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چکیده
طی ادوار گذشته  ،مقررات متعددی در راستای استقالل حسابرسی و ضع شده است .چرخش حسابرسی و محدودیت در ارائه
سایر خدمات حسابرسی از جمله این مقررات هستند .عالقه به بررسی و مطالعه پدیده چرخش حسابرس درمیان دانشگاهیان و
دستاندرکاران حرفه افزایش یافته است انگیزه آنها از پژوهش در زمینه چرخش حسابرس ناشی از نیاز به درک بهتر تقاضا
برای خدمات حسابرسی است زیرا موضوع تغییر حسابرس در درک عوامل موثر بر بازار خدمات حسابرسی و میزان رقابت در
حرفه حسابرسی تأثیر دارد .هدف این تحقیق ،بررسی مبانی در زمینه چرخش مؤسسات حسابرسی و محدودیت در ارائه سایر
خدمات حسابرسی است .نهادهای نظارتی حر فه حسابداری و بازار سرمایه به منظور تقویت استقالل حسابرسان ،تغییر منظم
آنها را به عنوان یکی از راهکارها پیشنهاد یا الزام کرده و به اجرا گذاشته اند .در این مقاله مفهوم  ،سابقه شکل گیری ،دیدگاه
ها و عوامل موثر بر چرخش حسابرس طبقه بندی شده است .با بررسی ادبیا ت در این زمینه نتیجه گیری می شود که احتماال
پیامد تغییر حسابرس به دالیل تغییر و انگیزه های مدیران و حسابرسان بستگی دارد.
واژههای كلیدی :چرخش حسابرس،گزارش حسابرسی،نوع تغییر حسابرس ،شاخص های حسابرسی
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مقدمه
فرانسیس و ویلسون ( )1988بیان میکنند که فرآیند تغییر حسابرس به دو مرحله تقسیم میشود .زیرا دالیل مربوط به
1

کنارگذاری حسابرس قبلی ممکن است ربطی به معیارهای خاص مورد استفاده در تغییر حسابرس جدید نداشته باشد .از نظر
آنان در مرحله اول ،شرکت تصمیم به تغییر حسابرس میگیرد و در مرحله بعد ،حسابرس جدید را انتخاب میکند(مهدوی و
ابراهیمی .) 1389 ،از طرف دیگر ،کارلس و همکاران ( ) 2010معتقدند به طور کلی انتخاب حسابرس یک تصمیم 2اقتصادی
است .صاحبکار خدمات حسابرس را در سطح کیفیت مورد انتظار خود با کمترین هزینه از فروشنده(حسابرس) میخرد و تغییر
حسابرس پاسخی به تغیی ر در مقدار و نوع خدمات مورد نیاز صاحبکار است .از نظر داویدسون و همکاران ( )2006انتخاب
موسسه حسابرسی برای حیات شرکت های سهامیتصمیم گیری مهمی محسوب میشود و تصمیم برای تغییر حسابرسان نباید
4
حسابرس در
به سادگی انجام و بی اهمیت تلقی شود .کناپ و الیکای ( )1988معتقدند که افزایش تغییر حسابرس به توانایی

