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چکیده:
تالش برای ارتقای کیفیت حسابرســی به عنوان مهمترین جریان مســتقل نظارتی ذینفعان در
شــرکتها ،جزء اهــداف ارگانهای نظارتی بــرای جلوگیری از تحریفات و تقلبــات مالی بنگاههای
میباشــد .از راهکارهای پیشنهاد شده در محافل حرفهای برای افزایش کیفیت حسابرسی ،تعویض
حسابرســان و چرخش دورهای اختیاری یا اجباری آنهاســت .در پژوهش حاضر نیز ،تأثیر چرخش
مؤسســات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار میگیرد .نمونه انتخابی برای پژوهش
حاضــر در بازه زمانی  1386لغایت  1393تعداد  166شــرکت بود که  98شــرکت بدون تعویض
حســابرس و  68شرکت دارای تعویض حسابرس بودند .پژوهشــگران برای کیفیت حسابرسی سه
معیار ،وجود بند تداوم فعالیت در گزارش حسابرســی ،اقالم تعهدی اختیاری و تعدیالت سنواتی را
انتخاب کردند که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها برای نمونههای انتخابی ،نشــان داد که نه
تنها کیفیت حسابرسی در هنگام تعویض حسابرس افزایش پیدا نکرده بلکه طوالنی شدن دورههای
تصدی حسابرســان منجر به بهبود کیفیت حسابرسی میگردد .این نتیجه برای هر سه معیار مورد
بررسی یکسان بود.
واژگان کلیدی :چرخش مؤسسات حسابرسی ،کیفیت حسابرسی ،بند تداوم فعالیت ،اقالم تعهدی
اختیاری و تعدیالت سنواتی.
 -1کارشناس ارشد حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی (نویسنده مسئول)rezgartalebpour@yahoo.com .
 -2دکتری حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 -3دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه خوارزمی تهران.
 -4دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.

بررسی تأثیر چرخش مؤسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر چرخش مؤسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

187

سال هجدهم

188

شماره  73زمستان 97

بررسی تأثیر چرخش مؤسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 )1مقدمه
تقلب عمده در گزارشگری مالی شــرکتهایی مانند تیکو ،کواست ،آدلپیا ،وردکام و شرکت انرون
در سالهای اخیر ،مجامع حرفهای اغلب کشورها را ناچار به اتخاذ راهکارهایی برای جلوگیری از این
تحریفات با اهمیت کرده اســت (جعفری .)1387،3 ،در صورت وقوع چنین تحریفاتی ،اولین ســؤال
برای اســتفاده کنندگان این است که «حسابرسان کجا بودند؟» .در پی این تصور ،استفاده کنندگان
و تقاضای آنان برای پاســخگو بودن حسابرسان ،مراجع حرفهای و بورسهای کشورهای مزبور قوانین
متعددی را وضع کردند که در آن ،تعیین حسابرسان از سوی مجامع عمومی شرکتها ،افزایش میزان
مســئولیت کمیته حسابرســی در شرکتها ،چرخش منظم مؤسســات حسابرسی ،چرخش شرکای
مؤسســات حسابرسی ،نظارت و بررسی بر فعالیت شــرکای مؤسسات حسابرسی در دورههای زمانی
منظم و  ...پیش بینی شده بو .که اقدامات مذکور در راستای افزایش کیفیت حسابرسی و بمنظور باال
بردن استقالل و شایستگی حسابرسان مستقل اعمال گردید (حمیلی.)2 ،1388 ،
با توجه به جایگاه و نقش مؤسســات حسابرســی در تصمیمات استفاده کنندگان ،استقالل واقعی
حســابرس و کیفیت کار مؤسسات حسابرسی در سرلوحه توجه آنان قرار گرفته ،که به عنوان عوامل
کلیدی در تهیه گزارشــهای حسابرســی قلمداد میشوند .به همین دلیل ،برای افزایش کیفیت کار و
حفظ استقالل مؤسسات حسابرسی ،راهکارهای مختلفی از سوی مراجع حرفهای و صاحب نظران در
این حرفه ارائه شــده است که از پیشنهادهای مورد توصیه آنان ،چرخش منظم مؤسسات حسابرسی
میباشــد .در ســالهای اخیر پدیده چرخش مؤسسات حسابرســی به زمینه مهمی در تحقیقات و
مباحث حرفهای اغلب کشورها تبدیل شده است .در این کشورها کارگروههای مشخصی برای مطالعه
این موضوع تشکیل یافتهاند تا اثر به کارگیری این فرآیند را از جهات مختلف مورد بررسی قرار دهند
(حساس یگانه و جعفری)1389 ،
 )2بیان مسئله
چرخش مؤسســات حسابرســی برای اولین بار در ســال  1974در کشــور ایتالیا برای تعدادی از
شــرکتهای پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار این کشور اجرا شــد .الزام برای چرخش مؤسسات
حسابرســی بعد از گذشت سی سال به شرکتهای دیگر هم تحمیل گردید .دوره چرخش مؤسسات
حسابرســی برای شرکتهای خصوصی هر سه سال و برای مؤسسات دولتی هر نه سال اجرا میشود
(جعفری .)21 ،1387 ،بعد از کشــور ایتالیا ،از ســال  1989در اســپانیا قانون چرخش مؤسســات
حسابرســی برای دوره حداکثرنه سال و قبول کار توسط مؤسســه حسابرسی قدیمی بعد از گذشت
حداقل سه سال اجرا شد .اجبار چرخش مؤسسات حسابرسی در کانادا از سال  1991برای بانکهای
این کشور اعمال گردید .از سال  1996در کشور برزیل قانونی مشابه با چرخش مؤسسات حسابرسی
به دلیل فساد مالی برای دو بانک اصلی این کشور اجرا شد سپس قانون چرخش مؤسسات حسابرسی
برای دوره پنج ســاله به تصویب رســید که اولین دوره چرخش برای بانکها از ســال  2001و برای
شــرکتها از ســال  2004بوده است .در سال  2003کره جنوبی شــرکتهای ثبت شده را ملزم به
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چرخش شــش ساله مؤسســات حسابرسی نمودند .اتریش از ســال  2005قانون چرخش مؤسسات
حسابرسی برای دوره شش ساله و با حداقل زمان بازگشت حسابرس قبلی در مدت سه سال تصویب
نمود .ســنگاپور قانون چرخش مؤسســات حسابرســی برای نهادهای مالی و به مدت دوره پنج ساله
الزامی کرد .در هند نیز چرخش مؤسســات حسابرسی برای بانکها ،شرکتهای بیمه و شرکتهای
دولتی برای دورههای چهار ساله الزامی شد ،اما برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
این کشور ،اجباری در پیروی از این قانون وجود ندارد (حمیلی.)31 ،1388 ،
در ایران ،فرآیند چرخش مؤسســات حسابرســی در سالهای گذشــته به دلیل محدود بودن انجام
فعالیت حسابرســی توســط چند موسسه بزرگ از جمله ،موسسه حسابرســی صنایع ملی و سازمان
برنامه ،موسســه حسابرســی بنیاد مستضعفان و موسسه حسابرسی شــاهد به شکل مدون و رسمی
و در قالب مفاد قانونی وجود نداشــت و فقط گروههای حسابرســی مسئول انجام تعدادی از کارهای
خاص با نظر مدیران موسســه مورد چرخش قرار میگرفتند (حساس یگانه و جعفری .)1389،پس
از ادغام مؤسســات فوق و تشکیل سازمان حسابرســی ،به دلیل تنوع صاحبکاران و زیاد بودن تعداد
آنها و به منظور اعمال کنترل و بررســی بیشــتر ،گروههای حسابرسی مسئول انجام کار در دورههای
زمانی با میانگین ســه ســال مورد چرخش قرار میگیرند .این جابجایی ممکن است مسئولیت انجام
حسابرســی یک شرکت را از یک مدیر ســلب و به مدیر دیگری در داخل سازمان حسابرسی محول
کند .فرآیند چرخش صرفاً بین گروههای مختلف در درون ســازمان حسابرســی انجام میشود و در
زمره قانون چرخش مؤسسات حسابرسی همگام و هم مفهوم با سایر کشورها قرار نمیگیرد .سازمان
بورس و اوراق بهادار تهران ،در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران ،ساماندهی و توسعه
بــازار اوراق بهــادار و نظر به ضرورت نظــارت عالیه بر امور بازار ســرمایه ،در تاریخ  8مرداد ،1386
دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد ســازمان بورس و اوراق بهادار را تصویب کرد ،که چرخش
مؤسســات حسابرسی را در دورههای زمانی چهار ســاله الزامی مینمود( ،سازمان بورس اوراق بهادار
تهران.)1386 ،
علت اصلی چرخش مؤسسات حسابرسی ،تالش صاحبکاران برای پرهیز از داشتن گزارش مشروط
عنوان شده است که این مسئله ناشی از خواست صاحبکاران برای دریافت گزارش مقبول است (آندرو
جکســون و همکاران .)2008 ،دلیل اول تمایل پسشــگفته بدیهی است زیرا گزارش مشروط ممکن
اســت این پیام را به ســرمایه گذاران بدهد که مدیران مباشران ضعیفی بودهاند یا تالش کردهاند که
عملکرد را بگونه ای جانبدارانه و منحرف نشــان دهند .در نهایت ،گزارش مشــروط منجر به کاهش
قیمت سهام میگردد در صورتی که مدیران سهامدار شرکت باشند یا مزایای آنها مستقیماً تابعی از
ارزش بازار سهام شرکت باشد ،مزایای مدیران کاهش مییابد (فلیک و ویلسون1994 ،؛ چن و چورچ،
1994؛ جونز .)1996 ،دلیل دوم تاحدودی قابل بحث اســت .حسابرســان توسط سهامداران انتخاب
میگردد .اما در واقع مدیران بیشــترین تأثیر را در نگرش آنان دارند .زیرا اوالً حسابرســان با دخالت
مدیریت ،از پاسخگویی و توضیح مستقیم اصالحات به سهامداران معاف میشوند ،صرف نظر از اینکه
حســابرس جدید باشند یا دوباره منتصب گردند .ثانیاً نظرات مدیران در انتصاب حسابرسان جدید یا
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بکارگیری دوباره حسابرســان کام ً
ال تأثیر گذارند .هنگام انتخاب حسابرس ،مدیران مالقاتهای اصلی
را برگزار میکنند و آنها معموالً جهت دهنده رأیهای بیشــتر سهامداران برای انتخاب هستند .لذا
مدیران نقش بســزایی در استخدام و اخراج حسابرسان دارند هنگامی که مدیران از گزارش مشروط
میپرهیزند و بر انتخاب حسابرسان نیز تأثیر میگذارند ،شاید مدیران تالش میکنند از گزینه تغییر
حسابرس برای جلوگیری از گزارش مشروط استفاده کنند (آندرو و همکاران.)2008 ،
برخی از محققان ،علت تعویض حســابرس را خود مؤسسات حسابرسی عنوان مینماید .تحقیقات
پیشین نشان میدهد که مؤسسات حسابرسی پایبند به اصول و شیوههای کیفی داخلی خود ،قرارداد
صاحبکاران پر ریســک خود را نمیپذیرند .این مؤسسات حسابرسی که دارای صاحبکار پر ریسکند،
برای کاهش ریسک عملیاتی خود ،پرتفوی خود را از صاحبکاران پر ریسک خالی میکنند (جانستون
و بدارد .)2004 ،حسابرســان هنگامی از کار اســتعفا میدهند ،که صاحبکاران دچار آشفتگی مالی
باالیی هستند و نگرش آنان نسبت به شناخت از صاحبکار (مخصوصاً در خصوص تداوم فعالیت) کام ً
ال
تغییر میکند (کریشنان و کریشنان .)1997 ،بر اساس یافتههای شو ( )2000بین استعفای حسابرس
و دعاوی حقوق که صاحبکار با آن مواجه است ،ارتباط مستقیم وجود دارد.
 )3مبانی نظری و پیشینه پژوهش
دی آنجلو ( )1981کیفیت حسابرســی را به صورت احتمال کشف و گزارش تحریف با اهمیت در
ارائه منصفانه اطالعات حســابداری تعریف نموده است .وی بر این باور است که استقالل و صالحیت
دو ویژگی اصلی در کیفیت حسابرســی میباشد .تعریفهای متفاوتی در ارتباط با کیفیت ارائه شده
اســت .دی آنجلو ( )1981در تعریف خود ،کیفیت حسابرسی را ،ارزیابی (استنباط) بازار ،از احتمال
این موضوع تعریف کرده است که حسابرس:
 .1موارد تحریف با اهمیت در صورتهای مالی یا سیستم حسابداری صاحب کار را کشف کند.
 .2تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش نماید.
پالمروس ( )1988کیفیت حسابرســی را بر حسب میزان اعتبار دهی حسابرسی تعریف میکند .از
آنجا که هدف از حسابرســی ایجاد اطمینان نســبت به صورتهای مالی است ،کیفیت حسابرسی به
این عنوان تعریف میشــود که صورتهای مالی حسابرسی شده عاری از تحریفهای با اهمیت باشد.
در واقع این تعریف ،بر نتایج حسابرســی تأکید مینماید .یعنی قابلیت اطمینان به صورتهای مالی
حسابرســی شده ،کیفیت حسابرسی را منعکس میکند .تیتمان و ترومن ( )1986کیفیت حسابرسی
را میزان صحت و درســتی اطالعاتی تعریف کردهاند که پس از حسابرسی در اختیار سرمایه گذاران
قرار میگیرد .این تعریف مشــابه تعریف پالمروس ( )1988از کیفیت حسابرسی است .دیوید سون و
نیو ( )1983کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس در کشف و حذف تحریفات با اهمیت و نیز کشف
دستکاری انجام شده در سود خالص میدانند .کیفیت حسابرسی خصیصه مهمی است که در ارزیابی
تأثیر چرخش مؤسســات حسابرسی ،مورد توجه قرار میگیرد .همان گونه که قب ً
ال بیان شد ،کیفیت
حسابرســی را میتوان احتمال آن تعریف کرد ،که حســابرس موارد با اهمیت و تحریفهای عمده در
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 )1-3پژوهشهای خارجی

