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چكیده
حسابرسی مستقل از طریق بهبود قابلیت اتکا و افزایش اعتبار فرآیند گزارشگری مالی  ،به سودمندی این
فرایند و کارآیی بازارهای سرمایه کمک می کند .کیفیت حسابرسی به عوامل متعددی به خصوص استقالل
حسابرس بستگی دارد .لذا کاهش استقالل حسابرس به طور مستقیم  ،برکیفیت فرایند حسابرسی و اظهار
نظر وی تاثیر می گذارد .به دلیل مرتبط بودن پدیده تغییر حسابرس با استقالل حسابرس  ،بررسی دقیق تر
آن ضروری است .به همین دلیل هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل ماهیت پیش بینی کنندگی
متغیرهای درماندگی مالی به منظور پیش بینی تغییر حسابرس شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران و ارائه مدلی کارا به منظور پیش بینی تغییر حسابرس شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران با استفاده از متغیرهای درماندگی مالی و با کمک تکنیک های داده کاوی می باشد .در این
پژوهش به منظور دستیابی به اهداف تحقیق چهار فرضیه تدوین شده است به منظور آزمون فرضیه ها از
روش های داده کاوی شبکه بیزین ،درخت رگرسیون و دسته بندی و رگرسیون لجستیک استفاده شده
ا ست .یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک تشان می دهد که در سطح اطمینان %59
رابطه معنی داری بین تغییر حسابرس و متغیرهای درماندگی مالی وجود دارد همچنین نتایج حاصل از
روش های داده کاوی نشان می دهد که نرخ تشخیص بیش از  %95و نرخ پیش بینی درست شرکت های
دارای درماندگی مالی بیش از  %98است .به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که متغیرهای
درماندگی مالی حاصل از صورت های مالی حسابرسی شده دارای بار اطالعاتی مناسبی برای پیش بینی
تغییر حسابرس شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران هستند و با استفاده از آنها و تکنیک های داده
کاوی می توان مدل هایی با کارآیی مناسب برای پیش بینی تغییر حسابرس شرکت ها ایجاد یا ارائه کرد.
واژههای كلیدی :تغییر حسابرس ،درماندگی مالی ،داده کاوی.
 -1دانشیارحسابداری ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس ،نویسنده اصلی.
 -2دانشجوی دکتری حسابداری ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران ،مسئول مکاتبات.
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 -1مقدمه
اتخاذ تصمیمات اقتصادی و تخصیص بهینه منابع بدون وجود اطالعات معتبر و قابل اتکا امکان پذیر
نیست .جریان سرمایه زمانی به سوی فعالیتهای اقتصادی برتر سرازیر می شود که تصمیمات صاحبان
سرمایه در زمینه سرمایه گذاری متکی به اطالعات به موقع ،مربوط و قابل اتکا باشد .در این فرایند
حسابرسی نقش حیاتی تعیین میزان اعتبار اطالعات را ایفا می کند .بعبارت دیگر با توجه به اینکه
پاسخگویی مستلزم وجود اطالعات معتبر و قابل اتکا است می توان گفت که حسابرسی یکی از ارکان اساسی
فرایند پاسخگویی است .پدیده تغییر حسابرس به دلیل تاثیری که بر روی استقالل و قدرت حرفه ای
حسابرسان دارد باعث شده است تا در سالهای اخیر به زمینه مهمی در تحقیقات و مباحث حرفه ای تبدیل
شود تغییر حسابرس غالباٌ باعث می شود اعتماد سرمایه گذاران به اتکاپذیری صورتهای مالی کاهش یابد .به
خصوص اگر رویداد تغییر حسابرس همراه با بار معنایی منفی ،اخبار ناخوشایند و تردید در رابطه با حسابرس
جایگزین باشد.کاهش اعتماد استفاده کنندگان از صورتهای مالی نه تنها منجر به ناکامی از دستیابی به
اهداف حسابرسی می شود ،بلکه موجب افت اعتبار فرایند حسابرسی در ابعاد کالن خواهد شد .به عالوه این
امر می تو اند مانع از تخصیص بهینه سرمایه در بازار اوراق بهادار و افزایش هزینه های سرمایه ای و تامین
مالی شود(ناپ و الیکای.4)4599 ،
حامیان تغییر حسابرس باور دارند ،در صورت تغییر اجباری ،حسابرسان در موقعیتی قرار می گیرند که
قادر خواهند بود در مقابل فشارها و خواسته های مدیران مقاومت کرده و قضاوت بیطرفانه تری را اعمال
نمایند .حضور طوالنی مدت حسابرس در کنار یک صاحبکار ،وابستگی های اقتصادی در حسابرس ایجاد
خواهد کرد که استقالل و بیطرفی او را مخدوش می کند.
در مقابل ،مخالفان تغییر اجباری حسابرس عقیده دیگری دارند .به اعتقاد آنها عوامل دیگری وجود دارند
که حسابرسان را وادار به حفظ استقالل می کنند .به عنوان مثال تالشی که حسابرسان در جهت حفظ
اعتبار و شهرت به کار می گیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آنها ،مکانیزم هایی هستند
که مانع از رفتارهای نامناسب حسابرسان می شود .آنها معتقدند حسابرسان با گذشت زمان شناخت بهتری
از فعالیت های صاحبکار بدست آورده و تجربه بیشتری کسب می کنند و به این ترتیب توانایی شان در مورد
مناسب بودن یا نبودن رویه های حسابداری و گزارشگری افزایش می یابد .بنابراین رابطه طوالنی مدت
حسابرس و صاحبکار می تواند کیفیت حسابرسی را بهبود بخشد (چن و همکاران  .)6998به اعتقاد آنها
تغییر حسابرس باعث خواهد شد اعتماد سرمایه گذاران به اتکاپذیری صورت های مالی کاهش یافته و اعتبار
فرآیند حسابرسی در ابعاد کالن دچار افت شود .از طرف دیگر هزینه های حسابرسی ،چه برای حسابرس و
چه برای صاحبکار ،افزایش یابد(ساینت.)6998 ،
پدیده تعویض (تغییر) حسابرسان مانند تیغ دو لبه ای است که هم می تواند جهت اصلی بازار ارائه
خدمات حرفه ای را سامان بخشد و هم می تواند فلسفه وجودی حسابرسی را متزلزل کند .در بازار سرمایه
نیز این پدیده هم توانایی ارسال عالیم خوش بینانه و اصالح جریان سرمایه به شکل کارا و اثر بخش را دارد
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و هم می تواند منجر به تخصیص غیر بهینه منابع گردد(رجبی .)4999،درماندگی مالی یا مشکالت مالی در
شرکت یکی از دالیل ممکن تغییر حسابرس است که شرکتها ممکن است نخواهند آن را افشا کنند .در
شرایطی که سال مت مالی شرکت رو به افول است ،شرکت ممکن است به منظور کاهش هزینه حق الزحمه
حسابرسی یا به منظور بکارگماری حسابرسانی که انعطاف پذیری بیشتر یا محافظه کاری کمتری در
بکارگیری استاندارهای حسابداری دارند ،تصمیم به تغییر حسابرس بگیرد .هدف اصلی این تحقیق تجزیه و
تحلی ل ماهیت پیش بینی کنندگی متغیرهای درماندگی مالی برای پیش بینی تغییرات حسابرس با استفاده
