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ثير چرخش موسسات حسابرسي بر كيفيت گزارش حسابرسي بررسي تأ

هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شركت  
  

    2اله جعفريولي /  1يحيي حساس يگانه 
  چكيده

هـاي پذيرفتـه   در اين تحقيق تاثير چرخش موسسات حسابرسي بر كيفيـت گـزارش حـسابرسي شـركت        
در واقـع ايـن تحقيـق پاسـخي بـه ايـن             . ران مورد مطالعه قرار گرفته است     شده در بورس اوراق بهادار ته     

هـاي پذيرفتـه     چرخش موسسات حسابرسي چه تاثيري بر كيفيت حسابرسي شـركت         "پرسش است كه،    
منظور از چرخش موسسات حـسابرسي جابجـايي و تعـويض حـسابرسان     . "شده در بورس تهران دارد ؟    

توانـايي كـشف    ( و كيفيت حسابرسي نيز حاصل جمع شايستگي         هاي زماني حداكثر چهار ساله    در دوره 
تحقيـق حاضـر از نـوع       . باشـد  مـي ) انگيزه گزارش موارد كشف شـده     (و استقالل حسابرسان    ) اشتباهات

در راسـتاي انجـام     . هاي مالي جمع آوري شـده اسـت       توصيفي بوده و اطالعات مورد نياز نيز از گزارش        
هايي از بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفـت  شركتاين تحقيق اطالعات مالي مربوط به  

نتــايج حاصــل از تجزيــه و تحليــل اطالعــات . انــد كــه چــرخش موســسات حــسابرسي را تجربــه كــرده
دهد كه چرخش موسسات حسابرسي موجب افـزايش        آوري شده و آزمون فرضيه تحقيق نشان مي       جمع

  .شود كيفيت حسابرسي نمي
  ش موسسات حسابرسي، كيفيت حسابرسي، اصالح اشتباهات سنواتيچرخ:  كليديواژگان

  M42  :بندي موضوعيطبقه
  مقدمه

هاي متعددي خواه در مسير چرخه حيات اقتصادي  هر ساله در كشورهاي مختلف جهان شركت  
   هاي دولتي، براي نخستين بار قدم به بازار سرمايه نهادسازي شركتو خواه از طريق برنامه خصوصي

  

                                              
  دانشگاه عالمه طباطبائي استاديار گروه حسابداري  . 1
  شد حسابداري كارشناس ار. 2
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  قدمهم
وجود اطالعات مالي شفاف و قابل اتكا كـه محـصول يـك سيـستم گزارشـگري جـامع و مناسـب                      

گيري در مورد مبادله اوراق      ارزيابي وضعيت و عملكرد يك شركت و تصميم       اصلي  از اركان    باشد، مي
 ان،گكننـد  از ديـد اسـتفاده     اي امـروز،   در جوامـع حرفـه     .آيـد   حـساب مـي   هبـ بهادار منتشره از سـوي آن       

ها و مركز ثقل    شوند كه يك سازمان مستقل بر فرآيند گزارشگري شركت         اطالعاتي قابل اتكا تلقي مي    
موسـسات   هـاي مـستقل،   گونه سـازمان  اي از اين  نمونه .هاي مالي نظارت نمايد    يعني صورت  اين فرآيند، 

و محـصول   ساختار كنترل داخلي واحد گزارشـگر        ، در واحدهاي تجاري   باشند كه عمدتاً   حسابرسي مي 
  .دهند هاي مالي را مورد بررسي و نظارت قرار مي  يعني صورت،نهايي اين سيستم كنترل داخلي

كننـدگان،    بديهي است با توجـه بـه جايگـاه و نقـش موسـسات حـسابرسي در تـصميمات اسـتفاده                    
استقالل واقعي حسابرس و كيفيـت كـار موسـسات حـسابرسي كـه بـه عنـوان عوامـل كليـدي در تهيـه                         

بـه همـين دليـل بـراي     . شوند، در سرلوحه توجه آنان قرار گرفته است هاي حسابرسي قلمداد مي گزارش
اي افزايش كيفيت كار و حفظ استقالل موسسات حسابرسي راهكارهاي مختلفي از سوي مراجـع حرفـه   

نظران در اين حرفه ارائه شده است كه يكي از پيشنهادهاي مورد توصيه آنان، چـرخش مـنظم      و صاحب 
هاي اخير پديده چرخش موسسات حسابرسي به زمينـه مهمـي در    سال در .باشدسات حسابرسي ميموس

هـاي مشخـصي    در اين كشورها كارگروه   . اي اغلب كشورها تبديل شده است     تحقيقات و مباحث حرفه   
اند تا اثر بـه كـارگيري ايـن فرآينـد را از جهـات مختلـف مـورد                   جهت مطالعه اين موضوع تشكيل يافته     

  . قرار دهندبررسي
در اين تحقيق سعي شده است تا به بررسي اثر به كارگيري اين راهكار به عنوان يكي از راهبردهاي             

 نتيجـه قابليـت اتكـاي بيـشتر بـه گـزارش حـسابرسي و                عملي براي حل مـسئله اسـتقالل حـسابرس و در          
  .ودهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ش هاي مالي شركت گزارش
  چه چرخش موسسات حسابرسيتاريخ

شور ايتاليا براي تعدادي از در ك1974 چرخش موسسات حسابرسي براي اولين بار در سال
الزام براي چرخش موسسات حسابرسي بعد از . هاي پذيرفته شده در بورس اين كشور اجرا شد شركت

اي بيمه عمر و ه براي نمونه شركت( گذشت سي سال به شركت هاي ديگر هم تحميل گرديد
اي كشور ايتاليا، چرخش موسسات حسابرسي  در قوانين تدوين شده توسط مراجع حرفه ).خسارت