در خصوص کیفیت حسابرسی ،معیارهای آن و دالیل منتهی به کیفیت باالتر حسابرسی ،تحقیقات
مختلفی صورت پذیرفته است ،در ادامه این تحقیقات در دو بخش ارائه میشود ،ابتدا تحقیقات مربوط
به عوامل مرتبط با مؤسسات حسابرسی تشریح میشود ،که بر کیفیت حسابرسی تأثیر گذار است و در
ادامه پژوهشهایی ارائه میگردد ،که چرخش مؤسسات حسابرسی (دوره تصدی حسابرس) و کیفیت
حسابرســی را بررســی نمودهاند .تعداد زیادی از تحقیقات پیشــین بر کیفیت باالی خدماتی تاکید
میکنند که مؤسسات حسابرسی رده باال برای صاحبکاران خود فراهم آوردهاند .تئو و وونگ ()1993
)5- Government Accountability Office(GAO
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صورتهای مالی و یا سیستم حسابداری صاحب کار را کشف و گزارش کند (دی آنجلو.)1991 ،
وجود سیســتم برای برقراری چرخش ،شــرکتها را مجبور به اعمال گردش اجباری در مؤسسات
حسابرســی بصورت دورهای میکند .اجرای چرخش مؤسسات حسابرســی ،چهارچوبی را برای آنها
تدویــن میکند که از ایجاد ارتباطاتی جلوگیری میکند که منجر به خدشــه دار شــدن اســتقالل
حسابرســان میشود .صاحبکاران حسابرســی دارای درآمدهای باالیی هســتند که شاید با پذیرش
حسابرســان ،آمادگی پرداخت بخشی از آن به حسابرسان باشند (هویل .)1978 ،چرخش حسابرس
از نزدیکی بیش از حد حسابرســان و صاحبکاران جلوگیری میکند .تقلب در شرکتهای انرون ،ورلد
کام ،تایکو صورت گرفت در صورت وجود سازوکار چرخش مؤسسات حسابرسی ،قصور حسابرسان را
بهتر میتوانســت تبین نماید (هیلی و کیم .)2003 ،هنگامی که صاحبکار حسابرســی را بکار دعوت
میکند ،حســابرس جدید بعلت رقابت کاری و باالتر کشــیدن خود نسبت به سیر رقبا سعی میکند
خدمات متمایز و بهتری را ارائه نماید (آندرو و همکاران.)2008 ،
البته چرخش مؤسســات زیانهایی نیز بهمراه دارد ،چرخش مؤسســات حسابرسی به زیان دانش
صاحبکاران تمام میشــود .زیرا دانش حسابرســان از صاحبکار طی دوره حسابرســی مانند منحنی
یادگیری بیشــتر و بیشــتر میگردد (ناپ )1991 ،و بیشــتر این دانش در نهایت به سود صاحبکار
خواهد بود (کینی و مک دانیل .)1996 ،اشــتباهات حسابرســی مرتبط با عملیات صاحبکار ،معموالً
در اولین ســال ارتباط حسابرس با صاحبکار بیشتر از ســالهای بعد است (آرل و همکاران.)2005 ،
هزینههای حسابرســی مرتبط با حسابرســان جدید نیز به علت کارهای مور نیــاز افزایش مییابد.
دیوان محاســبات ایاالت متحده 5طی تحقیقی نشان داد که بکارگیری حسابرس جدید  %17درصد
از هزینههای حسابرســی را باال میبرد (دیوان محاسبات ایاالت متحده .)2003 ،هزینه فرصت ناشی
از عدم تطابق مربوط به نیازهای صاحبکار و تواناییهای حســابرس نیز باال میرود (آروندا و پازارس،
 .)1997کنارگیری و تعویض حســابرس حاوی پیامهای موثری در بازار اســت (ولز و الودر.)1997 ،
با فرض وجود چرخش اجباری هنگامی که تضاد منافعی بین صاحبکار و حســابرس پیش میآید و
منجر به تغییر حسابرس میگردد ،پیام ارزشمند مرتبط با این تضاد منافع در بازار محو میگردد که
اگر چرخش اختیاری بود این مسئله اتفاق نمیافتاد (باک و میشل.)2005 ،
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نشان دادند که ضریب پاسخ سود برای سودهای حسابرسی شده مؤسسات بزرگ حسابرسی بیشتر از
ســایر مؤسسات است .فرانسیس و همکاران ( )1999نشان دادند که مؤسسات بزرگ حسابرسی قادر
به کاهش سطح اقالم تعهدی اختیاری هستند و این مسئله را به عنوان نشانهای از استقالل و کیفیت
ارزیابی میکنند .ســطح اقالم تعهدی نشان دهنده کیفیت حسابرســی و کیفیت گزارشهای مالی
ارائه شده میباشد .برخی از مؤسسات حسابرسی خود را متمایز از سایر رقیبان حسابرس خود طبقه
بندی میکنند ،این طبقه بندی به وســیله حسابرســان متخصص صنعت صورت میپذیرد .کراسول
و همکاران ( )1995نشــان داده که حق الزحمع حسابرســان متخصص صنعت به علت کیفیت بهتر
حدود  16درصد بیشتر از سایر حسابرسان است .شاور ( )2002به این نتیجه رسید که صاحبکارانی با
حسابرس متخصص صنعت دارای شکاف قیمتی خرید و فروش کمتر و عدم تقارن اطالعاتی کمتری
نسبت به ســایر صاحبکاران حاضر در صنعت است و کریشنان ( )2003عنوان نمود که صاحبکارانی
با حسابرس متخصص صنعت ،ســطح پائین تری از اقالم تعهدی را گزارش مینمایند .الی ()2009
در پژوهش خود به این نتیجه رسید که شرکتهای با فرصتهای سرمایه گذاری باالتر ،اقالم تعهدی
اختیاری بیشــتری داشــتهاند و این رابطه کمی کاهش مییابد اگر حسابرسی آنها توسط حسابرسان
عضو  5شرکت بزرگ حسابرسی انجام شود.
چو و رایس ( )1982به بررسی دالیل تعویض حسابرسان از طرف صاحبکاران پرداختند .یافتههای
آنان نشــان داد که انگیزه استمرار در داشتن گزارشهای مقبول علت تعویض حسابرس میباشد .در
همین راســتا ،شوارتز و منون ( )1985به این نتیجه دریافتند که صاحبکاران ناکام و شکست خورده
تمایل بیشــتری به تعویض حســابرس دارند و همچنین ویلیامز ( )1988در تحقیق خود اثبات نمود
که شرکتهای تحت فشارهای مالی ،نسبت به شرکتهای سالم ،تمایل بیشتری به تعویض حسابرس
دارند زیرا مدیران آنها میخواهند تصویر خوبی را از بنگاه تحت مدیریت آنها ارائه نمایند.
گیگر و راقوناندان ( )2002به این نتیجه دست یافتند که حسابرسان در سالهای اولیه ارتباط کاری،
بــه صاحبکارانی گزارش مقبول ارائه میکنند که خطر ورشکســتگی آنها را تهدید نمیکند .از طرف
دیگر مایرز و همکاران ( )2003به این نتیجه رســیدند که همزمان با افزایش دوره تصدی حسابرس،
آنان محدودیتهای بیشــتری را برای درج اقالم تعهدی اختیاری و جاری اعمال میکنند که مدیران
اجازه اســتفاده از آنها را دارند در نهایت نتایج نشــان داد که چرخش اختیاری مؤسسات حسابرسی
تأثیر معکوســی بر کیفیت حسابرسی دارد ،زیرا حسابرســان در سالهای اولیه حسابرسی در راستای
حفظ تمایالت مدیران کار میکنند و کیفیت حسابرسی در این سالها پائین است.
کری و ســیمنت ( )2006اثرات دوره تصدی حسابرســان در شرکت صاحبکار را مورد مطالعه قرار
دادند و به این نتیجه رســیدند که کیفیت حسابرســی با افزایش دوره تصدی حســابرس در شرکت
صاحبکار کاهش مییابد .نتیجه تحقیق آنها نشــان میدهد که بیطرفی حسابرسان به واسطه روابط
بلندمدت با صاحبکار کاهش مییابد .در مقابل ،چن و همکاران ( )2008به شواهدی در این خصوص
در تایوان دست نیافتند.
آندرو جکســون و همکاران ( )2008به بررســی تأثیر چرخش اختیاری مؤسســات حسابرسی بر