از تکنیک های مختلف داده کاوی است.
 -2بیان مسئله
صورت های مالی حسابرسی شده به وسیله حسابرسان مستقل ،وسیله بسیار مناسبی در انتقال اطالعات
قابل اتکاست .حسابرس مستقل ،شایسته ترین شخص برای اظهار نظر درباره قابلیت اعتماد گزارش های
مالی واحد اقتصادی است .شایستگی حسابرس به این دلیل است که وی فردی مستقل بوده و حسابرسی را
طبق استانداردهای حسابرسی انجام می دهد تا اطمینان یابد که اقالم مندرج در صورت های مالی مطابق با
استانداردهای حسابد اری تهیه شده است .بنابراین ،حسابرس به ادعاهایی که توسط شخص دیگری در قالب
صورت های مالی تهیه شده است ،اعتبار می دهد و بدین وسیله قابلیت اتکای اطالعات به کار رفته در
تصمیمات اقتصادی را افزایش می دهد (نیکخواه آزاد.)4935 ،
حسابرسی برون سازمانی از طریق اعتباردهی به صورتهای مالی منتشر شده برای عموم عملیات کارای
بازار سرمایه را تسهیل می کند .اما افزایش شمار و پیچیدگی قوانین گزارشگری و حسابداری ،امکان تضاد
بین حسابرسان و صاحبکاران را افزایش می دهد و اغلب ممکن است به کشانده شدن فرایند حسابرسی به
چانه زنی بین دو گروه یاد شده بینجامد .با توجه به این که در زمینه حسابرسی،ترازوی قدرت تقریبا همیشه
به طرف صاحبکاران است ،در صورت وجود مجادله بین حسابرس و صاحبکار ،مدیریت ممکن است از طریق
تهدید به خاتمه کار با حسابرس وی را مجبور به پذیرش رویه های حسابداری کند.در صورتی که مدیریت در
انجام این کار موفق نشود ،با اعمال قدرت خود ممکن است حسابرس را برکنار کرده و حسابرس انعطاف
پذیری جستجو کند(مهدوی و ابراهیمی.)4995 ،
پدیده تغییر حسابرس پدیده جدیدی نیست ،ولی با این وجود تغییر حسابرس هنوز هم به طور غیر
منتظره و مکرراً و بدون هیچ توضیحی رخ می دهد .هگن برگ و هوگان )6996(6نشان دادند که  43/7درصد
از  8922شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آمریکا که از اواخر سال  4554تا اواخر سال 4553
تغییر حسابرس داده اند هیچ دلیلی برای تغییر حسابرس ارائه نداده اند .ترنر و همکاران( )6999در پژوهش
خود نشان دادند که تقریبا  29درصد از  6948شرکتی که در طی سالهای  6999تا  6998تغییر حسابرس
داده اند دلیلی برای تغییر حسابرس ارائه نکرده اند.
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در صورتی که شرکت با مشکالت مالی مواجه باشد یا بقا شرکت مورد تهدیدد واقدع شدود ،برنامده هدای
جبرانی مدیریت همراه با دید کوتاه مدت خواهد بود .شوارتز( )4596دریافت که شدرکت هدای بحدران زده و
دارای مشکالت مالی ،بیش تر از رویه های حسابداری استفاده می کنند که سود را بیش تر نشان می دهند.
هم چنین تغییرات حسابداری انجام شده توسط این شرکت ها به نحوی است که احساس یا ادعای مدیریت
در ابطه با مناسب بودن وضعیت شرکت را به استفاده کنندگان صورتهای مالی منتقل نمایند .در ایدن راسدتا
معموال حسابرسان مواضعی اتخاذ می کنند که منطبق بر تمایالت مدیریت نیست و حتی ممکن است اظهدار
نظر مشروط ارائه نمایند .مدیریت نیز ممکن است ادعا کند دریافت چنین گزارش هایی از حسابرسان ممکن
است به کاهش قیمت سهام و حمایدت کمتدر اعتباردهنددگان از شدرکت و نهایتداً افدزایش ریسدک شدرکت
بینجامد ،در چنین شرایطی یکی از راهکارهای پیش روی مدیریت ،جستجوی حسابرسانی اسدت کده نقطده
نظرشان با ترجیحات مدیریت هم سویی بیش تر یا حداقل اختالف کم تری دارد.
از سوی دیگر هر چه آشفتگی وضعیت مالی ،ریسک اقتصادی و حسابرسی یدک واحدد مدورد رسدیدگی
بیش تر باشد ،حسابرس جدید در شرایط عادی روش های رسیدگی خود را افزایش مدی دهدد و روش هدای
حسابداری احتیاط آمیزتری را از صاحبکار می پذیرد .حتی در شرایطی که ریسدک حسابرسدی خیلدی زیداد
باشد ،ممکن است استعفا دهد .از سوی دیگر واحدهای اقتصادی که وضعیت مالی مناسدبی ندارندد ،ممکدن
است به امید دریافت گزارش حسابرسی مورد نظر خود اقدام به تغییر حسدابرس فعلدی نمایندد .یافتده هدای
شوارتز و منان( )4599نیز بر این حالت صحه گذارده اند.
به طور کلی دالیل مختلفی در رابطه با پدیده تغییر حسابرس بیان شده است ،که به طور مختصر و
مفید عبارتند از :اختالف بر سر حق الزحمه حسابرسی ،شهرت و اندازه موسسات حسابرسی و جستجوی
حسابرس جدید جهت افزایش اعتماد عمومی ،نارضایتی از حسابرسان به دلیل کیفیت خدمات حسابرسی،
تغییر و جابجایی مدیریت ،تغییر و جابجایی مالکان عمده ،تقاضا برای خدمات حرفه ای و حسابرسی بیشتر،
عدم توافق در باره محتوای گزارشهای حسابرسی ،اختالف نظر با صاحبکار در باره محتوای گزارشهای مالی یا
رویه های حسابداری  ،شرایط مالی رو به زوال شرکت ،وجود الزامات قانونی یا قرار دادی برای تغییر
حسابرس(رجبی.)4999 ،
الزم به ذکر است که پدیده تغییر حسابرس شامل دو مقوله مجزا می باشد یکی تغییر در سطح کادر
حسابرسی بویژه در سطح شرکا و مدیران و دیگری تغییر در سطح موسسه حسابرسی است(همیلتون و
همکاران .) 6999 ،قوانین و مقررات کشورهایی نظیرآمریکا و انگلیس تنها به چرخش شرکای حسابرسی
اکتفا کرده اند و کشورهایی نظیربرزیل کره ،هند و سنگاپور شرکت ها را ملزم به تغییرموسسات حسابرسی
بعد از طی یک دور ه مشخص نموده اند .در این بین ،کشور هایی نظیر اتریش ،اسپانیا و کانادا نیز بعد از
شکست در اجرای قانون تغییر اجباری ،آن را بعد از مدتی کنار گذاشتند(بذرافشان)4995 ،
الزم به یادآوری است که منظور از تغییر حسابرس در این تحقیق ،تغییر موسسات حسابرسی است نه تغییر
شرکا و کادر حسابرسی.
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با عنایت به موارد فوق ،وبا توجه به اینکه استفاده مفید و موثر از پدیده تغییر حسابرس مستلزم
شناسایی ابعاد وجودی آن و اتخاذ تمهیدات مناسب واقتضایی در رابطه با تکرار این پدیده است.ضروری است
که تحقیقات بیشتری در رابطه با موضوع تغییر حسابرس صورت گیرد که محقق در این تحقیق در نظر دارد
اثر برخی متغیرهای در ماندگی مالی را بر روی پدیده تغییر حسابرس برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار بررسی نماید.
 -3پیشینه پژوهش
شوراتز و منان )4599(9در پژوهش خود با موضوع " تغییر حسابرس توسط شرکتهای در حال
ورشکستگی" نشان دادند که شرکتهای در حال ورشکستگی نسبت به شرکتهای غیر ورشکسته تمایل