اما در لوايح . شود ات دولتي هر نه سال اجرا ميهاي خصوصي هر سه سال و براي موسس براي شركت
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 به دوازده سال ي حسابرستصداي كشور ايتاليا حداكثر زمان  جديد منتشره از سوي قانونگذاران حرفه
  .افزايش يافته است

 در اسپانيا قانون چرخش موسسات حسابرسي براي دوره حداكثر 1989بعد از كشور ايتاليا، از سال 
اما در سال . نه سال و قبول كار توسط مؤسسه حسابرسي قديمي بعد از گذشت حداقل سه سال اجرا شد

. دت حسابرسي به صورت متغير اعالم گرديد اين قانون مورد بازنگري قرار گرفت و حداكثر م1995
  .هر سال فرآيند چرخش موسسات حسابرسي بايد انجام شود بار چرخش،ز يكبدين معني كه بعد ا

هاي پذيرفته شده در بورس كانادا تصويب نشده  شركتش موسسات حسابرسي براي چرخاجبار 
  .موسسات حسابرسي شدندهاي اين كشور ملزم به چرخش   فقط بانك1991وليكن در سال است، 

در كشور برزيل قانوني مشابه با چرخش موسسات حسابرسي به دليل فساد مالي براي 1996در سال 
بعد از آن قانون چرخش موسسات حسابرسي براي دوره پنج ساله  .دو بانك اصلي اين كشور اجرا شد

 2004ها از سال  شركت و براي 2001ها از سال  به تصويب رسيد كه اولين دوره چرخش براي بانك
  .بوده است

كه  وبي تصويب شد مبني بر ايناي كشور كره جن  قانوني توسط مراجع حرفه2003در سال 
هاي ذيل، قانون چرخش موسسات  هاي به ثبت رسيده در اين كشور به استثناي شركت شركت

 قانون قرار  زمره اينهاي ذيل در اما شركت .حسابرسي را براي هر شش سال يكبار انجام دهند
  :گيرند نمي

گذاري خارجي كه در زمره واحد فرعي شركت مادر خارجي بودند و  هاي سرمايه شركت. 1
  شدند، راساس قوانين آن كشور حسابرسي ميبايست ب مي

 .هاي صرافي خارجي كه به ثبت رسيده اند شركت. 2

ش ساله و با  قانون چرخش موسسات حسابرسي براي دوره ش2004در كشور اتريش از سال 
اما اجراي اين قانون به تعويق افتاد . حداقل زمان بازگشت حسابرس قبلي در مدت سه سال تصويب شد

ت اتريش را تغيير ها كه موضوع و عناوين قانون تجار قالب قانون شركت در 2005و در نهايت در سال 
  .مي داد، اجرا گرديد

در . ها اجباري شد ر صرفاً براي برخي از شركتبعد از آن در كشورهاي هند و سنگاپور قانون مزبو
كشور سنگاپور قانون چرخش موسسات حسابرسي براي نهادهاي مالي و به مدت دوره پنج ساله الزامي 

  .هاي خارجي مصداق نداشت ضمن آن كه اين قانون براي شركت. گرديد
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هاي دولتي براي  هاي بيمه و شركت شركت ها، در هند نيز چرخش موسسات حسابرسي براي بانك
، اجباري در اي پذيرفته شده در بورس اين كشوره  اما براي شركت،هاي چهار ساله الزامي شد دوره

  .   پيروي از اين قانون وجود ندارد
در پي اقدامات صورت گرفته توسط كشورهاي فوق، مطالعه چرخش موسسات حسابرسي قبل از 

كشورها از جمله سوئد، آمريكا و انگلستان صورت  توسط تعداد ديگري از ،تدوين قانوني براي آن
گرفت كه به دليل تضاد نتايج حاصله با اصول و مقررات آن كشورها، در پيروي از اين قانون امتناع 

  (GAO, 2003).  كردند

 هاي گذشته به دليل محدود بودن انجام آيند چرخش موسسات حسابرسي در سالدر ايران، فر
موسسه حسابرسي صنايع ملي و سازمان برنامه،  د موسسه بزرگ از جمله، حسابرسي توسط چنفعاليت

اد  مفقالبموسسه حسابرسي بنياد مستضعفان و موسسه حسابرسي شاهد به شكل مدون و رسمي و در 
 مديران هاي حسابرسي مسئول انجام تعدادي از كارهاي خاص با نظر قانوني وجود نداشت و فقط گروه

  .رفتندگ ميموسسه مورد چرخش قرار 
كاران و زياد بودن   به دليل تنوع صاحب،تشكيل سازمان حسابرسيو ادغام موسسات فوق پس از 
ار در هاي حسابرسي مسئول انجام ك  گروهها و به منظور اعمال كنترل و بررسي بيشتر، تعداد آن

ست مسئوليت اين جابجايي ممكن ا. گيرند هاي زماني با ميانگين سه سال مورد چرخش قرار مي دوره
انجام حسابرسي يك شركت را از يك مدير سلب و به مدير ديگري در داخل سازمان حسابرسي 

شود و  هاي مختلف در درون سازمان حسابرسي انجام مي فرآيند چرخش صرفاً بين گروه. كندمحول 
  .گيرد م با ساير كشورها قرار نميدر زمره قانون چرخش موسسات حسابرسي همگام و هم مفهو

گذاران،  در راستاي حمايت از حقوق و منافع سرمايه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران،
 8 در تاريخ ،ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عاليه بر امور بازار سرمايه

خش چركه دستورالعمل موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار را  ،1386مرداد 
سازمان (نمود، تصويب كرد  مي زماني چهار ساله الزامي هاي در دورهرا منظم موسسات حسابرسي 

  ).1386 بورس اوراق بهادار،
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  ادبيات و پيشينه پژوهش
     كيفيت حسابرسي

ارائه شده ) De Angelo,1981 (يك تعريف متداول از كيفيت حسابرسي به وسيله دي آنجلو
از احتمال اين موضوع تعريف كرده است كه » بازار )استنباط(ارزيابي« را او كيفيت حسابرسي. است

