion 

shopping Other results reveal that audit opinion shopping entails adverse 

consequences such as reduced quality of audit and financial reporting. Furthermore, 

it compromises the auditor’s independence and leads to fraud in financial statements. 
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