بیشتری برای تغییر حسابرس دارند .آنها همچنین نشان دادند که نه صالحیت های حسابرسی ونه تغییرات
مدیر یت ،از لحاظ آماری با جانشینی حسابرس در شرکتهای در حال ورشکستگی مرتبط نیستند.
شوارتز و سو ) 4552(8در پژوهش خود وقفه های گزارش حسابرسی و وقفه های اعالم سود را برای یک
نمونه از شرکتهایی که حسابرس تغییر داده اند بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که تغییر حسابرس
یکی ازعوامل وقفه های گزارشگری است .نتایج آنها نشان می دهد که هم وقفه های اعالم سود و هم وقفه
های گزارش حسابرسی برای شرکتهایی که حسابرس خودشان را در اوایل (اواخر) سال مالی تغییر می
دهند ،کاهش (افزایش) می یابد .آنها همچنین نشان دادند که زمان بهینه تغییر حسابرس برای تسهیل
برنامه ریزی حسابرسی و کارایی و همچنین بهبود زمانبندی ارائه گزارشگری ،اوایل سال است .آنها همچنین
در رابطه با واکنش مثبت (منفی) بازار به تغییرات حسابرس در اوایل سال(اواخر سال) نتایجی نیافتند.
وو و چای کو )6994( 9در پژوهش خود با عنوان "بررسی عوامل مرتبط با تغییر حسابرس در کشور
سنگاپور" به این نتیجه رسیدند که کیفیت حسابرسی ،تغییر مدیریت شرکت ،فرصت های دستکاری سود،
اهرم مالی ،اظهار نظر مشروط حسابرس ،تنوع فعالیت های صاحبکار و تعداد زیاد واحدهای تابعه تاثیر
مستقیم بر تغییر حسابرس می گذارند .اما میان حق الزحمه حسابرسی ،اندازه شرکت ،وضعیت مالی ،رشد
شرکت و فعالیت های تامین مالی شرکت با تغییر حسابرس ارتباط معنی داری وجود ندارد.
چن و همکاران ) 6998(2اهمیت آماری متغیر تغییر حسابرس را عالوه بر نسبت های مالی سنتی در
پیش بینی ورشکستگی بررسی کردند و نشان دادند که تغییرات حسابرس در پیش بینی ورشکستگی و
انتقال اطالعات مهم که در نسبتهای مالی منعکس نشده است با اهمیت است همچنین آنها با استفاده
ازآزمون  chi- squareرابطه معنی داری که بین ورشکستگی و تغییر حسابرس توسط شوارتز و منون()4599
نشان داده شده بود را تایید کردند.
هدیب و کوک ) 6999( 3تاثیر درماندگی مالی ،تغییرات مدیر عامل ،اظهار نظرهای مشروط حسابرسی
روی تغییر حسابرس را با استفاده از نمونه ای متشکل از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار لندن
در دوره زمانی 4593تا  6994بررسی کردند.نتایج آنها نشان می دهد درماندگی مالی ،تغییرات مدیر عامل
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ممکن است اظهار نظر حسابرس درباره صورتهای مالی را تحت تاثیر قرار دهد و اظهار نظر حسابرس هم به
نوبه خود عالوه بر این متغیرها ممکن است تصمیم شرکت درباره تغییر حسابرس را تحت تاثیر قرار دهد.
لون سن )6993( 9با بررسی محیط حسابداری ایالت فلوریدا و مقایسه واحدهایی که حسابرسان خود را
تغییر داده اند و واحدهایی که روابط طوالنی مدت با حسابرسان خود داشتند به این نتیجه رسیدند
واحدهایی که حسابرسان خود را تغییر داده اند گزارشات با کیفیت باالتری را دارا هستند.
مگینا )6999( 5در پژوهش خود با عنوان "تغییر حسابرس و ورشکستگی" به این نتیجه رسید که میان
شاخص ورشکستگی  zآلتمن و تغییر حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد.
چینگ ،لونگ چن و همکاران )6995( 49در مطالعه خود با عنوان " تغییر حسابرس راهبردی و پیش
بینی درماندگی مالی" با استفاده از مدل لجستیک و مدل پیش بینی ورشکستگی زیمجوسکی به این نتیجه
رسیدند که شرکتهایی که حسابرس خود را تغییر می دهند به احتمال زیاد بعد از آن دچار درماندگی مالی
می شوند .آنه ا همچنین چنین نتیجه گیری کردند که الحاق متغیر تغییر حسابرس – که از مدل تعاملی
رفتار راهبردی مشتری /حسابرس سرچشمه گرفته است -می تواند قدرت پیش بینی کنندگی مدل های
پیش بینی درماندگی را تا حد زیادی افزایش دهد.
الندزمن و همکاران )6995( 44در پژوهش خود موضوع تغییر حسابرس را در دوران قبل و بعد از
ورشکستگی انرون بررسی کردند .و به این نتیجه رسیدند که با تغییر حسابرس  ،موسسات حسابرسی
خواهان رعایت قانون ساربینز اکسلی هستند وبه عبارتی دنبال همسویی منافع خود با منافع صاحبکار
نیستند .اما این در مورد موسسات حسابرسی بزرگ مصداق ندارد.
کواک و همکاران ) 6944( 46در پژوهش خود با استفاده از تکنیک های مختلف داده کاوی ،سودمندی
متغیرهای درماندگی مالی در پیش بینی تغییر حسابرس را بررسی کردند .و به این نتیجه رسیدند که نسبت
های نقدینگی(نسبت سرمایه در گردش به کل داراییهاو نسبت بدهیهای به داراییهای جاری)،
سودآوری(نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل داراییها)و گردش داراییها(نسبت فروش به کل داراییها)
برای شرکتهایی که تغییر حسابرس داده اند ،پایین تر است .که این نتایج منطبق بر شرایط مالی ضعیف
شرکتهایی که تغییر حسابرس داده اند نسبت به شرکتهایی که تغییر حسابرس نداده اند ،است همچنین به
این نتیجه رسیدند که تکنیک های مختلف داده کاوی ،نقش خود را در پیش بینی تغییر حسابرس با
استفاده از متغیر های درماندگی مالی به طور معقولی خوب ایفا کرده اند.
سی و ویلیامز )6946( 49در پژوهش خود با عنوان "نقش توانایی مدیر در تغییرات حسابرس" رابطه بین
توانایی مدیر و تغییرات حسابرس را بررسی کردند .و به این نتیجه رسیدند که از لحاظ آماری رابطه معکوس
معنی داری بین توانایی مدیریت کارا و اثر بخش و احتمال تغییر حسابرس وجود دارد.آنها همچنین به این
نتیجه رسیدند که شرکت های با مدیران کارآمدتر نسبت به شرکت های با مدیران نا کارآمد با احتمال 32
درصد کمترتغییر حسابرس داشته اند.
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رضا زاده و زارعی مروج ( )4998در پژوهش خود با موضوع "شناسایی عوامل موثر بر تغییر حسابرس در
ایران" نشان داد که حق الزحمه حسابرسی ،کیفیت کار حسابرس ،تغییر مدیران شرکتها ،اندازه شرکت و
نرخ بازگشت سرمایه شرکتها در سطح اطمینان  9959بر تغییر حسابرسان از سوی شرکتها تاثیر مثبت دارد.
همچنین با استفاده از نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون لجستیک چند متغیره نشان داد که عواملی مانند
حق الزحمه حسابرسی ،نوع اظهار نظر حسابرس ،تغییر مدیران شرکتها و اندازه شرکت نیز بر تغییر
حسابرسان شرکتها تاثیرگذارمی باشد.
بنی مهد و اکبری ( )4995در پژوهش خود با موضوع " بررسی رابطه بین متغیرهای ورشکستگی آلتمن