  :حسابرس
  .هاي مالي و يا سيستم حسابداري صاحبكار را كشف كند موارد تحريفات با اهميت در صورت. 1
 . تحريف با اهميت كشف شده را گزارش نمايد. 2

به شايستگي حسابرس و احتمال  احتمال اين كه حسابرس موارد تحريفات با اهميت را كشف كند
د به استقالل حسابرس بستگي كه حسابرس موارد تحريفات با اهميت كشف شده را گزارش كن اين
  .دارد

كيفيت حسابرسي را حسب ميزان اعتباردهي حسابرسي تعريف  )Palmerose,1988( پالمروس
مالي است، كيفيت هاي  از آنجا كه هدف از حسابرسي ايجاد اطمينان نسبت به صورت .كند مي

هاي مالي حسابرسي شده عاري از تحريفات با  شود كه صورت حسابرسي به اين عنوان تعريف مي
يعني قابليت اطمينان به . در واقع اين تعريف، بر نتايج حسابرسي تأكيد مي نمايد. اهميت باشد

  . كند  كيفيت حسابرسي را منعكس ميهاي مالي حسابرسي شده، صورت
 كيفيت حسابرس را ميزان صحت و درستي اطالعاتي  (Titman et al.,1986)منتيتمان و ترو

  . گيرد گذاران قرار مي اند كه پس از حسابرسي در اختيار سرمايه تعريف كرده
تعريف كيفيت حسابرسي را توانايي حسابرس در  (Davidson et al., 1993) ديويد سون و نيو

  .دانند دستكاري انجام شده در سود خالص مياهميت و نيز كشف  كشف و حذف تحريفات با
كشف (كيفيت واقعي حسابرسي را مجموع شايستگي گيري  مقياس اندازه) 1385( جعفري
  .عنوان كرده است) گزارش تحريفات كشف شده(و استقالل حسابرسان )  با اهميتتحريفات

عمومي را  ) ماتخد( ماهيت كاالي گزارش حسابرسي به عنوان محصول نهايي فرآيند حسابرسي،
انحصار هيچ دارد، كه استفاده از آن مانع استفاده از ديگر خدمات عمومي نمي شود و مصرف آن در 

مانند ساير كاالها و خدمات بايد از كيفيت مناسبي  اين كاالي عمومي .اي نيست كننده مصرف
ه نظارتي باشد كه اگر حسابرسي يك وسيل .برخوردار باشد تا تقاضا براي آن استمرار داشته باشد

هاي مالي كه  هاي متعدد مذكور را به عهده گيرد، پس با ثابت فرض كردن ساير شرايط، صورت نقش
 كنندگان اين كاال با كيفيت باال حسابرسي شده اند، از قابليت اتكاء و اعتماد بيشتري نزد مصرف
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دهد كه  بي در ايران نشان ميهاي تجر هاي انجام شده و يافته پژوهش. برخوردار خواهند بود) خدمات(
است، ) مؤسسه حسابرسي(كليدي مرتبط با عملكرد حسابرسي كيفيت حسابرسي عمدتاً تابع دو متغير 

 .ها اي عمليات حسابرسي و مانند اين و اجراي حرفه استقالل. 2 و شايستگي، شامل دانش و تجربه. 1

 كيفيت حسابرسي شديداً متأثر از دو اي حكايت از اين دارد كه يافته هاي ميداني و تجارب حرفه
 هاي بااهميتيا به عبارت ديگر، كيفيت حسابرسي يعني كشف تحريف. عامل كليدي مذكور است

  ).1385يگانه،  حساس (است) استقالل(ها در گزارش حسابرسي و انعكاس آن )شايستگي(
  هاي خارجي پژوهش

 تصدي حسابرس و كيفيت خدمات ميان دورهرابطه et al.,1993)   (Copleyكاپلي و داكت
دهد كه با افزايش دوره ارتباط حسابرس و   نشان ميها نتايج تحقيق آن. را بررسي كردندحسابرسي 

كيفيت ه ارتباط بسيار طوالني باعث كاهش اما دور. يابد صاحبكار كيفيت حسابرسي افزايش مي
دمات حسابرسي پيشنهاد ت خاي را براي افزايش كيفي محققان چرخش دوره. شود حسابرسي مي

  .كنند مي
 –به بررسي رابطه ميان دوره ارتباط حسابرس et al.,1993)   (Geiger گيگر و راژوناندان

هدف از اين بررسي كشف رابطه بين دوره ارتباط حسابرس . صاحبكار و اشتباهات حسابرسي پرداختند
قق گزارش حسابرسي اين دو مح.  صاحبكار و اشتباهات مندرج در گزارش حسابرسي بود–

هاي بانك قرار گرفتند را مورد  در زمره اختالس1998 الي1996هاي هايي كه در طي سال شركت
هاي حسابرسان جديد اشتباهات بيشتري يافت  نتايج بررسي نشان داد كه در گزارش. آزمون قرار دادند

ال اول فعاليت خود قرار  سگيري بدليل موقعيت حسابرسان است كه شايد متأثر از اين نتيجه. شود مي
  .گرفتند

 بين صاحبكار و مؤسسه حسابرسي را با ه رابط,et al.,1993) (Johnson و همكاران جانسون
اين محققان در مطالعه خود ارتباط حسابرسان و . هاي مالي بررسي كردند توجه به كيفيت گزارش

 سال و 8 تا 4 ميان مدت، بين  سال،3كوتاه مدت، كمتر از ( ها را به سه دسته تقسيم كردند شركت
 1986هاي  هاي بزرگ در طي سال گيري از شركت با نمونه).  سال مي باشد9مدت كه بيش از   بلند
مدت  مدت بيشتر از دوره ميان هاي كوتاه مشخص شد كه بهبود در كيفيت گزارشگري دوره1995الي