ایفای نقش مهم اعتباردهی به صورت های مالی صدمه میزند .خزانه داری امریکا ( )2008بیان می کند که تغییرات
حسابرسان به شدت در حال افزایش است و هنوز هم اجباری برای افشای دلیل تغییر وجود ندارد و یا اگر که وجود دارد کافی
نیست .بنابراین الزم است که کمیسیون بورس اوراق بهادار همه شرکت های امریکایی را ملزم کند که دالیل تغییر حسابرس
خود را افشا کنند .بررسی سوابق در کشور ایران در این زمینه نشان میدهد که فرآیند تغییر حسابرسان مستقل در سال های
گذشته به دلیل محدود بودن حسابرسی ت وسط چند موسسه بزرگ از جمله موسسه حسابرسی صنایع ملی و سازمان برنامه،
موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و موسسه حسابرسی شاهد به شکل مدون و رسمیو در غالب مفاد قانونی وجود نداشت و
فقط گروه های حسابرسی مسئول اجرای تعدادی از کارهای خاص؛ با نظر مدیران موسسه تغییر میکرد .در سال  1366سازمان
حسابرسی با ادغام این موسسه ها تشکیل شد .در سازمان حسابرسی به دلیل تنوع و تعدد صاحبکاران و به منظور اعمال کنترل
و بررسی بیشتر ،گروه های حسابرسی مسئول اجرای کار در دوره های زمانی با میانگین سه سال تغییر مییابند .این جابجایی
ممکن است مسئولیت انجام حسابرسی یک شرکت را از یک مدیر سلب و به مدیر دیگری در داخل آن سازمان محول کند.
بنابراین ،فرآیند تغییر صرفاً بین گروه های مختلف در درون سازمان حسابرسی انجام میشود و در زمره مقررات تغییر
حسابرس ،آنگونه که در سایر کشورها مدنظر است قرار نمیگیرد .اما در نهایت با تصویب دستورالعمل موسسه های حسابرسی
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار در هشتم مرداد  1386توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار ،تغییر منظم حسابرس
مستقل در دوره زمانی چهارساله الزامی شد و تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و سایر اشخاص تحت نظارت
سازمان بورس و اوراق بهادار موظف به رعایت آن شدند (وکیلی فرد و محمدی.)1394 ،
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
سابقه شکل گیری طرح چرخش حسابرس
بعد از رسوایی های مالی اخیر در سطح جهان (انرون و وردکام در ایاالت متحده و پارماالت در اروپا) در بین متقاضیان خدمات
حسابرسی (سرمایه گذاران و اعتباردهندگان و )...این اندیشه شکل گرفته که افزایش مدت دوره تصدی حسابرس با صاحب کار،
موجب ایجاد رابطه ی دوستی بین حسابرس و مدیریت صاحب کار شده و مدیریت صاحب کار می تواند با سوء استفاده از این
رابطه ،حسابرس را به شدت تحت تا ثیر قرار دهد و باعث کاهش کیفیت حسابرسی شود .این اندیشه باعث شکل گیری طرح
چرخش موسسات و شریک حسابرس شده است (لی.)2007 ،
تغییر ادواری حسابرسان در ایران برای نخستین بار در آیین رفتار حرفه ای جامعه ی حسابداران رسمیایران مورد اشاره قرار
گرفته است .براساس بند  ،16-16هیچ کاری بیش از سه سال توسط یک مسئول کار بیش از پنج سال با مسئولیت یک شریک
نباید انجام شود .سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ،در اجرای بیست و چهارمین مصوبه شورای عالی آن سازمان ،در راستای
حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران ،سامان دهی و توسعه ی بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عالی بر امور بازار
سرمایه ،دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار را تصویب کرد .براساس مفاد این دستورالعمل،
چرخش منظم موسسات و شریک حسابرسی در دوره ی زمانی چهارساله الزامیشده است (رحیمیان و هدایتی.)1392 ،
دیدگاه های مرتبط با چرخش حسابرس
یک موسسه حسابرسی مستقل و با مهارت ،قادر به شناخت ارائه نادرست اقالم صورت های مالی مورد رسیدگی است و میتواند
نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحبکار خود تاثیرگذار باشد تا در نتیجه آن ،اطالعات مالی قابل اتکایی گزارش شود .رسیدن به
این هدف مطلوب ،به ویژگی های موسسه های حسابرسی وابسته است و این خصوصیات میتواند به شکل مثبت یا منفی به
کیفیت حسابرسی در ارتباط باشد (تیتمان و همکاران  .) 1986 ،حسابرسی با کیفیت تر ،صحت اطالعات ارائه 6شده را بهبود
میبخشد و به سرمایه گذاران اجازه میدهد ت ا برآورد دقیق تری از ارزش شرکت به دست آورند (چامبرز و همکاران .)2008 ،
یکی از عوامل اصلی تهدید کننده استقالل حسابرس و در نهایت کیفیت حسابرسی ،وابستگی او به صاحبکار است که بر
گزارشگری تحریفات با اهمیت تاثیر می گذارد .نگرانی ناشی از آثار روابط طوالنی مدت حسابرس و صاحبکار بر استقالل
حسابرس و کیفیت حسابرسی موجب تدوین قوانینی برای محدود کردن این روابط شده است .یکی از این قوانین که طی چند
دهه اخیر همواره مورد بحث و پژوهش قرار گرفته است ،چرخش حسابرس در دوسطح موسسه یا شریک حسابرسی ،به عنوان
عاملی تاثیر گذار بر کیفی ت حسابرسی ،استقالل حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی بوده است .حسابرسان مستقل از طریق
اعتباردهی به صورت های مالی و دیگر اطالعات مورد رسیدگی ،موجب شفافیت اطالعاتی شرکت ها میشوند .رسوایی های
مالی اخیر در سطح جهان ،از انرون و ورلدکام در آمریکا تا پارالمات در اروپ ا ،نگرانی هایی را در رابطه با قابلیت اتکای صورت
های مالی ایجاد کرده است .در حالی که مسئولیت اصلی تهیه صورت های مالی بر عهده مدیریت شرکت است ،اما عموما از این
-6 Titman & et al
-7 Chambers & et al
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وقایع به عنوان شکست حسابرسی یاد میشود .در واقع تلقی عموم این است که دلیل بروز چنین وقایعی ،عدم استقالل و
کیفیت ضعیف حسابرسی است .در پی این اتفاق ها ،قانون گذاران و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری سعی در تدوین
قوانینی داشتند تا استقالل حسابرسان و کیفیت حسابرسی را بهبود بخشند (لی  .)2007 ،به همین دلیل ،قانون ساربینز
آکسلی در جوالی ( 2002بخش )203موسسات حسابرسی را ملزم می کند شرکا و مدیران خود را پس از هر  5سال متوالی
9