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پوربهبهانی ( )1387در تحقیقی به بررســی رابطه حســابرس-صاحبکار با تاکید بر مدت تصدی
حســابرس و تغییر حســابرس در ایران پرداختند .تحقیق ایشان نشان میدهد که تغییر حسابرس با
اندازه حســابرس ،اندازه صاحبکار و وضعیت مالی صاحبکار دارای رابطه معنادار بوده ولی فاقد رابطه
معنادار با رشد صاحبکار است .همچنین افزایش مدت تصدی حسابرسی باعث بهبود حسابرسی بین
مؤسسات حسابرسی کوچک میگردد.
ابراهیمی کردلر و سیدی ( )1387در پژوهش خود رابطه بین حسابرسان مستقل و نوع اظهار نظر
حسابرسی را با مدیریت سود بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که تنها نوع مؤسسه حسابرسی با
اقالم تعهدی اختیاری رابطه دارد طول دوره تصدی حسابرســی تأثیر بر اقالم تعهدی ندارد .کرمی و
بذر افشان ( )1388در تحقیقی بااستفاده از مدل باسو که مبتنی بر شناسایی و انعکاس سریعتر اخبار
بد مربوط به جریانهای نقد آتی مورد انتظار نسبت به اخبار خوب در سود است به رابطه مثبتی بین
دوره تصدی حسابرس با محافظه کاری حسابداری گزارشهای سود رسیدند.
حســاس یگانه و جعفری ( )1388طی پژوهشــی به بررســی تأثیر چرخش مؤسسات حسابرسی
بر کیفیت گزارش حسابرســی پرداختند .کیفیت حسابرســی حاصل جمع شایستگی (توانایی کشف
اشــتباهات) و استقالل حسابرسان (انگیزه گزارش موارد کشف شده) برای  167شرکت بین سالهای
 1385لغایت  1387میباشد .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده نشان میدهد
که چرخش مؤسسات حسابرسی موجب افزایش کیفیت حسابرسی نمیشود.
علوی طبری و همکاران ( )1388به بررســی کیفیت حسابرسی و پیش بینی سود پرداختند .نتایج
تحقیق آنها نشــان داد کیفیت حسابرســی که بر اساس اندازه حســابرس ،دوره تصدی حسابرس و
تخصص حسابرس مشخص میشود ،با پیش بینی دقیقتر سود رابطه دارد.
اثنی عشری ( )1389در رساله خود به بررسی تأثیر گردش مؤسسات حسابرسی بر کیفیت اطالعات
حسابداری پرداخت .محقق برای آزمون فرضیههای پژوهش 131 ،شرکت پذیرفته شده بورس اوراق
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کیفیت حسابرســی پرداختند .معیارهای مورد بررســی محققان اقالم تعهدی اختیاری و وجود بند
تداوم فعالیت در گزارش حسابرسی میباشد .نتایج نشان داد که چرخش مؤسسات حسابرسی نیست
که بر کیفیت حسابرسی تأثیر گذار است بلکه افزایش طول دوران حسابرسی بر این مسئله مؤثر است.
دیویس و همکاران ( )2009در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که شرکتهای دارای ارتباط طوالنی با
حسابرس ،به احتمال زیاد برای رسیدن به سودهای پیش بینی شده ،بیشتر از اقالم تعهدی اختیاری
اســتفاده میکنند .مارتینز و مندز ( )2010به بررســی ارتباط بین تغییر حسابرس و مدیریت سود
شــرکتها در بورس کشور برزیل پرداختند .آنها با بکارگیری روش اقالم تعهدی سرمایه در گردش
( ،)AWCAاثرات تغییر حســابرس را بر روی مدیریت ســود با تاکید بر روی دلیل تغییر حسابرس
(اجبــاری یا اختیاری) تجزیه و تحلیل کردند .نتایج مبین ایــن مطلب بود که ارتباط معناداری بین
تغییر حسابرس و مدیریت سود شرکتها وجود ندارد.
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بهادار تهران بین ســالهای  1380لغایت  1388مورد بررســی قرار گرفت .نتایج حاصل نشان داد که
افزایش طول دوره همکاری حســابرس با صاحبکار منجر به افزایش محافظه کاری صورتهای مالی و
کاهش کیفیت گزارشهای مالی میگردد .همچنین تحلیل دادهها نشان داد که بیشتر بودن محتوانی
اطالعاتی سودخالص در شرکتهایی با گردش حسابرس ،باالتر است.
کرمی و همکاران ( )1390در پژوهشی به بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرسی و مدیریت سود
در  133شــرکت از شرکتهای پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1379لغایت
 1385پرداختند .نتایج نشــان داد که با افزایش دوره تصدی حســابرس ،انعطاف پذیری مدیریت در
اســتفاده از اقالم تعهدی اختیاری افزایش و مدیران از این مدیریت سود برای اهداف منفی استفاده
میکننــد لذا وجود رابطه طوالنی مدت میان صاحبکار و حســابرس ،باعــث افزایش انعطاف پذیری
مدیریت در اســتفاده از اقالم تعهدی اختیاری میگردد ،اما این اســتفاده بیشــتر برای کاهش سود
(محافظه کارانه) است.
باقرآبادی و طیبی ( )1390به بررسی اثر تغییر حسابرس مستقل در شرکتهای بورسی پرداختند،
یافتهها نشــان داد که تغییر اختیاری حســابرس طی دوره تحقیق ( )1387-1383در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مدیریت سود شرکتها دارای رابطه معناداری نمیباشد.
لذا میتوان نتیجه گرفت در ایران ،عوامل دیگری زمینه ساز تغییر حسابرس در شرکتها میباشند.
کاشــانی پــور و همکاران ( )1391به بررســی رابطه بین دوره تصدی حســابرس و اقالم تعهدی
اختیاری پرداختند .جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بوده که بر
اســاس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه 260 ،سال-شرکت طی دوره  1385تا 1389
انتخاب گردید .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از تجزیه و تحلیل پانلی اســتفاده شد .نتایج حاصل از
آزمون فرضیه پژوهش نشان میدهد که بین اقالم تعهدی اختیاری و دوره تصدی حسابرس در کلیه
شرکتهای مورد مطالعه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ،لذا تعویض مؤسسات حسابرسی منجر
به کاهش اقالم تعهدی و افزایش کیفیت حسابرسی نمیگردد.
حدادی و همکاران ( )1391طی تحقیقی به بررســی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی
پرداختند .جامعه آماری مورد مطالعه  72شــرکت پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران طی
دوره زمانی  1379تا  1388انتخاب و برای آزمون فرضیههای تحقیق از رگرسیون لجستیک استفاده
گردید .نتایج نشــان داد که بین مدیریت سود و کیفیت حسابرســی ،رابطه معنی داری وجود دارد.
همچنین بین مدیریت ســود و دوره تصدی گری حسابرس (دوره تداوم حسابرس) و مدیریت سود و
تجربه حسابرس ارتباط وجود دارد.
 )4سؤال پژوهش
پدیده تصدی حســابرس و چرخش مؤسسات حسابرسی باعث مطرح شدن استداللهایی از سوی
مخالفان و موافقان این پدیده گردید .موافقان تصدی کمتر حسابرس و اجرای چرخش اجباری ،تأکید
بر جنبه اســتقالل حسابرس است و ادعا میکنند در رابطههای طوالنی مدت حسابرس با صاحبکار،