  .حل باشد تواند بهترين راه سي نمي ولي چرخش موسسات حسابر،است
 صاحبكار و – به بررسي رابطه بين دوره ارتباط حسابرس,Vanstraelen)  (2001ون استريلن

در اين بررسي ارتباط بلندمدت بين حسابرس و صاحبكار و رفتار . كيفيت حسابرسي پرداخت
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براي انجام اين تحقيق اطالعات تأييد شده از بانك ملي بلژيك در  .حسابرسان مورد مطالعه قرار گرفت
هاي تحت  ، شركتنمودبه دو دسته تقسيم را ها   شركت محقق. اخذ شد1996الي 1992هاي الطي س

نتايج بررسي نشان داد حسابرسان تمايل بيشتري به انتشار  .هاي فاقد نيازهاي مالي فشار مالي و شركت
ن را بنابراين دوره ارتباط بلندمدت عالقه حسابرسا. هاي غير شفاف نسبت به سال قبل دارند گزارش

شود كه  مشخص ميبا توجه به مالحضات فوق . هاي معتبر كاهش مي دهد براي انتشار گزارش
كنندگان مناسب به نظر  ادهچرخش مؤسسات حسابرسي به جهت حفظ ارزش حسابرسي براي استف

  .رسد مي
رابطه تجربي بين مدت حسابرسي و رسوايي مالي را  (Walker, et al.2001)  و همكارانواكر
 دچار 1991 الي1980هاي  شركت آمريكايي كه حد فاصل سال110براي اين منظور.  كردندبررسي

وايي مالي در ها نشان داد كه بيشترين رس نتايج بررسي. فساد مالي شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند
 مدت اتفاق در دوره كوتاهولي باالترين نرخ رسوايي مالي است، مدت بوده  دوره ارتباط طوالني

مدت كم بود، محققان نتيجه گرفتند كه   مالي در دوره طوالنيبه دليل اين كه نرخ فساد. افتد مي
  .نرخ شكست هاي مالي الزم نمي باشدچرخش موسسات حسابرسي براي كاهش 

به بررسي تأثير چرخش  (Bocconi, School of Management,2004) دانشگاه بوچوني
تحقيق فوق كه هم از طريق اطالعات تجربي و هم . پرداختموسسات حسابرسي بر كيفيت حسابرسي 

دهد كه كيفيت حسابرسي در  آوري پرسشنامه و انجام مصاحبه صورت گرفت، نشان مي از طريق جمع
  .يابد هاي اوليه پس از چرخش كاهش مي سال

 به مطالعه رابطه بين كيفيت حسابرسي و چرخش (Carcello et al.,2004)كارسلو و ناگي
مستقيم بين  تحقيق آنان نشان داد كه يك رابطه تايجن. ت از نقطه نظر گزارشگري مالي پرداختندموسسا

به طور كلي . اهميت وجود دارد  باتحريفاتمدت حسابرسي و تعداد گزارش حاوي  دوره ارتباط كوتاه
لذا در اين شرايط چرخش موسسات ، دهد هاي اوليه حسابرسي رخ مي  بااهميت در سالتحريفات

  .گذارد  كيفيت حسابرسي ميحسابرسي تأثير منفي بر
 تأثير دوره ارتباط حسابرسي را بر درآمد و كيفيت حسابرسي بررسي  (Chung, 2004)چانگ

هاي خود نشان داد كه حكومت خاص حاكم بر كره جنوبي متمايل به تدوين  وي در بررسي .كرد
هاي خود به اين نتيجه رسيد كه با محدود   در يافتهمحقق. موسسات حسابرسي بودقانوني براي چرخش 

كند با مشخص  ضمن آنكه وي پيشنهاد مي. ماند حسابرس مستقل باقي مي كردن طول دوره ارتباط،
  .يابد كار كيفيت حسابرسي بهبود ميكردن مدت ارتباط حسابرس و صاحب
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د احتمال توان تالش كرد تا اين مطلب كه دوره ارتباط طوالني مي (Nashwa, 2005) ناشوا
هاي   شركت آمريكايي در طول سال90شكست . هاي حسابرسي را افزايش دهد، اثبات كند شكست

 به سه بخش دعاوي قضايي، ورشكستگي و تحريم شده از سوي كميسيون بورس 2001 الي 1996
هاي  ها در طول سال دهد كه اغلب شكست نتايج بررسي وي نشان مي. اوراق بهادار تقسيم بندي شد

ريسك رابطه ميان حسابرس و صاحبكار افزايش  هاي اخير، در طي سال .دهد دايي حسابرسي رخ ميابت
هاي وي اين فرضيه را كه چرخش  گيرد كه نتايج بررسي در نهايت محقق نتيجه مي. يافته است

  .كند  حسابرسي مي شود، تأييد نميموسسات حسابرسي موجب بهبود كيفيت
.  تأثير چرخش موسسات حسابرسي بر كيفيت حسابرسي پرداختبه مطالعه (Nagy, 2005) ناگي

ها را  هاي محيطي كه در اثر قصور آرتواندرسون تعدادي از شركت تحقيق وي براساس محدوديت
هاي استفاده شده در نمونه آماري كه در سايه  شركت. مجبور به تغيير حسابرس كرده بود انجام شد
هاي  كردند به دو دسته شركت بزرگ و شركت ليت ميوجود قانون چرخش موسسات حسابرسي فعا

دهد كه درصد افزايش در بهبود كيفيت حسابرسي  نتايج تحقيق نشان مي. بندي شدند كوچك تقسيم
به عبارت ديگر كيفيت حسابرسي زماني  .هاي بزرگ بوده است هاي كوچك بيشتر از شركت شركت

  .هستند واحدهاي حسابرسي شونده كوچكتر يابد كه بهبود مي
به انجام تحقيق پيرامون اثر چرخش موسسات  (Arrunada et al., 2005) رونادا و آرسآ