و تغییر حسابرس" در فاصله زمانی  4999الی 4992به این نتیجه رسیدند که هیچکدام از متغیرهای
شاخص ورشکستگ ی آلتمن با تغییر حسابرس رابطه معنی داری ندارند .اما با افزودن متغیرهای کیفی مانند
صدور گزارش غیر مقبول در سال قبل از تغییر حسابرس ،تغییر مالکیت و همچنین متغیرهای کمی اندازه
شرکت و نسبت اهرمی به عنوان متغیرهای کنترل کننده نشان دادند که عوامل تاثیر گذار بر تغییر حسابرس
در ایران ،عوامل غیر کمی هستند.
بولو وهمکاران( ) 4995در پژوهش خود که تاثیر تغییر حسابرس مستقل بر رتبه شفافیت اطالعاتی
شرکتها و تعدیالت سنواتی را مورد آزمون قرار دادند در سطح اطمینان  59درصد به این نتیجه رسیدند که
تغییر حسابرس مستقل باعث افزایش در میانگین رتبه شفافیت اطالعاتی شرکتها در سال تغییرنسبت به
سال قبل از تغییر نشده است .به عبارت دیگر رتبه شفافیت اطالعاتی بعد از تغییر حسابرس مستقل شرکت
بهبود نیافته است .آنها همچنین در سطح اطمینان  59درصد به این نتیجه رسیدند که تغییر حسابرس باعث
افزایش در میانگین تعدیالت سنواتی شرکتها در سال تغییر نسبت به سال قبل از تغییر نشده است .به
عبارت دیگر به این نتیجه رسیدند که بعد از تغییر حسابرس مستقل شرکت در میزان تعدیالت سنواتی
بهبودی صورت نگرفته است.
آقایی و همکاران( )6944در پژوهش خود رابطه بین تغییر حسابرس و شش متغیر مستقل (تغییر در
حق الزحمه حسابرسی ،تغییر در مدیریت ،اندازه مشتری ،کیفیت حسابرسی ،اظهار نظر حسابرسی مشروط،
و درماندگی مالی) را به عنوان عوامل تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردند و به نتیجه
رسیدند که فقط کیفیت حسابرسی به طور معنی داری با تغییر حسابرس مرتبط است .عالوه براین ،دریافتند
که هیچ رابطه معنی داری بین اظهار نظر حسابرسی مشروط و تغییر حسابرس وجود ندارد.
 -4فرضیه های پژوهش
با توجه به توضیحاتی که در بیان مسئله و پیشینه پژوهش ارائه شد دالیل مختلفی در رابطه با پدیده
تغییر حسابرس بیان شده است که یکی از این دالیل درماندگی مالی یا مشکالت مالی است .حال این سوال
مطرح است که چه رابطه ای بین پدیده تغییر حسابرس و متغیرهای درماندگی مالی وجود دارد؟ و همچنین
آیا بین روشهای مختلف داده کاوی برای پیش بینی تغییر حسابرس با استفاده از متغیرهای درماندگی مالی
تفاوتی وجود دارد؟ به منظور پاسخگویی به این سواالت در این تحقیق با بهره گیری از تکنیک های مختلف
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داده کاوی شامل «شبکه های بیزین»« ،48درخت رگرسیون ودسته بندی( 49»)CARTو «رگرسیون
لجستیک خطی» 42و با استفاده از متغیرهای پیش بینی ورشگستگی مدل آلتمن( )4529و السون( )4599و
وارد کردن متغیر های مجازی ،فرضیه های زیر را که حاکی از رابطه بین تغییر حسابرس و متغیر های
درماندگی مالی می باشد راآزمون و بررسی خواهیم کرد.
فرضیه  : 1بین تغییر حسابرس و متغیر های درماندگی مالی رابطه وجود دارد.
فرضیه  : 2روش شبکه های بیزین در مقایسه با روش درخت رگرسیون و دسته بندی تغییر حسابرس را با
توجه به متغیرهای درماندگی مالی بهتر پیش بینی می کند.
فرضیه  : 3روش شبکه های بیزین در مقایسه با روش رگرسیون لجستیک خطی تغییر حسابرس را با توجه
به متغیرهای درماندگی مالی بهتر پیش بینی می کند.
فرضیه  : 4روش درخت رگرسیون و دسته بندی در مقایسه با روش رگرسیون لجستیک خطی تغییر
حسابرس را با توجه به متغیرهای درماندگی مالی بهتر پیش بینی می کند.
 -5روش پژوهش
 -1-5نوع تحقیق و نحوه جمع آوری داده ها
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت ،یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط
همبستگی است ،زیرا از یک طرف وضع موجود را بررسی می کند و از طرف دیگر ،رابطه بین متغیرهای
مختلف را با استفاده از تکنیک های داده کاوی ،تعیین می نماید عالوه بر این ،در حوزه مطالعات پس
رویدادی (استفاده از اطالعات گذشته) قرار می گیرد و مبتنی بر اطالعات واقعی صورت های مالی شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سایر اطالعات واقعی است.که با روش استقرایی به کل
جامعه آماری قابل تعمیم خواهد بود.
 -2-5قلمرو مكانی و زمانی پژوهش
شرط الزم برای انجام هر پژوهشی در دسترس بودن اطالعات است .در وضعیت کنونی ایران ،اطالعات
مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دسترس است .همچنین با توجه به معیارها و
ضوابطی که سازمان بورس اوراق بهادار برای پذیرش ،ادامه فعالیت و نحوه گزارشگری شرکتها تعیین کرده
است ،اطالعات مربوط به شرکتهای عضو بورس از کیفیت باالتری برخوردار بوده ،منسجمتر و همگنتر
است .بنابراین قلمرو مکانی پژوهش حاضر ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .و
قلمرو زمانی این تحقیق یک دوره زمانی ده ساله از اوایل سال 4994تا اواخر سال  4959می باشد.
 -3-5متغیرهای پژوهش
متغیرهای تحقیق را می توان به دو دسته متغیرهای مستقل و وابسته (پاسخ) تقسیم نمود .در تحقیق
حاضر متغیرهای مستقل متغیرهای درماندگی مالی هستند.که به همراه فرمول محاسباتی در جدول ) (1ارائه
شده اند .متغیر وابسته (پاسخ) تغییر حسابرس ( )AUCHاست که یک متغیر باینری (دودویی) است .در این
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پژوهش تمرکز ما بر روی متغیرهای درماندگی مالی است که با استفاده از آنها تغییر حسابرس توسط
شرکت را پیش بینی کنیم .بدلیل اینکه ورشکستگی آخرین مرحله (اوج) درماندگی مالی است ،ما از
متغیرهای پیش بینی ورشکستگی به منظور اندازه گیری درماندگی مالی استفاده می کنیم .به همین منظور
از متغیرهای پیش بینی ورشکستگی آلتمن ( ،)4529السون ( )4599و سایر متغیرهای مورد استفاده در
تحقیقات پیشین (فرانسیس و ویلسون4599 ،؛ چن و همکاران ()6998؛ الندزمن و همکاران ()6995؛ الئو
( ))4593بهره گرفته می شود .در حالت کلی با توجه به موارد ذکر شده و به پیروی از کواک و همکاران
( ) 6944از سیزده متغیر درماندگی مالی ارائه شده در جدول ( )4به منظور پیش بینی تغییر حسابرس
استفاده می کنیم.
ذکر این نکته ضروریست که در این تحقیق منظور از تغییر حسابرس ،تغییرحسابرس شرکت از یک موسسه
حسابرسی به موسسه حسابرسی دیگر است و نه تغییر شرکا و کادر حسابرسی(بذرافشان.)4995،
جدول  -1متغیرهای تحقیق
نماد