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 )5فرضیه پژوهش
با توجه به ســؤال مطرح شــده و در راســتای تبیین فرضیه پژوهش برای پاسخگویی به آن ،علت
تاثیرگذاری چرخش حســابرس بر کیفیت کار حسابرســی عنوان میگــردد .هنگامی که هزینههای
نمایندگی به دلیل عدم تمرکز مالکیت و عدم وجود نظارت مؤثر توسط مالکان افزایش مییابد ،تقاضا
برای حسابرســیهای با کیفیت باالتر افزایش مییابد (ازیبی و همکاران .)2010 ،از راهبردهای مورد
توصیه مراجع حرفهای و بورسهای اوراق بهادار اغلب کشــورها برای حل مساله استقالل حسابرسان
و افزایش کیفیت خدمات حسابرســی ،چرخش مؤسسات حسابرسی بوده است (جعفری.)5 ،1387 ،
فرآیند چرخش مؤسســات حسابرسی به معنای تغییر حســابرس پس از انجام چند دوره حسابرسی
شرکت است که بر اساس مقررات با تصمیم مجامع عمومی آن شرکت انجام میشود (حمیلی،1388 ،
 .)4تحقیقات نشــان داده که چرخش مؤسسات حسابرسی منجر به افزایش کیفیت گزارشهای مالی
و کاهش مدیریت ســود ناشی از اقالم تعهدی شــده است .کیفیت حسابرسی همچنین منجر به این
موضوع میگردد که ســرمایه گذاران ،راهبران مستقلی را برای حفظ منافع خود انتخاب نمایند البته
وجود هیات مدیره مستقل نیز همواره منجر به کیفیت بهتر حسابرسی میگردد زیرا هئیت مدیرهای
با اصول راهبری مطلوب ،در راســتای دستیابی به کیفیت مناسب فرآیند حسابرسی اقدام به تعویض
حســابرس مینماید (آدیمی و فاگبمــی .)2010 ،لذا با توجه به تحقیقات صــورت پذیرفته و تأثیر
احتمالی تعویض یا چرخش مؤسســات حسابرسی بر کیفیت حسابرســی ،فرضیه پژوهش حاضر به
صورت زیر ارائه میگردد:
فرضیه پژوهش :چرخش مؤسسات حسابرسی باعث بهبود کیفیت حسابرسی میگردد.
 )6متغیرها و مدل پژوهش
در پژوهش حاضر ،سه معیار برای تبیین کیفیت حسابرسی مورد استفاده قرار میگیرد:
افشای اطالعات در مورد تداوم فعالیت؛ پژوهش (اندرو و همکاران.)2008 ،
اقالم تعهدی اختیاری؛ پژوهشهای دفوند و همکاران ()2002؛ کاری و ســیمنت ( )2006و (اندرو
و همکاران.)2008 ،
تعدیالت سنواتی؛ پژوهش حساس یگانه و جعفری ()1389
اولین معیار ،افشای اطالعات مرتبط با تداوم فعالیت بنگاهها میباشد .یافتن این نتیجه که کاهش
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خدشــه دار شده و کیفیت تحت تأثیر قرار میگیرد .از سوی دیگر ،مخالفان تغییر حسابرس بر ضعف
اطالعاتی حسابرس در مدت کوتاه تصدی حسابرسی تأکید کرده و معتقدند چرخش اجباری باعث به
وجود آمدن ضعف اطالعاتی حسابرس و در نتیجه ،باعث افزایش عدم تقارن اطالعاتی بین حسابرس
و صاحبکار و در نهایت کاهش کیفیت حسابرسی میگردد (سجادی و دلفی .)1390 ،بر همین اساس،
ســؤال اساسی در پژوهش حاضر ،این مسئله است که آیا چرخش مؤسسات حسابرسی و کوتاه بودن
دوره تصدی حسابرس میتواند کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد یا خیر؟
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(افزایش) تمایل برای افشــای اطالعات تداوم فعالیت ،افزایش (کاهش) تمایل به تصدی حسابرسی را
بــه همراه دارد ،مدارکی دال بر توجیــه وجود چرخش اجباری را اثبات میکند زیرا کاهش تمایل به
افشای اطالعات تداوم فعالیت به همراه افزایش تمایل به تصدی حسابرسی منجر به خدشه دار شدن
اســتقالل میگردد .با توجه به اینکه متغیر وابســته ،متغیری دوبخشی مربوط به بودن یا نبودن بند
تداوم فعالیت است لذا رگرسیون مورد آزمون از طریق رگرسیون لجستیک آزمون میگردد.
دومین معیار ،کیفیت اقالم تعهدی اختیاری است .اقالم تعهدی اختیاری ،اقالمی هستند که مرتبط
با فعالیتهای عادی عملیاتی نیســتند و لذا سطح باالی این اقالم نشان دهنده توانایی مدیریت برای
القای نگرشهای خود بر حسابرســان است و اینکه قادرند گزارشهای را بر اساس تمایالت خود ارائه
دهند .کاشــانی پور و همکاران ( )1391طی تحقیق خود به بررســی دوره تصدی حسابرس و اقالم
تعهدی اختیاری پرداختند که نتایج آنها برای دوره مورد بررســی  1385لغایت  1389نشــان داد،
بین دوره تصدی حســابرس و اقالم تعهدی اختیاری ارتباط مثبتی وجود دارد و هرچه دوره تصدی
حسابرس افزایش یابد ،کیفیت حسابرسی کاهش مییابد .برای ارزیابی اقالمی تعهدی اختیاری مدل
جونز ( )1991مورد استفاده قرار میگیرد .دچو و همکاران ( )1995دریافتند که مدل جونز (،)1991
باالترین توضیح دهندگی را برای تعیین مدیریت سود دارد .کوتاری و همکاران ( )2005مدل فوق را
به عنوان مدلی ارائه نمودند ،که ســطح عملکرد را از طریق اقالم تعهدی نشان میدهد .اقالم تعهدی
اختیاری به عنوان شاخص و معیار کیفیت حسابرسی از طریق مدل زیر محاسبه میگردد:
که  :TACCکل اقالم تعهدی میباشد .سود خالص عملیاتی بعد از مالیات بعد از کسر جریان وجه
نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی :ΔSales ،تغییر در فروش :ΔRec ،تغییر در حسابهای دریافتنی،
 :PPEامــوال ،تجهیزات و ماشــین آالت :SFO ،جریان وجوه نقد ناشــی از فعالیتهای عملیاتی و
 :Growthنســبت فروش سال بعد به ســال جاری و (اقالم باقیمانده رگرسیون را نشان میدهد که
معیار اقالم تعهدی اختیاری میباشــد .افزایش ســطح اقالم باقی مانده ،نشــان دهنده کاهش سطح
کیفیت اقالم تعهدی اســت .مدل مورد استفاده در پژوهش حاضر کام ً
ال بر اساس مدلهایی است که
در تحقیقهای دفوند و همکاران ( )2002و کاری و سیمنت ( )2006میباشد.
معیار ســوم برای سنجش کیفیت حسابرسی بر اســاس تحقیق حساس یگانه و جعفری (،)1389
تعدیالت سنواتی مندرج در صورتهای مالی میباشد .بر این اساس ،کیفیت حسابرسی عبارت از این
است که حسابرسان تحریفات موجود در صورتهای مالی را کشف و افشا کرده باشند .شاخص اصالح
اشتباه سنواتی مندرج در سرفصل تعدیالت سنواتی در بخش گردش سود و زیان انباشته صورتهای
دو ســال قبل و بعد از چرخش و بندهای شرط مرتبط با اصالح اشتباهات سنواتی مندرج در گزارش
حسابرســان دو ســال قبل و بعد از چرخش به عنوان معیار چرخش از طریق مدل معرفی شده مورد
آزمون قرار میگیرد.
در تحقیق حاضر ،منظور از چرخش حسابرســی ،تعویض حسابرسان مستقل مؤسسات حسابرسی
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طی دوره  1386لغایت  1393در بورس اوراق بهادار تهران میباشــد .با توجه به چرخش مؤسســات
حسابرسی و به منظور آزمون تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی مدل زیر مورد استفاده قرار میگیرد:

فشار مالی نیز برای شرکتها از طریق وجود جریان وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی منفی یا
وجود زیاد خالص بعد اقالم غیر غیرعادی مالک قرار میگیرد.
 )7روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نوع همبستگی و روش شناسی تحقیق از نوع پس رویدادی است و چون میتواند
در فرآیند اســتفاده از اطالعات کاربرد داشته باشــد ،لذا نوع تحقیق کاربردی است .مدل آماری این
پژوهش ،مدل رگرســیون است که برای مشخص کردن تأثیر عوامل در کنار دیگر عوامل به کار برده
میشود .دادههای جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار  Excelمحاسبه و بوسیله نرم افزار SPSS
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند.
 )1-7جامعه آماری ،روش نمونه گیری و حجم نمونه

جامعه پژوهش حاضر کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که بعد

بررسی تأثیر چرخش مؤسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

که  :AQکیفیت حسابرســی :TENURE ،تعداد ســالهایی که حســابرس تصدی حسابرســی
صاحبکار را بعهده دارد :FRISK ،ریسک مالی صاحبکار که از طریق امتیاز فشار مالی بدست میآید
(زمیجوســکی1984 ،؛ کارسیلو و همکاران :SIZE.)1995 ،لگاریتم طبیعی کل دارائیهای شرکت،
 :LEVنســبت بدهی :CLEV ،درصد تغییر در نسبت بدهی در سال :RETURN ،درصد تغییر
در خالص ارزش دفتری دارائیها :LDISTRESS ،متغیر صفر و یک ،که اگر شرکت در سال مالی
قبل تحت فشار مالی باشد یک در غیر اینصورت صفر :INVEST ،عبارت است از نسبت دارائیهای
جاری بعد از کســر بدهیهای جاری و موجودیها به کل دارائیها :SCFO ،نسبت وجه نقد ناشی از
فعالیتها عملیاتی به کل دارئی ها :PROIR ،متغیر صفر و یک ،اگر گزارش حسابرسی سال قبل بند
تداوم فعالیت داشــته باشد یک و در غیر اینصورت صفر :BIG_N ،متغیر صفر و یک ،اگر حسابرس
شرکت سازمان حسابرسی باشد یک و در غیر اینصورت صفر.
ریســک مالی از طریق معیار زمیجوســکی ( )1984و کارســیلو و همکاران ( )1995بصورت زیر
محاسبه میگردد:
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از اعمال محدودیتهای زیر جامعه آماری پژوهش تعیین گردید:
اقالم صورتهای مالی آنها به نحوی که توســط شرکت گزارش شده است ،برای دوره زمانی 1386
تا  1393موجود باشد.
طی دوره تحقیق ،تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداشتهباشد.
در فروش سهام ،وقفه معامالتی بیش از شش ماه نداشته باشد.
پس از تعیین جامعه آماری و برای مشــخص نمودن شــرکتهای مورد پژوهــش از روش نمونه
گیری قضاوتی اســتفاده گردیــد .این روش ،از انواع روشهای نمونه گیری غیر احتمالی اســت و از
زیــر مجموعههای نمونه گیری هدفدار میباشــد که از آن میتوان برای افــراد مورد نظر با انتخاب
آزمودنیهایی اســتفاده نمود که بهترین شــرایط را برای ارائه اطالعات مورد نیاز دارند (اوماسکاران،
 .)310 ،1388نمونههای منتخب به گونهای برگزیده شــدهاند که بتوان آنها را به دو دســته تقسیم
نمود ،شــرکتهایی که چرخش حسابرســی را تجربه کرده و شرکتهایی که چرخشی در حسابرس
خود نداشــتهاند .تعداد شــرکتهایی با عدم تعویض حسابرس  98و شرکتهای با تعویض حسابرس
 68بنگاه میباشد.
 )8تجزیه و تحلیل دادهها