دهد كه بين دوره ارتباط  ها نشان مي نتايج تحقيق آن .حسابرسي بر كيفيت حسابرسي پرداختند
سپس موضوع استقالل  . صاحبكار و شايستگي حسابرسان ارتباط مستقيم وجود دارد–حسابرس

ا توجه به سه موضوع حق الزحمه ارتباط با صاحبكار، ارزش مابقي قراردادهاي موسسه و حسابرسان ب
دهد كه چرخش  ها در اين ارتباط نشان مي نتايج تحقيق آن. حق الزحمه قراردادهاي بالقوه بررسي شد

  .ل جستجوي حسابرسان را افزايش دهدتواند احتما موسسات حسابرسي نمي
اي  تواند نشانهضوع پرداخت كه تغيير حسابرسان ميطالعه اين موبه م (Lennox, 1998) لنوكس

هاي  گيري از شركت وي با نمونه. ها باشد براي ورشكستگي يا اعمال تحريفات توسط شركت
هايي كه ميزان فروش آنها واهي است تمايل زيادي به تغيير  ورشكسته به اين نتيجه رسيد شركت

ها  دهد كه اين شركت اين موضوع نشان مي. كنند ر ارائه ميهاي معتب حسابرساني دارند كه گزارش
 .هاي حسابرسي را دارند كه نمايانگر اختالالت حسابرسي آنها است تمايل به كاهش دقت در گزارش

اعث تغيير گذار است بهاي آنان تأثير هاي حسابرسان كه بر يافته كند سياست اين محقق تأكيد مي
  .شود اي حسابرس مي دوره
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 به مطالعه موارد عدم توافق بين حسابرس و صاحبكار  (Ingram et al.,1982) م و ركرساينگر
ها نشان داد كه بيشترين موارد عدم توافق ميان حسابرس و صاحبكار در  نتايج تحقيق آن. پرداختند

ي دهد كه نياز بالقوه برا به عبارت ديگر نتايج تحقيق فوق نشان مي. هاي غير چرخشي بوده است گروه
  .بط بين مشتري و حسابرس وجود داردچرخش در روا

  هاي داخلي پژوهش
 انجام تحقيقات متعدد خارجي پيرامون موضوع پژوهش، در داخل كشور تحقيقات زيادي عليرغم

  :گرفته كه عبارتند ازتنها تحقيقات داخلي زير پيرامون موضوع  صورت. صورت نگرفته است
عوامل مؤثر بر كيفيت حسابرسي مستقل از ديد حسابرسان "اي با عنوان  در پايان نامه) 1383(آقايي 

 با استفاده از متون و ادبيات حسابرسي، استانداردهاي پذيرفته شده ،"كنندگان مستقل و استفاده
مل مؤثر بركيفيت حسابرسي مستقل را  عواها و با لحاظ داشتن شرايط محيطي ايران، حسابرسي، بيانيه

  .نمودناسايي ش
 شامل مديران     ،ان خدمات حسابرسيگكنندمتشكل از دو گروه استفادهفوق جامعه آماري پژوهش 

ها و  بخش اعتبارات بانك) كارشناسان ارشد( گذاري و مديران هاي سرمايه شركت) كارشناسان ارشد(
ازمان حسابرسي  شامل شركاي موسسات حسابرسي، مديران ارشد و مديران فني س،حسابرسان مستقل

دهد كه عواملي مانند دوره تصدي حسابرس، تخصص صنعت،  هاي تحقيق فوق نشان مي يافته. بود
الزحمه حسابرسي، نظارت شركا و  تكميل حسابرسي بر اساس بودجه زماني، شهرت صاحبكار، حق

  .دكيفيت حسابرسي مستقل تأثير گذارن برمديران حسابرسي بر مراحل انجام فعاليت حسابرسي 
 به بررسي "عوامل افزايندة استقالل حسابرس مستقل"با عنوان  اي پايان نامهدر ) 1384( مندابراهيمي

سي، رقابت ميان موسسات حسابرامل، عوامل شاين  .ستقالل حسابرسان پرداختعامل افزاينده اچهار 
 .احبكار است شركت صاندازةابقه مؤسسه حسابرسي و اندازه و سار ، وجود كميته حسابرسي صاحبك

اندازه و  كميته حسابرسي صاحبكار، دهد كه از نظر حسابرسان مستقل، يموي نشان نتايج تحقيق 
ي استقالل و رقابت  ايندهي شركت صاحبكار به عنوان عوامل افز ي موسسات حسابرسي و اندازه سابقه

  .آيند ر ميي استقالل حسابرسان مستقل به شما ي حسابرسي به عنوان عامل كاهنده حرفهدر 
عوامل مؤثر بر كيفيت حسابرسي حسابرسان عضو جامعه حسابداران به بررسي ) 1385(جعفري     

كه نمود آوري اطالعات پرسشنامه و آزمون فرضيات مشخص  ايشان با جمع .پرداخترسمي ايران 
رابطه هاي استقالل حسابرسان و كيفيت حسابرسي   و شاخصعوامل مؤثر بر شايستگي حسابرسانميان 

  .معناداري وجود دارد
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 شركت بورسي 167هاي مالي  هاي حسابرسي و صورت مرحله دوم محقق با اسنادكاوي گزارشدر 
هاي حسابداران رسمي در كشف و  د كه حسابرسييرس به اين نتيجه 1382 الي1380ايه در فاصله سال

  .ر نمي باشدهاي مالي از اثر بخشي الزم برخوردا گزارش تحريفات با اهميت در صورت
  روش پژوهش

  فرضيه تحقيق
  :در تحقيق حاضر فرضيه مورد آزمون به شرح زير صورت بندي شده است

  .شودسي موجب افزايش كيفيت حسابرسي ميچرخش موسسات حسابر
  هاغيرتعريف عملياتي مت

 اشاره به ايـن دارد كـه حـسابرس مـستقل يـك واحـد انتفـاعي در دوره                    :چرخش موسسات حسابرسي  
 ساله تعويض گـردد و از بـين سـاير موسـسات واجـد شـرايط يـك موسـسه بـه عنـوان                    4حداكثر  زماني  