نام متغیر

نحوه محاسبه و منبع

X1

اندازه شرکت

لگاریتم کل دارایی ها (السون ())4599

X2

نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها

کل بدهی ها تقسیم بر کل دارایی ها (السون ()4599؛
فرانسیس و ویلسون ()4599؛ چن و همکاران ()6998؛
الندزمن و همکاران () )6995

X3

نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی ها

(دارایی های جاری – بدهی های جاری) تقسیم بر کل دارایی
ها (آلتمن ( )4529و السون ())4599

X4

نسبت کل بدهی های جاری به کل دارایی های
جاری

کل بدهی های جاری تقسیم بر کل دارایی های جاری
(اولسون ( )4599؛ چن و همکاران ())6998

X5

نسبت سود خالص به کل دارایی ها

سود خالص تقسیم بر کل دارایی ها (السون ()4599؛ چن و
همکاران ()6998؛ الندزمن و همکاران ())6995

X6

نسبت جریان وجوه نقد حاصل از عملیات به
کل بدهی ها

جریان وجوه نقد حاصل از عملیات تقسیم بر کل بدهی ها
(السون ())4599

X7

تغییر در نسبت حسابهای دریافتنی بعالوه
موجودی کاال به کل دارایی ها

](نسبت حسابهای دریافتنی بعالوه موجودی کاال به کل
دارایی ها ،در سال جاری) منهای (نسبت حسابهای دریافتنی
بعالوه موجودی کاال به کل دارایی ها ،در سال قبل)[ تقسیم
بر ](نسبت حسابهای دریافتنی بعالوه موجودی کاال به کل
دارایی ها ،در سال قبل)[ (الندزمن و همکاران ())6995

X8

نسبت سود انباشته به کل دارایی ها

سود انباشته تقسیم بر کل دارایی ها (آلتمن ())4529

X9

نسبت سود قبل از بهره ومالیات به کل دارایی
ها

سود قبل از بهره و مالیات تقسیم بر کل درایی ها (آلتمن
())4529
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نماد

نام متغیر

نحوه محاسبه و منبع

X10

نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به
ارزش دفتری کل بدهی ها

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام تقسیم بر ارزش دفتری کل
بدهی ها (آلتمن ())4529

X11

نسبت فروش به کل دارایی ها

فروش خالص تقسیم بر کل دارایی ها (آلتمن ())4529

X12

متغیر مجازی زیان

اگر شرکت در سالهای قبل زیان داشته باشد عدد یک در غیر
اینصورت عدد صفر خواهد بود (السون ()4599؛ الندزمن و
همکاران ())6995

X13

متغیر مجازی سود نقدی

اگر شرکت در سال قبل سود پرداخت نکرده باشد عدد یک و
در غیر اینصورت عدد صفر خواهد بود (الئو ())4593
منبع :یافته های پژوهشگر

 -4-5ابزار جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات
دادههای مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش ،از بانکهای اطالعاتی«تدبیر پرداز» و «ره آورد
نوین» استخراج شده است .در صورت ناقص بودن دادههای موجود در این بانک های اطالعاتی ،به صورتهای
مالی و یادداشتهای توضیحی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مراجعه گردید .پس از
جمع آوری داده هایی که برای انجام تحقیق مورد نیاز است ،انتخاب ابزاری مناسب به منظور محاسبه و
تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به متغیرها اهمیت خاصی دارد .به منظور انجام محاسبات و آماده نمودن
داده ها و اطالعات مورد نیاز تحقیق و همچنین تجزیه و تحلیل آنها ،از نرم افزارهای  SPSS، Excelو
 Clementine 12.0استفاده شده است.
 -5-5نمونه آماری و روش نمونه گیری پژوهش
هدف از انجام هر پژوهش ،شناخت و پیش بینی یک پدیده ،در یک جامعه آماری است .برای بدست
آوردن شناخت از آن پدیده ،نمونه ای از آن جامعه انتخاب می شود و تجزیه و تحلیلها بر روی آن نمونه
منتخب انجام می گیرد و سپس نتایج به کل جامعه آماری تعمیم داده می شود . .به دلیل اینکه هدف این
تحقیق پیش بینی(دسته بندی ) است دو نمونه خواهیم داشت :نمونه اول شامل شرکت هایی که تغییر
حسابرس داده اند .و نمونه دوم شامل شرکت هایی که تغییر حسابرس نداده اند .به عبارت دیگر در پژوهش
حاضر برای تعیین نمونه آماری ،از روش نمونه گیری تطبیقی استفاده شده است .معیار مورد استفاده برای
تطبیق شرکت هایی که تغییر حسابرس داشته اند با شرکت هایی که تغییر حسابرس نداشته اند اندازه
شرکت(جمع دارایی ها) و نوع صنعت می باشد .بدین منظور آن دسته از شرکتهای جامعه آماری که
شرایط زیر را دارا باشند به عنوان نمونه آماری انتخاب و مابقی حذف می شوند:
 )4سال مالی شرکت منتهی به تاریخ پایان اسفند ماه هر سال باشد.
 )6شرکت طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداده باشد.
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 )9شرکتهای تحت بررسی جزء شرکتهای سرمایه گذاری ،هلدینگ و واسطه گری مالی نباشند.
 )8اطالعات و داده های آنها در دسترس باشد.
 )9معامالت سهام شرکت به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و توقف
معامالتی بیش از سه ماه در مورد سهام یاد شده اتفاق نیفتاده باشد.
با توجه به این موارد از بین شرکت های جامعه آماری تعداد  498شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید.
 -6-5تكنیک های داده كاوی مورد استفاده در پژوهش
روشهای اصلی داده کاوی دو دسته می باشند :توصیفی و پیشبینانه .وظایف توصیفی خواص عمومی
داده ها را مشخص می کنند .هدف از توصیف ،یافتن الگوهایی در مورد داده هاست که برای انسان قابل
تفسیر باشد .وظایف پیشبینانه به من ظور پیش بینی رفتارهای آینده آنها استفاده می شوند .منظور از پیش
بینی به کارگیری چند متغیر یا فیلد در پایگاه داده برای پیش بینی مقادیر آینده یا ناشناخته دیگر
متغیرهای مورد عالقه است .در این پژوهش روشهای مورد استفاده عبارت است از «شبکه بیزین»« ،درخت
رگرسیون و دسته بندی» ( )CARTو «رگرسیون لجستیک» .در شکل ( )4ساختار کلی روش انجام شده در
این تحقیق نشان داده شده است.پس از اجرای الگوریتم های داده کاوی نتایج مقایسه می شوند و پیش
بینی براساس بهترین دسته بندی کننده انجام می شود.