کار حسابرسی روی یک صاحبکار تغییر دهند (کنگره آمریکا  .)2002 ،بدین ترتیب یکی از راهکارهای افزایش استقالل و
کیفیت حسابرسی ،تدوین قوانینی در رابطه با چرخش حسابرس در نظر گرفته شده است .این در حالی است که درباره این
موضوع  2دیدگاه متضاد به شرح زیر وجود دارد:

دیدگاه موافقین چرخش حسابرس
یکی از دغدغه های اصلی حرفه حسابرسی استقالل حسابرس است کاهش تدریجی استقالل حسابرس یک تهدید جدی به
شمار میرود .رابطه طوالنی حسابرس با صاحبکار باعث ایجاد سطحی از نزدیکی بین این دو میشود که به موجب آن برای
حسابرس بسیار سخت خواهد بود ،بتواند کار حسابرسی را به صورتی انجام دهد که سطح مناسبی از تردید حرفه ای حفظ شده
و به استقالل وی لطمه وارد نشود .در واقع ،حامیان تغییر حسابرس بر این باورند که در صورت چرخش اجباری ،حسابرسان در
موقعیتی قرار می گیرند که قادر خواهند بود در مقابل فشار ها و خواسته های مدیران مقاوت کرده و قضاوت بیطرفانه تری را
اعمال کنند .حضور طوالنی مدت حسابرس در کنار یک صاحبکار ،موجب ایجاد تمایالتی برای حفظ و رعایت نقطه نظرات
مدیریت صاحبکار میشود ،وضعیتی که ا ستقالل و بی طرفی او را مخدوش میکند (رجبی .)1385 ،افزون بر این ،نزدیکی
بیش از حد این دو باعث می شود که با افزایش امید کارمندان موسسه حسابرسی به استخدام آن ها توسط صاحبکار ،استقالل
حسابرسان خدشه دار شود ( آرل و همکاران.)2005،
حامیان تغییر حسابرس معتقدند ،ت عویض ادواری حسابرس باعث خواهد شد منافع حسابرس و صاحبکار در یک جهت نباشد و
این تضاد منافع به افزایش کیفیت حسابرسی کمک خواهد کرد .از سوی دیگر ،تداوم انتخاب حسابرس باعث اعتماد به نفس
بیش از حد و عدم نوآوری و کاهش بکارگیری روش های دقیق و موشکافانه در بین حسابرسان میشود (شاکلی  .)1981 ،هم
چنین اغلب حسابرسان در بازگشت به کار قبلی ،برای اموری مانند برنامه ریزی حسابرسی ،بودجه بندی و تهیه اطالعات مورد
نیاز برای حسابرسی سال جاری ،به کاربرگ های سال گذشته تکیه می کنند .این تکیه بیش از حد و پیش بینی نتایج به جای
توجه ب ه تغییرات کوچک و مهم ممکن است باعث عدم دست یابی به اهداف حسابرسی شود (آرل و همکاران .)2005 ،
تمایل به داشتن درآمد ساالنه بلندمدت و مستمر از محل حق الزحمه حسابرسی هم یکی از دالیلی است که ممکن است،
حسابرس برای حفظ صاحبکار ،در شرایط نبود قوانین چرخش اجباری ،در تصمیم گیری های خود در نظر بگیرد و بدین ترتیب
کیفیت اجرای حسابرسی را کاهش دهد (سجادی و همکاران .) 1389،چرخش اجباری حسابرسان ،مدافعاند و مخالفان فراوانی
-8 Li, D.
-9 U.S. Congress
-10 Shockley,R.A.
-11 Arel, B., R. G. Brody, and K. Pany.
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دارد .مدافعان آن ایجاد نگاه تازه ای به صورت های مالی ارائه شده از سوی صاحبکار و افزایش استقالل حسابرس و کشف
تحریف های موجود در صورت های مالی را به عنوان دالیل خود در دفاع از چرخش اجباری حسابرسان عنوان میکنند (بزرگ
اصل و شایسته مند.)1390 ،
دیدگاه مخالفین چرخش حسابرس
در مقابل دیدگاه موافقین ،مخالفین تغییر اجباری حسابرس عقیده دارند ،حسابرسان با گذشت زمان شناخت بهتری از فعالیت
های صاحبکار بدست می آورند و تجربه بیش تری کسب می کنند و توانایی شان در اظهار نظر راجع به مناسب بودن یا نبودن
رویه های حسابداری و گزارشگری افزایش می یابد .بنابراین ،رابطه طوالنی مدت حسابرس و صاحبکار ،کیفیت حسابرسی را
بهبود میبخشد .به اعتقا د آنان تغییر حسابرس باعث خواهد شد اعتماد سرمایه گداران به اتکا پذیری صورت های مالی کاهش
یافته و از این رو اعتبار حسابرس کاهش پیدا کند .از سوی دیگر ،هزینه های حسابرسی ،چه برای حسابرس و چه برای
2
حسابرسان را وادار به حفظ
صاحبکار ،افزایش خواهد یافت (سینت .)2004 ،به باور آنان ،عوامل دیگری وجود دارد که