 . حسابرس جديد انتخاب شود

هـاي   بعلت عدم وجود الزام قانوني براي چرخش موسسات حسابرسي در قلمرو زماني تحقيق، دوره             
هـاي   ق دوره باشد، لـذا در ايـن تحقيـ        ها يكسان نمي    زماني چرخش موسسات حسابرسي در كليه شركت      

بعنوان ) دوره زماني مصوب در دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران          ( ساله   4زماني حداكثر   
هـايي    به عبارت ديگر، در تحقيـق حاضـر از اطالعـات شـركت            . معيار چرخش در نظر گرفته شده است      

  .اند  تعويض قرار داده سال يكبار حسابرس خود را مورد4 و يا3،2زماني هاي  استفاده شد كه در دوره
كيفيت حسابرسي بر اين موضوع داللت دارد كه حـسابرسان تحريفـات بـا اهميـت                : كيفيت حسابرسي 
در اين تحقيق، كيفيت حسابرسي حاصل      . هاي مالي را كشف و گزارش كرده باشند        موجود در صورت  

هاي مالي را كشف     تاوال، حسابرسان تحريفات موجود در صور     : باشد جمع دو احتمال به شرح زير مي      
شـاخص  ). اسـتقالل ( و ثانيا، تحريفـات كـشف شـده را گـزارش كـرده باشـند              ) شايستگي(كرده باشند   

اصالح اشتباهات سنواتي مندرج در سرفصل تعديالت سنواتي در بخـش گـردش سـود و زيـان انباشـته                    
منـدرج در   هاي مالي سال پس از چرخش و بندهاي شرط مرتبط با اصـالح اشـتباهات سـنواتي                   صورت

  .گزارش حسابرسان جديد و قبلي معيار تعيين كيفيت حسابرسي است
  

  قلمرو تحقيق
هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار     جامعه آماري در اين پژوهش شامل شركت       :قلمرو مكاني 

  .سسات حسابرسي را تجربه نموده اند سال چرخش مو4باشد كه در فواصل زماني حداكثر تهران مي
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هاي مذكور در فاصله زماني      دوره زماني متصور در انجام اين تحقيق انتخاب شركت        : مانيقلمرو ز 
  .باشد  مي1385الي 1378هاي  سال

  نحوه استخراج اطالعات جهت مطالعه تاثير چرخش موسسات حسابرسي بر كيفيت حسابرسي
نـدرج در   طبق تعريف عملياتي كيفيت حـسابرسي، شـاخص اصـالح اشـتباهات سـنواتي م             :مرحله اول 

گيـري كيفيـت   سرفصل تعديالت سنواتي در بخش گردش سود و زيان انباشـته بـه عنـوان معيـار انـدازه             
 بـا  تحريفـات هـاي مـالي سـال جـاري حـاوي         ضمن آنكه ممكن است صورت    . شودحسابرسي تلقي مي  

ين اهميت ناشي از سنوات گذشته باشد ولي به دليل عدم توافق حسابرس جديد و صاحبكار براي درج ا                
هـاي مـالي    ها خودداري كند، لـذا در كنـار صـورت    هاي مالي، صاحبكار از افشاي آن      موارد در صورت  

، گـزارش حـسابرسان جديـد را نيـز          ) سنواتي اصالح اشتباهات استفاده از شاخص    (سال پس از چرخش     
ين، در  بنـابرا . هـا مـورد اسـتفاده قـرار داديـم          براي يافتن اصالح اشتباهات سنواتي در بنـدهاي شـرط آن          

اشـتباهات سـنواتي و بنـدهاي شـرط     تحقيق حاضر براي مطالعه كيفيـت حـسابرسي از شـاخص اصـالح              
  جـدول  .باشد، استفاده شده اسـت    حسابرسان جديد كه مربوط به تحريفات با اهميت سنوات گذشته مي          

  .دهد يزير متغيرهاي مورد مطالعه در تعيين كيفيت حسابرسي را  با ذكر منبع مورد استفاده نشان م
متغيرهاي مورد مطالعه در تعيين كيفيت حسابرسي): 1(جدول  

  منبع  متغيرهاي مورد مطالعه

   تحريفات بااهميت ناشي از اشتباهات رياضي-1
هـاي     تحريفات با اهميت ناشي از اشتباه در بكارگيري نادرست رويه          -2

  حسابداري
ــده   -3 ــا نادي ــر نادرســت ي ــت ناشــي از تعبي ــا اهمي ــات ب ــرفت  تحريف ن گ

  هاي مالي هاي موجود در زمان تهيه صورت واقعيت
 تحريفــات بــا اهميــت ناشــي از تغييــر از يــك رويــه غيــر اســتاندارد  -4

  حسابداري به يك رويه استاندارد حسابداري
  تحريفات بااهميت ناشي از موارد تقلب.5

  
هــاي مــالي حــسابرسي صــورت

هاي حـسابرسان   شده و گزارش  
  ل و بعد از سال چرخش قب

  
 سال قبل است لـذا مبلـغ   تحريفات با توجه به آنكه اصالح اشتباهات سنواتي مربوط به      :حله دوم مر

اهميت با استفاده از شاخص اهميت ارائه شده در دستورالعمل حسابرسي محاسبه شده و بـا رقـم مزبـور                    
 دهنـده  در گام بعدي با گذشت اصالح اشتباهات سنواتي از آستانه اهميت، جزئيات تشكيل    . مقايسه شد 
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 انتخـاب   شتباهات سنواتي بـراي ادامـه بررسـي       اقالم آن مورد بررسي قرار گرفت و آن دسته از اصالح ا           
 مزبـور در نتيجـه   تحريفـات شدند كه اوال، به تنهايي بيش از سطح اهميت محاسـبه شـده بودنـد و ثانيـا،                   