 )1-8آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل آن

آمار توصیفی مرتبط با متغیرهای مورد بررســی در پژوهش حاضر در جدول شماره ( )1ارائه شده
است .در بخش اول ،آمار توصیفی مرتبط با کل نمونههای انتخابی ( 98شرکت بدوم تعویض حسابرس
و  68شرکت با تعویض حسابرس) ،در بخش دوم آماری توصیفی نمونههای شرکتهایی بدون تعویض
حسابرس و در بخش سوم آماری توصیفی شرکتهایی با تعویض حسابرس ارائه گردیده است.
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جدول ( )1خالصه آماری توصیفی
بخش اول :کل نمونهها166-

Mean

max median Std

min

متغیر
GCO

1.0000 0.0000 0.1933 0.0388 0.000 0001.0 0.000 0.2259 0.0537 0.000 1.000 0.000 0.1974 0.0415

DA

-1.047 0.8606 0.0175 0.1375 -0.024 -0.929 0.6390 0.0069 0.1549 -0.0168 -1.0476 2.8606 -0.0168 0.1396 -0.023

ADJ

29.320 16.230 3.0641 23.0221 3.2015 36.312 19.864 4.320 28.762 1.321 36.312 16.485 2.346 25.312

1.321

TENURE

32.000 7.0000 5.3343 7.9722 1.000 18.00 1.000 3.1593 2.1951 1.000 32.0000 6.0000 5.4532 7.295

1.0000

0.0000

-8.119 4.1519 -2.474 1.6783 -2.403 5.469 - 4.1262 4 -2.55 1.784 - 2.2218 -8.110 4.1519 2.485 - 1.6920 2.381

SIZE

23.554 17.773 1.8598 18.009 11.4616 24.4907 17.4886 1.9665 17.6379 11.4616 24.4907 17.7435 1.8758 17.965

11.993

LEV

63.007 0.1427 14.388 5.2182 0.0000 63.0075 0.8149 19.0199 10.2942 0.000 63.0075 0.1596 15.0874 5.812

0.000

CLEV

-0.612 3.5736 0.0521 0.8594 0.3004 -0.6120 3.5736 0.0789 0.9785 0.3610 -0.6120 3.5736 0.0553 0.8741 0.307

RETURN

-0.679 1.5453 0.0560 0.4455 0.1121 -0.6797 1.5453 0.0555 0.5569 0.1534 -0.6797 1.5453 0.0559 0.4600 0.117

1.0000 1.0000 0.4957 0.5663 0.0000 1.0000 1.0000 0.4800 0.6439 0.0000 1.0000 1.0000 0.4944 0.575 LDISTRESS

0.0000

0.9721 0.0309 0.1731 0.1369 0.0002 1.0000 0.0848 0.1871 0.1542 -0.5415 1.0000 0.0713 0.1748 0.138

0.1369

INVEST
SCFO

-0.979 0.6041 0.0681 0.1977 0.0443 -0.979 0.6041 0.0406 -0.227 -0.012 -0.9795 0.6041 0.0647 0.2022 0.037

PRIOP

0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 1.0000 0.0000 0.2259 0.0537 0.000 1.000 0.000 0.0791 0.006

0.000

BIG_N

1.0000 1.0000 0.4545 0.7087 0.0000 1.0000 1.0000 0.4867 0.6195 0.000 1.000 1.000 0.4591 0.698

0.000

متغیرهای  GCO، DAو  ADJمعیارهای کیفیت حسابرســی هستند که بترتیب شامل افشای
اطالعات تداوم فعالیت ،اقالم تعهدی اختیاری و تعدیالت سنواتی میباشد .نتایج آمار توصیفی نشان
میدهد که میانگین بندهای افشای اطالعات تداوم فعالیت در گزارشهای حسابرس برای کل برابر با
 0.0415برای شرکتهایی بدون تعویض حسابرس  0.0537و برای شرکتهایی با تعویض حسابرس
 0.0388لذا نشــان میدهد در شرکتهای بدون تعویض حسابرس ،میانگین بیشتر بوده ،لذا افزایش
دوره تصدی حسابرســی میزان بندهای تداوم فعالیت گزارش شــده در گزارشهای حسابرســی را
باال میبرد .در خصوص اقالم تعهدی اختیاری برای کل شــرکتها  ،-0.023برای شــرکتهایی بدون
تعویض حســابرس  -0.0168و برای شرکتهایی با تعویض حسابرس  -0.024میباشد که نشان از
کیفیت بیشتر اقالم تعهدی در شــرکتهایی بدون تعویض و بنگاههایی است که تعویض حسابرسی
را تجربــه نکردهاند و لذا دوره تصدی حســابرس افزایش یافته اســت .در نهایــت میانگین تعدیالت
ســنواتی برای کل شــرکتها برابر  ،25.312برای شــرکتهایی بدون تعویض حسابرس  28.762و
برای شــرکتهایی با تعویض حسابرس برابر با  23.0221میباشد .این میانگین نیز هماهنگ با افشای
اطالعات تداوم فعالیت و اقالم تعهدی اختیاری نشــان دهنده افزایش آن برای شرکتهایی است که
چرخش حسابرسی را تجربه نکردهاند و دوره تصدی حسابرس باال بوده است.

بررسی تأثیر چرخش مؤسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

min

Mean

max median Std

بخش سوم :با تعویض حسابرس68-

Mean

FRISK

max median Std

بخش دوم :بدون تعویض حسابرس98-
min
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 )2-8آزمون رگرسیون مدل پژوهش
 )1-2-8افشای بند تداوم فعالیت

بررسی تأثیر چرخش مؤسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

جدول شــماره ( )2خالصه نتایج مرتبط با رگرســیون لجستیک را برای آزمون کیفیت حسابرسی
برای شــرکتهایی با چرخش حسابرس و شرکتهایی بدون چرخش حسابرس نمایان میکند .در این
جدول ،افشــای اطالعات تداوم فعالیت به عنوان کیفیت حسابرســی مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج فوق در بخش اول برای کل نمونهها ،در بخش دوم برای نمونههایی بدون چرخش حسابرس و
در بخش سوم برای نمونههایی با چرخش حسابرس ارائه گردیده است.
جدول ( )2خالصه نتایج افشای بند تداوم فعالیت

بخش اول :کل نمونهها166-
متغیر

Coe

W chiStd error
squer

بخش دوم :بدون تعویض
حسابرس98-
Coe

W chi- Std
squer error

بخش سوم :با تعویض
حسابرس68-
Coe

W chi- Std
squer error

intercept

4.608

2.120

4.61

2.251 4.827

3.46

11.736

8.019

2.01

TENURE

0.065

0.036

4.59

0.067

0.034

3.98

-0.186

0.431

0.29

FRISK

.0462

0.076

20.31

0.364

14.35 0.086

0.615

0.238

6.08

SIZE

-0.516

0.096

17.52

16.74 0.196 -0.552

-0.816

0.464

2.97

LEV

0.006

0.007

0.42

0.008

0.006

2.01

-0.034

0.031

1.08

CLEV

-0.023

0.123

0.06

0.192 -0.167

0.89

0.186

0.381

0.19

RETURN

-0.213

0.2435

0.51

0.342 -0.143

0.63

-0.834

0.744

2.46

LDISTRESS

0.754

0.412

2.72

0.813

0.526

3.09

0.182

1.431

0.02

INVEST

-1.785

0.796

2.46

0.976 -1.963

4.09

1.098

2.224

0.34

SCFO

-1.235

.0724

4.12

0.812 -1.946

7.09

3.435

2.734

1.76

PRIOP

2.1235

0.812

6.12

1.234

0.764

4.01

2.241

1.112

4.68

BIG_N

0.758

0.302

5.06

0.426 0.718

3.25

1.794

1.105

2.41

Log
likelihood

562.715

509.586

96.471

نتایج جدول شماره ( )2نشان میدهد که افزایش دوره تصدی حسابرس منجر به باال رفتن احتمال
درج بنــد مرتبط با تداوم فعالیت در گزارشهای حسابرســی میگردد .نتایج نشــان میدهد که هر
چه دوره تصدی حســابرس بیشتر باشــد تعداد بندهای مرتبط با تداوم فعالیت بیشتر بوده و تعویض
حســابرس تاثیری بر ارائه بند تداوم فعالیت ندارد ،لــذا باتوجه به اینکه ارائه بند تداوم فعالیت معیار
کیفیت حسابرسی میباشد ،چرخش مؤسسات حسابرسی تاثیری بر کیفیت حسابرسی ندارد .ظریب
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 )2-2-8اقالم تعهدی اختیاری

جدول شــماره ( )3خالصه نتایج مرتبط با آزمون رگرسیون را برای آزمون کیفیت حسابرسی برای
شرکتهایی با چرخش حسابرس و شرکتهایی بدون چرخش حسابرس نمایان میکند .در این جدول،
اقالم تعهدی اختیاری به عنوان کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج فوق در بخش
اول برای کل نمونهها ،در بخش دوم برای نمونههایی بدون چرخش حســابرس و در بخش سوم برای
نمونههایی با چرخش حسابرس ارائه گردیده است.