استقالل می کنند .به عنوان مثال ،تالشی که حسابرسان برای حفظ اعتبار و شهرت خود میکنند و یا ترس از دعاوی حقوقی
علیه آن ها مکانیزم هایی هستند که مانع از رفتارهای نامناسب حسابرسان میشوند (کرمی و بذرافشان .)1389 ،به این ترتیب،
برخالف دیدگاه موافقین چرخش حسابرس ،از نظر مخالفین ،تعویض حسابرس موجب بهبود کیفیت حسابرسی نمیشود ،بلکه
به دلیل عدم آشنایی عمیق حسابرس با سیستم صاحبکار و نیاز به صرف زمان و هزینه بیشتر برای کسب این شناخت ،کاهش
کیفیت حسابرسی را در پی دارد .اما ،ن کته قابل توجه این است که بحث در مورد تغییر حسابرس شامل دو مقوله مجزا است.
یکی چرخش درسطح شرکای حسابرسی و دیگری چرخش در سطح موسسه حسابرسی است(همیلتون وهمکاران .)2005 ،
هرکدام از این اشکال می توانند تاثیرهای مثبت و منفی برا اجزای کیفیت حسابرسی داشته باشند.
عوامل موثر برتغییر حسابرسان
تشخیص عوامل موثر برتغییر حسابرسان در برنامه ریزی برای تقویت استقالل حسابرسان و تدوین مقررات الزم برای شفاف
سازی علل تغییر حسابرسان ،نقش بسزایی دارد .بطور کلی عوامل موثر بر تغییر حسابرسان را میتوان به دو گروه تقسیم کرد:
 .1عوامل مرتبط با حسابرسی و حسابرسان
 .2عوامل مرتبط با واحدهای متقاضی حسابرسی
بنا به اظهار دی انجلو ( ) 1981عوامل مرتبط با تقاضاکنندگان خدمات حسابرسی به خصوصیات شرکت ها و مساله نمایندگی از
قبیل اندازه شرکت ،اهرم مالی و ترکیب مدیران داللت دارد .با وجود این ،انتخاب حسابرسان تحت تاثیر عوامل مرتبط با ویژگی
های موسسات حسابرسی -به عنوان عرضه کنندگان این خدمت -از قبیل حقالزحمه حسابرسی ،نوع اظهار نظر حسابرسان و
در نهایت کیفیت کار حسابرسان نیز هست .در ادامه به تشریح عوامل تشکیل دهنده هر یک از این دو دسته پرداخته می
شود(رضازاده و زارعی.)1388 ،

-12 Sinnett, W.
-13 Hamilton, J., C. Ruddock, D. Stokes, and S. Taylor
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عوامل مرتبط با ویژگی های حسابرسی و حسابرسان:
عوامل این دسته شامل حق الزحمه حسابرسی ،نوع اظهار نظر حسابرسان و کیفیت حسابرسی است که به ترتیب مورد بحث
قرار میگیرد.
-

حق الزحمه حسابرسی :بنابر منطق اقتصادی و برای سطح معینی از کیفیت خدمات حسابرسی ،شرکت ها به دنبال
جلب همکاری حسابرسانی هستند که حداقل هزینه حسابرسی را به آنها تحمیل نمایند .شرکت ها سعی دارند با
انتخاب استراتژِی تغییر حسابرسان ،هزینه حسابرسی را کاهش دهند (پالمروز  .)1984عیسی وو و چای کو
( )2001در تحقیقی که در مالزی انجام داده اند ،ارتباط معنی داری را بین این دو متغیر نیافتند.