پایگاهدادهسازمانبورسواوراقبهادار 

پیش پردازش داده ها

شبکهبیزین

CART

مقایسهنتایج

پیشبیني

شكل -1ساختار كلی روش تحقیق
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 -7-5ارزیابی صحت روش های دسته بندی
میزان صحت یک روش دسته بندی بر روی مجموعه داده های آموزشی  ،درصد مشاهداتی از مجموعه
آموزشی است که به درستی توسط روش مورد استفاده ،دسته بندی شده اند .در متون تشخیص الگو ،به این
شاخص خاص «نرخ تشخیص» گفته می شود که نشان دهنده کیفیت تشخیص نمونه های دسته های
متفاوت است.
برای محاسبه این شاخص داده های آزمون استفاده می شود .در اینجا می توان نرخ خطا یا دسته بندی
نادرست را براساس شاخص صحت محاسبه کرد .اگر میزان صحت یک روش دسته بندی را با )AAC(m
نشان دهیم ،میزان خطای آن برابر با ) 1- AAC(mخواهد بود .از طرف دیگر خطایی که براساس داده های
آموزشی (به جای داده های آزمون) محاسبه می شود خطای «بازجانشانی »43نامیده می شود .این خطا
تخمین خوشبینانه ای از خطای حقیقی می باشد.
ماتریس اغتشاش 49ابزاری مفید برای تحلیل چگونگی عملکرد روش دسته بندی در تشخیص داده ها یا
مشاهدات دسته های مختلف است .اگر داده ها در  mدسته قرار گرفته با شند .یک ماتریس دسته بندی،
جدولی با حداقل اندازه  m*mاست .عنصر  Ci,jدر  iامین سطر و  jامین ستون ،نشان دهنده تعداد مشاهداتی
از دسته  iاست که توسط روش دسته بندی به عنوان دسته  jتشخیص داده شده است .برای اینکه یک روش
دسته بندی ،درجه صحت باالیی داشته باشد ،حالت ایده آل آن است که اکثر داده های مرتبط به مشاهدات
بر روی قطر اصلی ماتریس قرار گرفته باشند و بقیه مقادیر ماتریس صفر یا نزدیک صفر باشند .ماتریس
ممکن است سطر یا ستون اضافی داشته باشد که نشان دهنده مجموع عناصر یا درصد شناخت می
باشد(غضنفری و همکاران.)4959 ،
در این تحقیق شرکتها به دو دسته تقسیم شده اند :شرکتهایی که تغییر حسابرس داشته اند و
شرکتهایی که تغییر حسابرس نداشته اند .از آنجا که در این تحقیق دودسته وجود دارد ،ماتریس  2×2تعریف
می شود .البته ردیف ها و ستون های دیگری نیز برای محاسبات درصدها به این ماتریس اضافه می شوند.
در این تحقیق از مفاهیمی استفاده شده که به توضیح آنها می پردازیم .عنصر «مثبت درست»)TP( 45
به مشاهداتی از دسته  c1داللت دارد که توسط روش دسته بندی به درستی تشخیص داده شده است .عنصر
«منفی درست »)TN(69به مشاهداتی از دسته  c2داللت داردکه توسط روش دسته بندی به درستی تشخیص
داده شده است .به طور مشابه «منفی غلط »)FN(64مشاهداتی از دسته  c1است که توسط روش دسته بندی
به نادرستی در دسته  c2قرار گرفته و «مثبت غلط »)FP(66مشاهداتی از دسته  c2است که به نادرستی در
دسته  c1قرار گرفته اند.
جدول  -2ماتریس اغتشاش
C2

C1

FN
TN

TP
FP
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به منظور ارزیابی کیفیت سه روش دسته بندی انتخاب شده از شاخص دقت( 69نرخ تشخیص) رابطه
( )4استفاده می کنیم .دسته بندی «مثبت( »)Positiveبدین معنی است که شرکت به عنوان شرکتی که
تغییر حسابرس داده است طبقه بندی می شود .دسته بندی «منفی( »)Negativeبدین معنی است که
شرکت به عنوان شرکتی که تغییر حسابرس نداده است طبقه بندی می شود .شرکتهایی که واقعاً تغییر
حسابرس داده اند یا به درستی طبقه بندی شده اند( )True Positiveیا به طور نادرست طبقه بندی شده اند
( .)False Negativeهمچنین شرکتهایی که واقعاً تغییر حسابرس نداده اند یا به درستی طبقه بندی شده اند
( )True Negativeیا به طور نادرست طبقه بندی شده اند (.)False Positive
رابطه ()4

 -6تجزیه و تحلیل نتایج
در این بخش ابتدا آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق ارائه می گردد سپس به منظور آزمون فرضیات
تحقیق ،ابتدا مدلهایی را با استفاده از تکنیک رگرسیون لجستیک ،درخت رگرسیون و شبکه های بیزین
ایجاد مینماییم .سپس به ارزیابی مدلها ی ارائه شده خواهیم پرداخت .به منظور آزمون فرضیه اول ،از نتایج
مدلی ایجادی با استفاده از رگرسیون لجستیک خواهیم پرداخت .همچنین به منظور آزمون فرضیات دوم تا
چهارم نتایج حاصل از مدل های فوق را با یکدیگر مقایسه خواهیم نمود.
 -1-6اطالعات توصیفی متغیر های تحقیق
در این بخش آماره های توصیفی متغیرهای درماندگی مالی ارائه شده در جداول ( )9و ( )8مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفته است .این بخش همچنین در برگیرنده آماره  t-testبرای آزمون معنی داری اختالف
میانگین بین دو گروه از شرکتها (شرکتهای دارای تغییر حسابرس و شرکتهای فاقد تغییر حسابرس) است.
نتایج آماره  t-testنشان می دهد که میانگین شرکتهای دارای تغییر حسابرس به طور معنی داری متفاوت از
میانگین شرکتهای فاقد تغییر حسابرس است .بررسی نتایج نشان می دهد که در شرکت های دارای تغییر
حسابرس در مقایسه با شرکتهای مشابه فاقد تغییر حسابرس به طور معنی داری ،نسبت سرمایه در گردش
به کل داریی ها پایین  ،نسبت بدهی های جاری به دارایی های جاری باال ،نسبت سود قبل از بهره و مالیات
به کل دارایی ها منفی تر و نسبت فروش به کل دارایی ها پایین است  .همچنین بررسی ها نشان می دهد
که شرکتهای دارای تغی یر حسابرس در مقایسه با شرکت های فاقد تغییر حسابرس اغلب اوقات سود نقدی
پرداخت نمی کنند.
ذکر این نکته ضروری است که به منظور کاهش اثر مشاهدات پرت ،صدک اول و صدک  55آخر تمام
دادهها حذف گردیده است .پس از حدف مشاهدات پرت در مجموع تعداد  1012سال-شرکت باقی ماند که از
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این تعداد  893سال -شرکت مربوط به شرکت دارای تغییر حسابرس و  299سال-شرکت مربوط به شرکت
های فاقد تغییر حسابرس می باشد.
جدول -3آماره های توصیفی متغیرهای پیش بینی كننده برای شركت های دارای تغییر حسابرس
شماره

متغیرها

4

اندازه شرکت

تعداد
مشاهدات

میانگین

انحراف
معیار

مینیمم ماكزیمم

893

5/447

0/435

4/542

6/479

6

نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها

893

0/694

0/205

0/169

1/570

9

نسبت سرمایه در گردش به کل داراییها

893

0/057

0/213

-0/724

0/504

8

نسبت بدهیهای جاری به دارایی های جاری

893

0/989

0/471

0/343

3/462

9

نسبت سود خالص به کل داراییهای

893

0/128

0/157

-0/210

0/614

2

نسبت جریان وجوه نقد حاصل از عملیات به کل بدهیها

893

0/252

0/391

-0/359

1/991

3

تغییر در نسبت حسابهای دریافتنی بعالوه موجودی کاال به کل
دارایی ها

893

0/251

0/188

0/170

0/940

9

نسبت سود انباشته به کل داراییها

893

0/072

0/192

-0/595

0/590

5

نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل داراییها

893

0/156

0/147

-0/149

0/647

49

نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری کل
بدهی ها

893

2/264

3/582

0/024

17/30

44

نسبت فروش به کل دارایی ها

893

0/627

0/357

0/037

2/050

46

متغیر مجازی زیان

893

0/193

0/397

0

1

49

متغیر مجازی سود نقدی

893

0/159

0/368

0

1
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جدول  -4آماره های توصیفی متغیرهای پیش بینی كننده برای شركت های فاقد تغییر حسابرس
شماره

متغیرها

تعداد
مشاهدات

میانگین

انحراف
معیار

مینیمم ماكزیمم

*

آماره t

4

اندازه شرکت

299

5/656

0/617

4/255

7/957

-0/37

6

نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها

299

0/678

0/216

0/118

2/663

0/78

9

نسبت سرمایه در گردش به کل داراییها

299

0/151

0/222

-1/656

0/800

-4/20

8

نسبت بدهیهای جاری به دارایی های جاری

299

0/486

0/487

0/155

4/086

2/22

9

نسبت سود خالص به کل داراییهای

299

0/218

0/129

-0/318

0/639

-1/33

2

نسبت جریان وجوه نقد حاصل از عملیات به کل
بدهیها

299

0/408

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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شماره