بررسی تأثیر چرخش مؤسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متغیر  friskنشان دهنده ریسک مالی و آشفتگی مالی ،در مدل مثبت بوده و همبستگی این متغیر
با بند تداوم فعالیت نیز باال میباشــد و نشان میدهد که هر میزان آشفتگی مالی در شرکت افزایش
یابد ،احتمال درج بند مرتبط با تداوم فعالیت نیز در گزارش حسابرسی افزایش مییابد .ضریب اندازه
شــرکت در مدل منفی میباشد و نشان میدهد که شرکتهای بزرگتر راحتتر میتوانند مشکالت
اساســی خود را حل نموده و مســئله تداوم فعالیت برای آنها کمتر پیش میآید .بعالوه ضریب منفی
برای متغیر ســرمایه گذاری و جریان وجه نقد نشــان میدهد که هر اندازه میزان سرمایه گذاریهای
صورت پذیرفته شــده در شرکت بیشتر و وجه نقد ناشــی از فعالیتهای عملیاتی بیشتر باشد ،مشکل
تداوم فعالیت کمتر دامن گیر بنگاه میگردد .همچنین ضریب بند تداوم فعالیت برای شــرکتهایی
که توســط سازمان حسابرسی ،حسابرســی میگردند مثبت بوده و وجود این بند برای این شرکتها
بیشتر است.
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جدول ( )3خالصه نتایج اقالم تعهدی اختیاری

202
بررسی تأثیر چرخش مؤسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بخش اول :کل نمونهها166-

بخش دوم :بدون تعویض
حسابرس98-

بخش سوم :با تعویض
حسابرس68-

متغیر

Coe

Std
error

t-stat

Coe

Std
error

t-stat

Coe

Std
error

t-stat

intercept

-0.291

0.038

-6.84

-0.222

0.014

-7.01

-0.384

0.134

-2.74

TENURE

0.000

0.000

-0.04

-0.001

0.001

-0.78

0.004

0.003

1.35

FRISK

-0.011

0.001

-6.37

-0.001

0.002

-5.88

-0.27

0.006

-5.02

SIZE

0.019

0.001

5.54

0.019

0.009

6.99

0.021

0.007

2.98

LEV

-0.001

0.001

-1.97

-0.001

0.001

-2.01

0.001

0.001

0.61

CLEV

0.004

0.002

1.18

0.003

0.004

0.81

0.018

0.009

1.52

RETURN

-0.008

0.007

-1.16

-0.007

0.008

-0.92

-0.022

0.019

-0.99

LDISTRESS

-0.24

0.007

-4.18

-0.028

0.009

-3.48

-0.046

0.025

-2.46

INVEST

-0.168

0.019

-8.75

-0.182

0.023

-9.08

-0.184

0.063

-4.01

SCFO

-0.476

0.027

-0.684 -29.41

0.029

-0.415 -31.09

0.051

-9.85

PRIOP

0.0674

0.041

1.79

0.205

0.71

1.89

0.128

0.060

2.72

BIG_N

-0.127

0.007

-1.79

-0.213

0.009

-1.95

-0.038

0.039

-1.69

Adjusted R2

0.2613

0.2815

0.2194

نتایج مندرج در جدول ( )3نشــان میدهد که بین دوره تصدی حسابرس و اقالم تعهدی اختیاری
ارتباطی وجود ندارد .همچنین نتایج حاصل از ضرایب متغیرهای کنترلی در مدل نشــان میدهد که
ارتباط منفی کاملی بین ســطح وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی و اقالم تعهدی اختیاری وجود
دارد و نمایان کننده این مســئله اســت که هر اندازه وجه نقد افزایش یابد اقالم تعهدی و مدیریت
سود پائین میآید .ضرایب نشــان میدهند که اندازه شرکت ،رابطه مستقیمی با سطح اقالم تعهدی
اختیاری دارد و نشــان دهنده ســختی افزایش کیفیت حسابرس در شرکتهای بزرگ و این سختی
با چرخش مؤسســات حسابرســی برطرف نمیگردد .همچنین نتایج نشان میدهد که اقالم تعهدی
اختیاری شــرکتها در طول زمان کاهش مییابد ،اگر توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار
گیرنــد .ضریب تعیین برای مدل نشــان میدهد که اقالم تعهدی اختیاری بــه عنوان معیاری برای
کیفیت حسابرســی ،در حالت عدم تعویض حسابرس ،بیشتر از تعویض حسابرس میباشد .این نتیجه
نشان میدهد که چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی تاثیری بر اقالم تعهدی اختیاری و یا کیفیت
حسابرس نداشته و قادر نیست که کیفیت گزارشهای حسابرسی را از طریق محدودیت در مدیریت
سود افزایش دهد.

سال هجدهم

شماره  73زمستان 97

 )3-2-8تعدیالت سنواتی

جدول ( )4خالصه نتایج تعدیالت سنواتی

بخش اول :کل نمونهها166-

بخش دوم :بدون تعویض
حسابرس98-

بخش سوم :با تعویض
حسابرس68-

متغیر

Coe

Std
error

t-stat

Coe

Std
error

t-stat

Coe

Std
error

t-stat

intercept

0.031

0.081

7.89

0.036

0.134

8.59

0.021

0.028

6.81

TENURE

0.003

0.002

0.06

0.021

0.251

2.01

0.004

0.012

1.02

FRISK

0.354

0.001

5.35

0.412

0.006

6.53

0.296

0.002

4.05

SIZE

0.131

0.001

3.52

0.152

0.007

4.56

0.113

0.009

4.53

LEV

0.022

0.001

1.98

0.029

0.001

2.99

0.019

0.001

2.03

CLEV

0.049

0.002

3.55

0.058

0.009

3.81

0.038

0.004

2.91

RETURN

-0.019

0.009

-2.08

-0.008

0.013

-.098

-0.182

0.008

-1.08

0.171 LDISTRESS

0.009

5.09

0.193

0.031

5.81

0.164

0.007

3.19

INVEST

0.091

0.019

8.71

0.014

0.048

8.49

0.081

0.037

7.81

SCFO

0.031

0.014

21.81

0.041

0.051

27.51

0.011

0.031

18.47

PRIOP

0.061

0.041

279

0.184

0.060

3.72

0.120

0.71

1.09

BIG_N

0.218

0.017

3.45

0.318

0.044

4.16

0.183

0.013

2.55

Adjusted R2

0.2137

0.2415

0.1971

جدول شــماره ( )4نشان میدهد که عدم تعویض حســابرس و افزایش دوره تصدی حسابرس در
بنگاهها ،موجب افزایش تعدیالت ســنواتی نمیشود ،که معیاری برای کیفیت حسابرسی است .نتایج
نشــان میدهد که تعویض حسابرس در دوره زمانی  1378لغایت  1385تاثیری بر تعدیالت سنواتی
شرکتها نداشته است .نتایج حاصل از ضرایب مدل نشان میدهد که تعدیالت سنواتی دارای ارتباط
مثبت باالیی با آشــفتگی مالی میباشد همچنین این ارتباط برای شــرکتهای بزرگ نیز باال بود و
نشان میدهد که حسابرسان در شرکتهایی با اندازه بزگتر و آشفتگی مالی بیشتر تعدیالت سنواتی