-

نوع اظهار نظر حسابرسان :نتایج تحقیقات نشان می دهد بندهای شرط گزارش حسابرسی بر روی قیمت سهام اثر
منفی دارد .بنابراین ،احتمال این که شرکت هایی که گزارش مشروط دریافت میکنند حسابرسان خود را تغییر
7
6
وو
بین این دو متغیر نیافتند .اما،
دهند ،زیاد است (دی انجلو  .)1981شوارتز و منن ( )1985رابطه معنی داری را

و چای کو ( ) 2001نشان دادند که اظهارنظر مشروط حسابرسان بر تغییر آنها تاثیر مستقیم دارد.
-

کیفیت حسابرسی :شرکت هایی که اندازه بیشتری برای متعهد نشان دادن خود و برائت از هرگونه سوء استفاده
دارند ،معموال موسسات حسابرسی بزرگ تر مشهورتر را انتخاب می کنند .در اینجا شهرت و بزرگی موسسات
حسابرسی ،جانشینی برای کیفیت حسابرسی است .بیتی و فیرنلی ( )1995نشان دادند که عدم رضایت از کیفیت
حسابرسی یکی از دالیل اصلی تغییر حسابرسان است .وو و چای کو ( )2001نیز دریافتند که کیفیت حسابرسی با
تغییر حسابرسان شرکت ها رابطه معکوس دارد.

عوامل مرتبط با ویژگی های واحد مورد رسیدگی
عوامل این دسته شامل تغییر ترکیب مدیریت شرکت ،فرصت دستکاری سود ،اهرم مالی ،اندازه شرکت ،رشد شرکت و فعالیت
های تامین مالی شرکت است که به ترتیب مورد بحث قرار میگیرد.
-

تغییر در ترکیب مدیریت شرکت :با تغییر مدیریت شرکت این امکان وجود دارد که مدیریت جدید متمایل به استفاده
از روشهای حسابداری سودافزا و به دنبال کسب همکاری حسابرسانی برای تایید روش مذکور باشد .همچنین
مدیریت جدید ممکن است به دلیل سوء ظن یا نارضایتی از مجموعه مدیریت و حسابرس قبلی ،درصدد انجام
حسابرسی توسط حسابرس جایگزین و انتقال مسئولیت به مدیریت و حسابرس قبلی باشد .انگیزه ساده دیگر برای
مدیریت جدید در خصوص تغییر حسابرسان می تواند تنها به دلیل نداشتن سابقه همکاری و رابطه با حسابرس فعلی

-14 Palmrose
-15 Woo E-Sah., and H. Chye Koh
-16 Deangelo
-17 Schwartz & Menon
-18 Beattie & Fearnley
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9
مدیریت
شرکت باشد (رجبی .) 1383کارپنتر و استراوزر ( )1971و بیتی و فیرنلی ( )1995دریافتند که تغییر در

شرکتها یکی از عوامل اصلی تغییر حسابرسان است.
-

فرصت دستکاری سود :وجود فرصت های دستکاری در سود به معنی وجود شرایط بالقوه اختالف نظر با حسابرسان و
زمینه ساز شروع ذهنیت تغییر حسابرس است .هیلی ( )1985اعتقاد دارد که تعهدات کوتاه مدت به صورت بالقوه
انگیزه دستکاری در سود را برای مدیریت ایجاد میکند .دوفاند ( ) 1992نشان داد که وجود فرصت های دستکاری در
سود برای مدیریت زمینه تغییر حسابرس را به دنبال دارد و برای این کار از نسبت تعهدات کوتاه مدت به دارایی ها
در سال قبل از تغییر حسابرس استفاده کرد و هرچه این نسبت باالتر بود ،تغییر حسابرسان نیز بیشتر اتفاق میافتد.
وو و چای کو ( ) 2001نیز وجود یک رابطه مثبت را بین فرصت های دستکاری در سود و تغییر حسابرسان از سوی
شرکتهای نشان دادند.

-

اهرم مالی :جنسن و مکلینگ

0
فرصت انتقال ثروت را از
( ) 1976نشان دادند که مدیران و مالکان همواره

اعتباردهندگان به خود دارند .هرچه میزان بدهی شرکت بیشتر باشد ،ثروت بالقوه قابل انتقال بیشتر است .در این
شرایط استقالل حسابرس اهمیت بیشتری پیدا می کند؛ زیرا مدیران شرکت ها بدین وسیله میخواهند در خصوص
رعایت شرایط قرارداد استقراض به اعتبار دهنگان اطمینان بیشتری بدهند .لذا مدیران و مالکان برای کسب اعتماد
اعتبار دهندگان ،اقدام به استفاده از خدمات حسابرسانی مینمایند که از همه لحاظ مورد اعتماد سرمایه گذاران
بالقوه باشند .شیلدز ( )1989و دوفاند ( )1992و وو و چای کو ( )2001ارتباط معنی دار بین اهرم 1مالی شرکت ها
و تغییرات حسابرسان یافتند .اما ،پالمروز ( ،)1984هیلی والیز ( )1986ارتباط معنی داری را بین این دو متغیر
نیافتند.
-