متغیرها

تعداد
مشاهدات

میانگین

انحراف
معیار

مینیمم ماكزیمم

*

آماره t

3

تغییر در نسبت حسابهای دریافتنی بعالوه موجودی
کاال به کل دارایی ها

299

0/638

0/196

0/071

0/965

-1/11

9

نسبت سود انباشته به کل داراییها

299

0/183

0/204

-2/148

0/664

-1/28

5

نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل داراییها

299

0/244

0/121

-0/249

0/671

-3/9

نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری
49
کل بدهی ها

299

3/737

2/458

0/025

31/673

-1/29

44

نسبت فروش به کل دارایی ها

299

0/804

0/418

9

3/746

-4/86

46

متغیر مجازی زیان

299

0/203

0/328

9

4

-0/52

49

متغیر مجازی سود نقدی

299

0/182

0/338

9

4

-5/13

* آماره  tبرای آزمون اختالف میانگین بین شرکت های داری تغییر حسابرس و شرکت های فاقد تغییر حسابرس

منبع :یافته های پژوهشگر

 -2-6اجرای مدلها
به منظور پیاده سازی و ارزیابی مدلها در هر پروژه داده کاوی باید داده های تحقیق را به دو دسته داده
های آموزش و داده های آزمایش تقسیم نماییم .از مجموعه داده های آموزش برای ساخت و از داده های
آزمایش نیز برای ارزیابی مدل ایجاد شده در مرحله آموزش بهره خواهیم برد .تکنیکهای دسته بندی را
میتوان بر اساس معیارهایی مانند صحت ،سرعت و پایداری با هم مقایسه نمود .صحت یک روش دسته
بندی ،بستگی به تعداد پیش بینیهای درستی که آن مدل انجام میدهد دارد .سرعت یک روش دسته بندی
زمان الزم برای ساخت و استفاده از مدل در دسته بندی است و پایداری توانایی برخورد مدل در مواجهه با
داده های غیر معمول و یا مقادیر مفقود شده را نشان میدهد.
به منظور ارزیابی صحت و پایداری مدلها ،داده های تحقیق را  99مرتبه به صورت تصادفی به دو
دسته ی داده های آموزش و آزمایش تقسیم نموده و به ایجاد مدل و ارزیابی نتایج حاصل از آنها پرداختهایم.
به این صورت که در هر مرتبه  39درصد دادهها را برای آموزش مدل و  69درصد آن را برای ارزیابی و
آزمایش مدل مورد استفاده قرار گرفته است و میانگین نتایج حاصل از  99مرتبه اجرای هر مدل به عنوان
نتیجه نهایی آن در نظر گرفته شده است.
 -3-6آزمون فرضیه اول
به منظور آزمون فرضیه اول مبنی بر این که بین تغییر حسابرس ( )AUCHو متغیرهای درماندگی مالی
رابطه معناداری وجود دارد ،به تحلیل نتایج حاصل از مدل رگرسیون لجستیک رابطه ( )6خواهیم پرداخت.
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رابطه ()6

کلیه متغیرهای مدل 6در جدول ( )4تعریف شده است.
جدول  -5برازش كلی مدل لجیت روش الگوی جریان نقدی
Model

معیار برازش مدل
Log Likelihood

صفر

2/84

نهایی

2/69

آزمونهای مرتبط با نسبتهای حداكثر
درستنمایی
df

Chi-Square

8

499

Sig.

0/001

منبع :یافته های پژوهشگر

در جدول مربوط به بررسی برازش مدل ،لگاریتم درستنمایی و حداکثر درستنمایی به همراه آماره کای دو
) (χ2نشان داده شدهاند .آماره کای دو ،این فرض را بررسی میکند که همه ضرایب پیوند شده برابر صفر
هستند .از آنجا که مقدارکای دو در تابع اولیه الگوی جریانهای نقدی دارای سطح معنیداری کمتر از %9
است این فرض رد شده و میتوان بیان نمود که حداقل یک ضریب در این تابع وجود دارد که مقداری به غیر از
صفر را اختیار میکند.
فرض صفر و فرض مقابل به صورت زیر است:
 H 0 : 1   2  ...   8  0

 H1 :  i  0 i  1,2,...,8

مدل معنیداری وجود ندارد H 0 : .

مدل معنیداری وجود دارد.
 H1 :

ناحیه رد و عدم رد به صورت زیر خواهد بود:
 9 / 48
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عدمرد H0
رد H0

 2 0.05, 4  9 / 48
شكل()2
منبع :یافته های پژوهشگر

مقدار ضریب تعیین کاکس -اسنل برابر با  ،9/48نایجلکرک برابر با  9/49و مکفادن برابر با  9/998است.
این شاخصها همانند ضریب تعیین در رگرسیون معمولی هستند و تفسیری مشابه به آنها دارند.
جدول  - 6مقادیر ضرایب تعیین برای مدل الگوی جریانهای نقدی
معیار ضریب تعیین

Pseudo R‐Square

Cox and Snell

9/499

Nagelkerke

9/489

McFadden

9/998
منبع :یافته های پژوهشگر

مقادیر  R‐Squareکه در مدلهای لجیت کاذب هستند تفسیری به سادگی  R‐Squareمدلهای خطی
ندارند و عمدتا برای بررسی کارایی مدلهای ارائه شده به کار میروند تا نسبت به مدلهای رقیب بهترین شکل
انتخاب شود .با توجه به موارد ذکر شده در باال می توان بیان نمود فرضیه اول تحقیق مبنی بر این که بین
تغییر حسابرس و متغیرهای درماندگی مالی رابطه معناداری وجود دارد ،تایید می گردد.
 -4-6آزمون فرضیه دوم
به منظور آزمون فرضیه دوم مبنی بر این که روش شبکه بیزین در مقایسه با روش درخت رگرسیون و
دسته بندی ،تغییر حسابرس را با توجه به متغیر های درماندگی مالی بهتر پیش بینی میکند ،ابتدا مدل
های بیزین و درخت رگرسیون و دسته بندی را ایجاد نموده و سپس به مقایسه نتایج دو مدل خواهیم
پرداخت.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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جدول  - 7نتایج شبكه بیزین
بخش بندی

آموزش

آزمایش

درست

228

%54/99

694

%95/54

اشتباه

29

%9/23

62

%49/95

363
شبكه بیزین

693

تغییر حسابرس عدم تغییر حسابرس

تغییر حسابرس

99/98

26/49

عدم تغییر حسابرس

99/8

89/59

نرخ تشخیص
54/95

منبع :یافته های پژوهشگر

جدول  - 8نتایج درخت رگرسیون و دسته بندی
بخش بندی

آموزش

آزمایش

درست

675

%54/82

221

%95/85

اشتباه

63

%9/98

25

%49/24

738

شبكه بیزین

246

تغییر حسابرس عدم تغییر حسابرس نرخ تشخیص

تغییر حسابرس

95/92

84/49

عدم تغییر حسابرس

24/3

95/56

85/95

منبع :یافته های پژوهشگر

با توجه به جداول ( )3و ( )9که نشان میدهد دقت مدل شبکه بیزین و درخت رگرسیون و دسته بندی
بسیار به هم نزدیک هستند (به ترتیب  95/54و  ) 95/85با توجه به نتایج ،مدل شبکه بیزین دارای دقت
باالتری نسبت به درخت رگرسیون و دسته بندی دارد و فرضیه دوم تحقیق تایید می گردد.
 -5-6آزمون فرضیه سوم
به منظور آزمون فرضیه سوم مبنی بر اینکه روش شبکه بیزین در مقایسه با روش رگرسیون لجستیک،
تغییر حسابرس را با توجه به متغیر های درماندگی مالی بهتر پیش بینی میکند ،ابتدا مدل های بیزین و
رگرسیون لجستیک را ایجاد نموده و سپس به مقایسه نتایج دو مدل خواهیم پرداخت.
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جدول  - 9نتایج رگرسیون لجستیک
بخش بندی