اقـالم منـدرج در   اسـت   زيرا ممكن. اند  ايجاد شدهعوامل مرتبط با اصالح اشتباهات سنواتيتحريف در  
بخـشودگي  و يـا عـواملي همچـون         هـاي حـسابداري     تغييـر در رويـه    سرفصل تعديالت سنواتي ناشي از      

  .ها باشند كه ارتباطي با عمل حسابداري شركت ندارند برگشت از فروش و امثال اين ،جرايم
د تحريفـات  بايـ مطابق دستورالعمل و همچنين استانداردهاي حسابرسي، حسابرس مـي    :مرحله سوم 

بـدين سـبب    . كـرد  مطـرح مـي   ) سـال قبـل   ( مزبور را كشف و به عنوان بند شرط در گزارش حـسابرسي           
گزارش حسابرسي مربوط به سال قبل براي درج يا عدم درج اصالح اشتباهات سـنواتي مـورد كنكـاش                  

 تحريفـات   و ارائه يا عدم ارائه بند شرط در آن  به عنوان معيار كيفيت حسابرسي در كـشف            قرار گرفت 
  .با اهميت بكار رفته است

گيـري از تـاثير چـرخش موسـسات حـسابرسي بـر              ماحصل طي مراحل فـوق نتيجـه       :مرحله چهارم 
در حالت اول، اصالح اشتباهات كشف شده در سال پس از چرخش در بندهاي              . كيفيت حسابرسي بود  

يـل تكـرار اصـالح     ، لـذا بـه دل     )اصـالحات تكـراري   (شرط گزارش حسابرس قبلـي نيـز درج شـده بـود             
توانــد موجــب افــزايش كيفيــت  هــاي متــوالي چــرخش موســسات حــسابرسي نمــي  اشــتباهات در دوره

اما در حالت دوم، به اصالح اشتباهات كشف شده در سال پس از چرخش در بنـدهاي                 . حسابرسي شود 
سان و ، بنابراين جابجـايي حـسابر  )اصالحات غير تكراري(شرط گزارش حسابرس قبلي اشاره نشده بود       

  . با اهميت سنوات گذشته موجب افزايش كيفيت حسابرسي شده استتحريفاتدر پي آن كشف 
  خالصه اطالعات استخراج شده و آزمون فرضيه

هـاي متـصور     گيري اطالعات مالي شركت    و پي تهران  با مراجعه به پايگاه اطالعاتي بورس اوراق بهادار         
 مراحـل فـوق انتخـاب شـدند كـه خالصـه اطالعـات               هاي مورد مطالعـه بـا طـي       در جامعه آماري، متغير   

  .جداول زير مشخص شده استاستخراج شده براي مطالعه كيفيت حسابرسي در 
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خالصه وضعيت استخراج اطالعات از جامعه آماري تحقيق): 2(جدول   

  فراواني  درصد  آماريخالصه وضعيت استخراج اطالعات از جامعه

  52  %66  اهات سنواتي بودندشركت هايي كه داراي اصالح اشتب

  27  %34  شركت هايي كه فاقد اصالح اشتباه سنواتي بودند

  79  %76  تعداد شركت هاي مشاهده شده

  25  %24  ها در دسترس نبود هايي كه اطالعات آن شركت

  104  اند هاي بورسي كه چرخش حسابرس را تجربه كرده كل شركت

هاي مالي  تكراري و غير تكراري كشف شده در صورتتوزيع و درصد فراواني اصالحات ): 3(جدول 
 نسبت به كل مشاهده

  نوع تحريف  رديف
  اصالحات

  )تكراري(

  اصالحات

  )غير تكراري(
  مشاهده كل

1  

2  

  اشتباهات رياضي
هــاي  گــرفتن واقعيــت تعبيــر نادرســت يــا ناديــده

  هاي مالي موجود در زمان تهيه صورت

3  

24  

8  

12  

11  

36  

  5  2  3  هاي حسابداري يهبكارگيري نادرست رو  3

  52  22  30  اصالحات كشف شده در سال پس از چرخش

  %100  %42  %58  درصد تاثير چرخش بر كيفيت حسابرسي
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 ميزان تاثير چرخش موسسات حسابرسي بر كيفيت حسابرسي): 4(جدول 

  

  :)Binomial (اي آزمون نسبت يا دوجمله
توان از آزمون نسبت   موفقيت باشد، مي- هدف بررسي نسبت يك متغير دو حالتي مانند شكستههرگا

  :صورت زير استقابل در اين آزمون بهاستفاده نمود كه فرض صفر و فرض م

   
نسبت افزايش كيفيت حسابرسي به واسطه چرخش موسسات حسابرسي كمتر يا برابر : فرض صفر

  . درصد كل است50با 
 50نسبت افزايش كيفيت حسابرسي به واسطه چرخش موسسات حسابرسي بيشتر از : فرض مقابل
  .درصد كل است

  گيرييجهنت
  :توان به دو دسته تقسيم بندي نمود هاي تجربي را مي مباني نظري و يافته

اي حـسابداري و حـسابرسي، فرآينـد چـرخش موسـسات             مراجـع حرفـه   نظـران و      صاحبديد  از   .1
حسابرسي با قطع ارتباط بلندمدت ميان صـاحبكار و حـسابرس موجبـات حفـظ اسـتقالل حـسابرسان را                    

شود كه كيفيـت خـدمات حـسابرسي موسـسات جديـد در              مين فرآيند موجب مي   آورد، اما ه   فراهم مي 
  . كاهش يابدشنايي كافي با فعاليت و صنعت صاحبكارهاي ابتدايي پس از چرخش بدليل عدم آ سال