3
شود ،تعداد قراردادهای نمایندگی
اندازه شرکت :پالمروز ( )1984نش ان داد که هرچه اندازه شرکت بزرگتر می

شرکت (بین شرکت به عنوان کارفرما -نماینده همچون مدیران ،کارکنان و اعتبار دهندگان) نیز افزایش مییابد و این
امر نظارت مالکان بر مدیران و همچنین نظارت اعتباردهندگان بر مالکان و مدیران را با دشواری بیشتری مواجه
می کند و در نتیجه استقالل حسابرسان اهمیت و ضرورت بیشتری مییابد .بنابراین ،مالکان و مدیران برای این که
نشان دهند همکاری قبلی آنها با حسابرسان شرکت خارج از روال عادی کار حرفه ای نیست ،حسابرسان قبلی شرکت
را تغییر میدهند .همچنین با افزایش میزان دارایی ها نیاز به موسسات حسابرسی بزرگتر و معتبرتر نیز احساس
می شود و هرچه مبلغ دارایی های شرکت باالتر باشد ،احتمال تغییر حسابرس بیشتر است .جانسون و الیز ( )1990و
هاسکینز و ویلیامز ( ) 1990نشان دادند عامل اندازه شرکت بر تغییر حسابرسان اثر قابل مالحظهای دارد .ازطرفی
شوارتز و منن ( )1985و وو و چای کو( ) 2001در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که بین اندازه شرکت و تغییر
حسابرسان رابطه معنی داری وجود ندارد.
Carpenter & Strawser

-19

-20 Jensen & Meckling
-21 Defond
-22 Healy & Lys
-23 palmrose
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-

رشد شرکت :یک شرکت در حال رشد ممکن است به دنبال حسابرس جایگزین باشد که خدمات حسابرسی بهتری را
با هزینه کمتر ارائه نماید .همچنین به دلیل شهرت ،اعتبار و یا کیفیت خدمات نیز واحدهای در حال رشد انگیزه
بیشتری برای تغییر حسابرس خود دارند .جانسون و الیز ( )1990و هاسکینز و ویلیامز ( )1990گزارش کردند

4

که رشد واحد مورد رسیدگی با تغییر حسابرسان ارتباط معناداری دارد .برخالف تحقیقات فوق ،بارتن و رابرتز
8
7
تغییر
بین رشد شرکت ها و
( )1967و چو و رایس ( )1982و وو چای کو ( ) 2001ارتباط معنی داری را

حسابرسان نیافتند.
-

فعالیت های تامین مالی :معموال شرکت ها در رابطه با وضعیت آتی خود اطالعات زیادتری دارند که در دسترس
سرمایه گذارا ن نیست .این عدم تقارن اطالعاتی ممکن است منجر به تقاضای بیشتری برای حسابرسی قابل اعتماد
شود تا در رابطه با ارزش شرکت عالئم مثبت به بازار مخابره کند و هزینه های نظارت را کاهش دهد ،فرانسیس و
9
عمومیسهام یا اوراق مشارکت با تقاضای خدمات
ویلسون ( )1988و جانسون و الیز ( )1990دریافتند که عرضه

حسابرسی از موسسات حسابرسی بزرگ و مشهور همراه بوده است .اما در تحقیق وو و چای کو( )2001این ارتباط
مشاهده نشده است.
تحلیل رابطه تغییر حسابرس و گزارش حسابرسی
در واقع ،حامیان تغییر اجباری حسابرسان بر این عقیده هستند که حسابرسان بعد از حضور طوالنی مدت در کنار یک
صاحبکار ،به دلیل وابستگی های اقتصادی انگیزه بیشتری برای حفظ صاحبکار و پذیرش دیدگاهها و خواستههای وی خواهند
داشت که این امر استقالل آنها را مخدوش میکند .به اعتقاد آنها دوره تصدی طوالنی باعث ایجاد یک سری روابط عاطفی
میشود تا حدی که احساس وظیفه شناسی یا وفاداری در حسابرسان ایجاد میکند و بدین ترتیب ،استقالل آنها را به خطر
می اندازد .مخالفان تغییر اجباری ،شاید این دیدگاه را تأیید کنند اما آنان اعتقاد دارند مخارج اجرا و اعمال این قانون بیش از
منافع آن است .از طرفی ،آن ها استدالل می کنند که عوامل دیگری نظیر نیاز به حفظ اعتبار و شهرت و ترس از طرح دعاوی
حقوقی علیه آن ها وجود دارد که حسابرسان را وادار به حفظ استقالل میکند(کرمیو بذرافشان.)1389 ،
چنین تصور می شود که شرکت ها بعد از دریافت گزارش تعدیل شده حسابرسی ،حسابرس خود را تغییر میدهند که این الزام ًا
با کاهش کیفیت حسابرسی همراه است .به همین دلیل پژوهش های زیادی در این زمینه انجام شده و پژوهشگران به نتایج
0
توضیحی گزارش حسابرسی
مختلفی دست یافته اند .چاو و رایس ( ) 1982در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بندهای