آموزش

آزمایش

درست

669

%54/95

227

اشتباه

63

%9/24

25

732

%54/84
%9/95

252

شبكه بیزین

تغییر حسابرس

عدم تغییر حسابرس

تغییر حسابرس

99/92

26/49

عدم تغییر حسابرس

99/9

89/52

نرخ تشخیص
84/54

منبع :یافته های پژوهشگر

با توجه به جداول ( )3و ( )5که نشان میدهد دقت روش «شبکه بیزین» در مقایسه با روش «رگرسیون
لجستیک» بسیار به هم نزدیک است ولی می توان بیان نمود مدل «رگرسیون لجستیک» دارای دقت
باالتری نسبت به روش «شبکه بیزین» دارد و در نتیجه فرضیه سوم تحقیق رد میگردد.
 -6-6آزمون فرضیه چهارم
به منظور آزمون فرضیه چهارم مبنی بر اینکه روش «درخت رگرسیون و دسته بندی» در مقایسه با
روش «رگرسیون لجستیک» تغی یر حسابرس را با توجه به متغیر درماندگی مالی بهتر پیش بینی میکند،
ابتدا مدل های «درخت رگرسیون ودسته بندی» و «رگرسیون لجستیک» را ایجاد نموده و سپس به
مقایسه نتایج دو مدل خواهیم پرداخت.
با توجه به جداول ( )9و ( )5که نشان میدهد دقت مدل روش «رگرسیون لجستیک» با «درخت
رگرسیون و دسته بندی» بسیار به هم نزدیک است ولی می توان بیان نمود مدل «رگرسیون لجستیک»
دارای دقت باالتری نسبت به روش « درخت رگرسیون و دسته بندی » دارد و در نتیجه فرضیه چهارم
تحقیق رد می گردد.
جدول ( )49خالصه نتایج مدل های داده کاوی «شبکه بیزین»« ،درخت رگرسیون ودسته بندی» و
«رگرسیون لجستیک» را نشان می دهد.
جدول  - 11مقایسه نتایج دقت و صحت سه روش دسته بندی
نرخ های دقت مدل های پیش بینی
روش

نرخ تشخیص

نرخ TP

نرخ FP

نرخ TN

نرخ FN

شبکه بیزین

95/54

98/99

8/99

59/89

49/26

درخت رگرسیون ودسته بندی

95/85

92/95

3/24

56/95

49/84

رگرسیون لجستیک

54/84

92/99

9/99

52/89

49/26
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 -7بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر در پی پاسخی به این سوال ها است که ،آیا رابطه ای بین پدیده تغییر حسابرس و
متغیرهای درماندگی مالی وجود دارد؟ و همچنین آیا بین روشهای مختلف داده کاوی برای پیش بینی تغییر
حسابرس با استفاده از متغیرهای درماندگی مالی تفاوتی وجود دارد؟ در این راستا چهار فرضیه تدوین
گردید .که با استفاده از آماره های توصیفی تک متغیره و تکنیک های مختلف داده کاوی شامل شبکه
بیزین ،درخت رگرسیون و دسته بندی ( )CARTو رگرسیون لجستیک خطی آزمون شدند .بطور کلی نتایج
آماره های توصیفی تک متغیره نشان می دهد که در شرکتها ی دارای تغییر حسابرس در مقایسه با شرکت
های فاقد تغییر حسابرس ،نقدینگی (ن سبت سرمایه در گردش به کل دارایی ها و نسبت بدهی های جاری و
دارایی های جاری) پایین ،سود آوری (سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها) پایین و دوره گردش
دارایی ها (نسبت فروش به کل دارایی ها) پایین تر است و همچنین نمونه هایی از عدم پرداخت سود نقدی
در سال ق بلی در شرکتهای دارای تغییر حسابرس بیشتر است که این نتایج با شرایط مالی ضعیف شرکتهای
دارای تغییر حسابرس مطابقت دارد .سپس به منظور آزمون فرضیه اول نتایج روش رگرسیون لجستیک مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در پی آن فرضیه اول پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین تغییر
حسابرس و متغیرهای درماندگی مالی رد نگردید .به عبارتی نتایج نشان می دهد که بین تغییر حسابرس و
متغیرهای درماندگی مالی رابطه معناداری وجود دارد .نتایج این فرضیه با پژوهش انجام شده توسط کواک و
همکاران ( )6944منطبق است ولی با پژوهش انجام شده توسط بنی مهد و اکبری ( )4995ناسازگار است.
نتایج آزمون فرضیه دوم نشان می دهد که مدل شبکه بیزین دقت باالتری نسبت به درخت رگرسیون و
دسته بندی دارد در نتیجه فرضیه دوم تحقیق نیز تایید گردید .نتایج آزمون فرضیه سوم گویای این است که
مدل رگرسیون لجستیک دقت باالتری نسبت به روش شبکه بیزین دارد و در نتیجه فرضیه سوم تحقیق رد
گردید .در نهایت ،نتیجه آزمون فرضیه چهارم نشان می دهد که مدل رگرسیون لجستیک دارای دقت
باالتری نسبت به روش درخت رگرسیون و دسته بندی دارد و در نتیجه فرضیه چهارم تحقیق رد می گردد.
در حالت کلی نتایج فرضیه های دوم ،سوم و چهارم نشان می دهد که تفاوت قابل مالحظه ای بین دقت
پیش بینی تکنیک های داده کاوی مورد استفاده در این پژوهش وجود ندارد نتایج این پژوهش در زمینه
کارآیی و دقت پیش بینی تکنیک های داده کاوی مورد استفاده در این پژوهش با پژوهش انجام شده توسط
کواک و همکاران ( )6944همخوانی دارد .نتایج تحقیق حاضر می تواند برای سرمایه گذاران ،قانون گذاران،
تحلیلگران و سایر استفاده کنندگان در اتخاذ تصمیمات مناسب و درک بهتر تاثیر متغیرهای درماندگی
مالی روی تغییر حسابرس بویژه در مواردی که دلیلی برای تغییر حسابرس ارائه نمی شود مفید و سودمند
واقع گردد.
اگر چه نتایج تحقیق حاضر شواهدی را فراهم می کند مبنی براینکه مجموعه متغیرهای درماندگی مالی
در پیش بینی تغییر حسابرس سودمند هستند .به منظور بهبود دقت و صحت تکنیک های داده کاوی
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تحقیقات بیشتر ضروری و الزم است .به همین جهت برای گروه های مختلف زمینه های بسیاری نظیر
موارد زیر برای پژوهش در این زمینه وجود دارد:
الف -مطالعات تغییر حسابرس بحث شده در پیشینه پژوهش شامل متغیرهایی نظیر اظهار نظر مشروط
حسابرسی ،معیار هزینه های نمایندگی ،ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی بود که ممکن
است باعث برکنار ی یا تغییر حسابرس گردد به همین جهت توصیه می شود برای افزایش دقت
تکینیک های داده کاوی به همراه متغیر های درماندگی مالی از متغیرهای ذکر شده نیز برای پیش
بینی تغییر حسابرس استفاده گردد .
ب -بررسی تاثیر تغییر حسابرس بر گزارش های حسابرس در سال بعد از تغییر حسابرس
ج -در این تحقیق از یک دوره زمانی ده ساله برای اجرای روش های داده کاوی استفاده گردید.
استفاده از یک دوره زمانی طوالنی تر نیز ممکن است باعث بهبود و ثبات روش های داده کاوی در
طی زمان گردد .به همین جهت توصیه می شود از یک دوره زمانی طوالنی تر استفاده گردد.
فهرست منابع
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نشریه شماره  ،495انتشارات سازمان حسابرسی.
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