 رده
  موارد

 مشاهده شده

  نسبت

  مشاهده شده

  نسبت

 آزمون  مورد
 آماره مقدار

ــزايش كي ــه واســطه  اف فيــت حــسابرسي ب

 چرخش موسسات
22  42% 

 %58 30  عدم تاثير بر كيفيت حسابرسي

 %100 52  كل

50% 1,11- 
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هــاي نظــارت بــر فرآينــد گزارشــگري   و هيــاتهــاي اوراق بهــادار  بــورسين طبــق اظهــار مــسئول.2
نون چـرخش موسـسات حـسابرسي بـه صـورت مـدون و رسـمي                ، وجود قا  ها در اغلب كشورها     شركت

ــالقو  بالفعــلگــذاران  موجــب گــرايش ســرمايه ــه اســتفاده از گــزارشب هــاي حــسابرسي در زمينــه  وه ب
 فـوق، فرآينـد   هاي ارائه شده از سوي مراجع  در گزارش  .شود گيري براي مبادله اوراق بهادار مي      تصميم

ذهـن ذي نفعـان گـزارش حـسابرسي نگـاهي تـازه       در شود كه    موجب مي چرخش موسسات حسابرسي    
  .ين حرفه در جامعه متبادر شودنسبت به جايگاه ا

ها در اغلب كـشورها،       هاي نظارت بر گزارشگري شركت      با عنايت به مباني نظري و اظهارات هيات       
چـرخش موسـسات حـسابرسي موجـب افـزايش كيفيـت       دهـد كـه    اين تحقيق نـشان مـي     فرضيهآزمون  

  .ودش اي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نميه  شركتحسابرسي
  پيشنهادات براي تحقيقات آتي

تواننـد بـا    منـدان مـي   عالقـه : اثير آن بر كيفيت حسابرسي    مطالعه چرخش موسسات حسابرسي و ت     . 1
و اتفـاق اولـين چـرخش موسـسات     ) 1386 مـرداد  8(گذشت چهار سال از تصويب دستورالعمل بورس    

. هـاي مـنظم بررسـي كننـد       رخش موسسات حسابرسي را در سايه وجود قوانين و دوره         حسابرسي، اثر چ  
 ايـن پـژوهش در      قالـب تفاوت تحقيق پيشنهادي با تحقيق حاضر اين اسـت كـه تحقيـق انجـام شـده در                   

شرايط فقدان وجود قوانين و مقررات مشخـصي بـراي چـرخش موسـسات حـسابرسي صـورت گرفتـه                    
  .است
در ايـن   : ي چرخش موسسات حسابرسي و تاثير آن بـر كيفيـت حـسابرسي            هاي زمان مقايسه دوره . 2

هاي زماني دو ساله، سه ساله، و يـا چهـار سـاله را از لحـاظ تـاثير بـر                     توانند اثر دوره  تحقيق، محققان مي  
بدين ترتيب كه محقق ابتدا با مطالعـه كيفيـت حـسابرسي در          . كيفيت حسابرسي با يكديگر مقايسه كنند     

در واقع در اين تحقيـق هـدف بـر          . كندي گوناگون ، اثر اين مطالعات را با هم مقايسه مي          هاي زمان دوره
بـر كيفيـت حـسابرسي      ) دوره تصدي حسابرسي  (هاي ماندگاري حسابرس    آن است كه تاثير تعداد سال     

  .مورد مطالعه قرار گيرد
در : رسيتاثير چرخش موسسات حسابرسي بـر حـق الزحمـه حـسابرس و رقابـت در بـازار حـساب          .3

تحقيق حاضر، محقق مي تواند با توزيع پرسـشنامه بـه مطالعـه واكـنش رقابـت در بـازار حـسابرسي و بـا             
اثر چرخش  ) با در نظر گرفتن شرايط تورمي     (مقايسه قرارداد موسسات حسابرسي قبل و بعد از چرخش          

 مطالعـات تجربـي     مبـاني نظـري و    . موسسات حسابرسي را براين دو متغير كليدي مورد مطالعه قرار دهد          
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الزحمـه حـسابرس در                ش موسـسات حـسابرسي موجـب افـزايش حـق         حكايت از ايـن دارنـد كـه چـرخ         
  .شودرخش و رقابت در بازار حسابرسي ميهاي ابتدايي پس از چسال
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  : و مأخذمنابع
  .، چاپ دهم، انتشارات سمتر مديريتآمار و كاربرد آن د  ،)1385 ( آذر، عادل و مومني، منصور.1
رسمي عوامل موثر بر استقالل و شايستگي اعضاي جامعه حسابداران "، ) 1385(جعفري، علي . 2

دانشكده مديريت و ، پايان نامه مقطع دكتراي حسابداري، "ايران در ارئه خدمات گواهي
  .حسابداري، دانشگاه عالمه طباطبايي

ــه . 3 ــي ال ــر كيفيــت حــسابرسي   چــ"، )1387( جعفــري، ول ــاثير آن ب رخش موســسات حــسابرسي و ت
، پايان نامـه كارشناسـي ارشـد حـسابداري،          "پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران       هاي   شركت

  .دانشكده مديريت و حسابداري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب
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  .، بهار و تابستان9 و 8رسمي، شماره هاي 
 دستورالعمل موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس "، )1386( سازمان بورس اوراق بهادار. 5

  .، تهران"اوراق بهادار
 عوامـل افزاينـده ي اسـتقالل حـسابرس          "،  )1384(سجادي ، سيد حـسين و ابراهيمـي منـد، مهـدي             . 6

  .، دانشكده مديريت دانشگاه تهران40 ، دورهمجله بررسي هاي حسابداري و حسابرسي ، "مستقل
، عوامـل مـوثر بـر كيفيـت حـسابرسي مـستقل از ديـد                )1383(مجتهد زاده ، ويدا و آقـايي ، پـروين           . 7

، 38 ســي هــاي حــسابداري و حــسابرسي،دورهحــسابرسان مــستقل و اســتفاده كننــدگان، مجلــه برر 
  .انشگاه تهراندانشكده مديريت د
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