Johnson & Lys

-24

Haskins & Williams

-25

Burton & Roberts

-26

Chow & Rice

-27

Woo E-Sah., and H. Chye Koh

-28

Francis & Wilson,

-2930

- Chow & Rice
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اثر منفی بر روی قیمت سهام دارد .افزون بر این ،اظهارنظر حسابرس و بندهای توضیحی بر تغییر حسابرس اثر مثبت داشته و
شرکت ها تمایل دارند پس از دریافت اظهارنظر مشروط ،حسابرسان خود را تغییر دهند ،به امید اینکه حسابرس دیگر اظهارنظر
1
نظارت بیشتر بر گزارش
بهتری ارائه کند .همچنین راکو و همکاران ( )2010معتقدند که ممکن است یک صاحبکار به منظور

های مدیریتی و در اختیار قرار دادن این گزارش ها به اشخاص ثالث ،از حسابرسان با تخصص بیشتری استفاده کند و ترسی از
نوع گزارش حسابرسی نداشته باشند ،در حالی که صاحبکاران دیگری نیز وجود دارند که به دنبال حسابرسانی هستند که به
رویه های حسابداری و سایر ویژگی های حسابداری آنها نظر مساعدتری داشته و گزارش خود را در رابطه با این موضوعات
تعدیل نمیکنند .پژوهشگرانی همچون وو و چای کو ( )2001و هودیب و کوکی ( )2005در پژوهش های خود 2به این
نتیجه رسیدند که احتمال تغییر حسابرسان به دنبال صدور اظهارنظر مشروط افزایش مییابد .ولی پژوهشگران دیگری چون
4
جانشین پیدا نکردند .از سوی دیگر ،ناگی ()2005؛ چان و
اسمیت ( ) 1986تفاوتی بین اظهارنظر حسابرس قبلی و حسابرس
7
6
شرکت هایی که حسابرسان
های خود به این نتیجه رسیدند که
ژانگ ( )2006و کریشنان و همکاران ( )2007در پژوهش