بررسی تأثیر چرخش مؤسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

جدول شماره ( ،)4خالصه نتایج مرتبط با آزمون رگرسیون را برای آزمون کیفیت حسابرسی برای
شرکتهایی با چرخش حسابرس و شرکتهایی بدون چرخش حسابرس نمایان میکند .در این جدول
تعدیالت ســنواتی به عنوان کیفیت حسابرسی مورد بررســی قرار گرفته است .نتایج فوق در بخش
اول برای کل نمونهها ،در بخش دوم برای نمونههایی بدون چرخش حســابرس و در بخش سوم برای
نمونههایی با چرخش حسابرس ارائه گردیده است.
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بررسی تأثیر چرخش مؤسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بیشــتری پیشــنهاد میکنند .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب تعیین نیز نشــان میدهد که
چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی ،تاثیری بر تعدیالت سنواتی ندارد و حسابرسان با افزایش دوره
تصدی خود قادر به شناسایی تعدیالت سنواتی بیشتری خواهند بود.
 )9بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات شرکتهای انتخابی برای هر سه معیار کیفیت حسابرسی،
نشــان دهنده این مســئله اســت که چرخش یا تعویض حســابرس منجر به ارائه بند تداوم فعالیت
در گزارشهای حسابرســی ،کاهش اقالم تعهدی اختیاری بــرای افزایش کیفیت گزارشهای مالی و
افزایش تعدیالت ســنواتی در راستای شفافیت بیشتر گزارشهای حسابرسی نمیگردد ،بلکه افزایش
دوره تصدی حسابرســان است که منتهی به حسابرســی با کیفیتتری میشود .میانگین شاخصهای
کیفیت حسابرســی نیز گواه بر افزایش کیفیت برای شرکتهای بدون تعویض حسابرس میباشد .این
مسئله ناشی از شناختی است که حسابرسان از صاحبکار ،فرآیندهای آن ،صنعت فعال در آن و شرایط
محیطی داخلی و خارجی بدســت میآورند .این شناخت بهمراه ماندگاری حسابرس در بنگاه ،باعث
میگردد که حسابرســان تاحدودی تبدیل به حسابرسان متخصص صنعت شده و کیفیت حسابرسی
خود را باال ببرند .بنابراین ،فرضیه مطرح شده در این پژوهش رد میگردد.
نکتهای که در این پژوهش دارای هماهنگی درونی است تشابه در نتایج معیارهای مختلف کیفیت
حسابرسی میباشد که هر کدام با منطق کام ً
ال متفاوت تعریف شدهاند .در معیار اول ،کیفیت حسابرسی
به صورت افشــای بند تداوم فعالیت تعریف گردید و مبنای آن گزارش و بندهای گزارش حسابرسی
میباشد .در معیار دوم ،کیفیت حسابرسی عبارت از نقش بازدارندگی است که حسابرس میتواند در
مدیریت سود داشته باشد و در نهایت ،معیار سوم به شفافیت بیشتر گزارش مالی اشاره دارد و نشان
دهنده مهارت حســابرس برای ارائه تعدیالت سنواتی بیشتر است .تمام معیارهای پیشگفته هماهنگ
با یکدیگر تأثیر چرخش مؤسســات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی را بی تأثیر نمایان کردند .نتایج
تحقیق حاضر مشابه و مغایر با برخی از تحقیقات داخلی و خارجی میباشد که در جدول ( )5بصورت
خالصه ارائه شده است.
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جدول ( :)5خالصه مقایسه پژوهش حاضر با سایر پژوهشها

بررسی تأثیر چرخش مؤسسات
حساس یگانه و
حسابرسی بر کیفیت گزارش
جعفری ()1388
حسابرسی

تعدیالت سنواتی

مشابه

یکسان بودن تعدیالت سنواتی
به عنوان کیفیت حسابرسی

کرمی و همکاران بررسی رابطه بین دوره تصدی
حسابرسی و مدیریت سود
()1390

اقالم تعهدی اختیاری

مغایر

دوره زمانی تحقیق فوق
متفاوت از تحقیق حاضر
میباشد

بررسی رابطه بین دوره تصدی
کاشانی پور و
حسابرس و اقالم تعهدی
همکاران ()1391
اختیاری

اقالم تعهدی اختیاری

مشابه

یکسان بودن اقالم تعهدی
اختیاری به عنوان کیفیت
حسابرسی

باقرآبادی و بررسی تأثیر تغییر حسابرس بر
مدیریت سود
طیبی ()1390

اقالم تعهدی

مشابه

یکسان بودن شاخص و دوره
تحقیق

بررسی چرخش اختیاری
مایرز و همکاران
مؤسسات حسابرسی و کیفیت اقالم تعهدی اختیاری
()2003
حسابرسی

مغایر

تعییر در جامعه و شرایط حاکم
بر شرکتهای مورد بررسی

اقالم تعهدی اختیاری

مغایر

تعییر در جامعه و شرایط حاکم
بر شرکتهای مورد بررسی

اقالم تعهدی سرمایه
در گردش

مشابه

یکسان بودن شاخص کیفیت
حسابرسی

اقالم تعهدی اختیاری
بررسی چرخش اختیاری
اندرو جکسون و
همکاران ( )2008حسابرس بر کیفیت حسابرسی و بند تداوم فعالیت

مشابه

یکسان بود شاخصهای کیفیت
حسابرسی

محقق/محققین

موضوع

بررسی طول دوره تصدی
دیویس و
همکاران ( )2009حسابرس با اقلم تعهدی اختیاری
مارتینز و مندز
()2010

بررسی ارتباط بین تغییر
حسابرس و مدیریت سود

 )10محدودیتهای پژوهش
طی انجام پژوهش و در راستای سنجش تأثیر چرخش مؤسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی،
محدودیتهای زیر مانع انجام پژوهشی با کیفیت برای پژوهشگران گردید:
با توجه به اینکه کیفیت حسابرسی به سیاســتهای مؤسسات حسابرسی بستگی دارد ،همچنین
تعداد زیادی از نمونه انتخابی توســط سازمان حسابرسی رسیدگی میشوند ،لذا نتایج پژوهش تحت
تأثیر میزان کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی قرار دارد.
با توجه به اینکه نتیجه کار حســابرس در گزارش حسابرس ارائه میشود ،بنابراین مهمترین عامل
برای ســنجش کیفیت حسابرســی ،بررســی متخصصانه بندهای مندرج در گزارشهای حسابرس و
ارتباط آن با صورتهای مالی میباشــد .با توجه به اینکه در پژوهش حاضر تنها بند مرتبط با تداوم
فعالیت (یکی از بندهای خاص گزارشهای حسابرســی) به عنوان شــاخص کیفیت حسابرسی مورد
پژوهش قرار گرفته ،لذا آثار ناشی از بررسی سایر بندهای گزارش حسابرسی که نشان دهنده کیفیت
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شاخص کیفیت
حسابرسی

مشابه/مغایر

دالیل تفاوت و تشابه
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حسابرسی از ابعاد دیگر است ،ممکن است نتایج پژوهش حاضر را تحت تأثیر قرار دهد.
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 )11پیشنهادهای پژوهش
 )1-11پیشنهادهای کاربردی

باتوجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر ،پیشنهادهای زیر بمنظور افزایش کیفیت حسابرسی
در ایران ارائه میگردد:
99به ســازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد میگردد که نسبت به اجرای چرخش اجباری مؤسسات
حسابرســی در دورههای مشــخص تجدید نظر نماید و برای افزایش کیفیت حسابرســی ساز و کار
دیگری را بکار گیرد.
99برای دســتیابی به کیفیت باالی حسابرســی در ایران ،الزم است به مؤسسات حسابرسی عضو جامعه
حسابداران رسمی بیشتر بها داده شود و زمینه برای رقابت این مؤسسات با سازمان حسابرسی فراهم گردد.
 )2-11پیشنهاد برای پژوهشهای آتی

با توجه به اهمیتی که کیفیت حسابرســی و چرخش مؤسسات حسابرسی به عنوان راه کاری برای
افزایش کیفیت حسابرســی دارد و همچنین تحقیقات مختلفی که در خارج از ایران کار شده و جای
خالی آنها در پژوهشهای داخلی به چشم میخورد ،به پژوهش گران انجام پژوهش با موضوعات زیر
پیشنهاد میگردد:
99مطالعه نقش چرخش مؤسســات حسابرسی بر افشای اطالعات-مطالعه موردی در هنگام تعویض
حسابرس
99مطالعه نقش طول دوره تصدی حسابرس بر کیفیت حسابرسی
99بررسی تأثیر چرخش مؤسسات حسابرسی بر حق الزحمه های حسابرس و رقابت در بازار مؤسسات
حسابرسی
99بررســی تأثیر متقابل چرخش مؤسســات حسابرســی و حســابرس متخصص صنعت بر کیفیت
حسابرسی
منابع و ماخذ:
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