خود را تغییر میدهند حسابرس جانشین و حسابرس قبلی به یک اندازه سیاست های محافظه کارانه را بکار میبرند در نتیجه
کیفیت حسابرسی لطمه نمی بیند و الزاماً این شرکت ها بعد از تغییر حسابرس اظهار نظر مقبول دریافت نمیکنند.
تاثیر چرخش حسابرس بر شاخص های حسابرسی
طرح چرخش موسسات و شریک حسابرس بر سه عامل تاثیرگذار موثر است که هریک از این عوامل خود موجب تغییر در
کیفیت خدمات حسابرسی میشوند:
 .1ارتباط با مدیریت صاحب کار
 .2توجه به فرایند حسابرسی سال های قبل
 .3اشتیاق برای راضی نگه داشتن صاحب کار
ماهیت چرخ ش موسسات یا شریک حسابرس این گونه است که بر هر یک از عوامل پیش گفته تاثیر دو سویه دارد و از این
طریق موجب تغییر در کیفیت خدمات حسابرسی میشود .از یک سو ،چرخش موسسات و شریک حسابرس موجب قطع ارتباط
دراز مدت حسابرس با صاحب کار ،نداشتن توجه به فرایند تکراری حساب رسی سال های قبل و از بین رفتن میل ناآگاهانه ی
حسابرس برای خشنود کردن صاحب کار میشود .در نگاه نخست ،با مطالعه ی هر یک از عوامل پیش گفته میتوان نتیجه
31
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گرفت که چرخش موسسات و شریک حسابرس موجب بهبود کیفیت حسابرسی میشود .اما از بعد دیگر با بررسی هر یک از
عوامل حاصل شده در اثر فرایند چرخش موسسات و شریک حسابرس کاهش کیفیت خدمات حسابرسی حاصل میشود .زیرا
این فرایند چرخش موسسات و شریک حسابرس موجب قطع ارتباط حسابرس و صاحب کار میشود و در نتیجه مدیریت
صاحب کار با حسابرس جدید احساس راحتی نمیکند و در صورت وجود مشکالت آن ها را با وی در میان نمیگذارد (جعفری،
.)1387
توجه به فرایند حسابرسی سال های قبل به دلیل درک بهتر از تغییرات ،جابه جایی و طبقه بندی اطالعات که در اثر شناخت
حسابرس در سال های قبل حاصل شده است ،موجب بهبود کارایی حسابرس میشود .مرور پرونده های حسابرسی در سال
های قبل عالوه بر تاثیر روی کارایی حسابرس ،فرایند حسابرسی را نیز اثربخش تر میکند ،زیرا شرکت ها با نوع سواالت
حسابرس آشنا هستند و حسابرس با مرور کاربرگ های قبلی از ایجاد وقفه در فرایند حسابرسی زمان بر جلوگیری میکند ،اما
اتکای صرف به پرونده های سال قبل مان ع از اجرای کنترل های جدید و در خور نیاز برای حسابرسی دوره جاری میشود.
اشتیاق برای راضی نگه داشتن صاحب کار سومین عاملی است که نتیجه ی ماهیت چرخش موسسات و شریک حسابرس است.
فرایند چرخش موجب از بین رفتن میل آگاهانه و یا ناآگاهانه ی راضی نگه داشتن مشتری میشود و از این طریق موجبات
حفظ استقالل حسابرسان را فراهم می آورد ،اما ممکن است کیفیت خدمات حسابرسی تحت تاثیر این تمایالت حسابرس برای
انتخاب به عنوان حسابرس مستقل در دوره ی مجاز بعدی ی شرکت های تحت نفوذ صاحب کار قرار گیرد که چرخش
نمیتواند مانع از انجام چنین کاری شود (لی ) 2007 ،چگونگی تاثیر طول دوره ی تصدی حسابرسی بر کیفیت حسابرسی و
اظهار نظر حسابرسان در قالب دو فرضیه ی تخصص حسابرس و فرضیه استقالل حسابرس ارائه میشود .فرضیه تخصص
حسابرس بر این باور است که با افزایش طول دوره ی تصدی حسابرسی ،کیفیت حسابرسی افزایش مییابد .برعکس ،فرضیه ی
استقالل معتقد به کاهش کیفیت حسابرسی با افزایش طول دوره ی تصدی حسابرسی است (ارل و همکاران .)2005 ،
پدیده ی چرخش حسابرسان مانند تیغ دولبه است که هم می تواند موجبات حفظ استقالل و افزایش کیفیت خدمات حسابرسی
را فراهم آورد و هم میتواند فلسف ه ی وجودی حسابرسی را متزلزل کند .استفاده ی مفید و موثر از این پدیده به منظور افزایش
کارایی و اثر بخشی بازار سرمایه مستلزم شناسایی ابعاد وجودی آن و اتخاذ تمهیدات مناسب و اقتضایی و در زمینه ی تکرار این
پدیده است (رحیمیان و هدایتی.)1392 ،
نتیجه گیری
نتیجه کلی که می توان از این پویش استنباط کرد که با چرخش حسابرس ،انجام عملیات و برنامه حسابرسی متفاوت از
موسسه قبلی صورت می گیرد که به نوعی شاهد افزایش در کیفیت حسابرسی خواهیم بود .چرخش حسابرس از نظر درک
وضعیت بازار خدمات حسابرسی و میزان رقابت در حرفه حسابرسی اهمیت ویژه ای دارد.
از دیدگاه صاحب نظران و مراجع حرفهای حسابداری و حسابرسی ،فرآیند چرخش مؤسسههای حسابرسی با قطع ارتباط
بلندمدت میان صاحبکار و حسابرس موجبات حفظ استقالل حسابرسان را فراهم می آورد ،و زمانی که حسابرس چند سال به
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طور مستمر در شرکت صاحبکار فعالیت می کند ،افزایش انعطاف پذیری صاحبکار در مدیریت سود با استفاده از اقالم تعهدی
اختیاری افزایش می یابد .در ایران باید با احتیاط بیش تری در مورد لزوم چرخش حسابرسان ،استدالل کرد.
الزام سازمان بورس به تغییر حسابرس توسط شرکت ها مسلماً نشانگر نگرانی فعاالن حرفه و مسئو الن بورس اوراق بهادار در
رابطه با موضوع استقالل حسابرس و کیفیت حسابرسی بوده است .با توجه به دستاوردهای این تحقیق ها و آموخته های سایر
کشورها تالشی در جهت ترقی هرچه بیشتر در این قانون صورت گیرد.
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