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یگلستانآتشیوآبادي	حیمس

مقدمه 
دهد که در اي و مقررات حسابداري نشان میهاي حرفههاي دانشگاهی، مجلهنامهها و پایانمرور مجله

گذاري حسابداري بوده است. هاي مهم مطالعاتی و مقرراتاخیر، تغییر حسابرس یکی از زمینههايسال
از منظر تئوري نمایندگی، دلیل اصلی وجود حرفه حسابرسی مستقل، وظیفه اعتباردهی است. 

ي مساعدي را براي اتکاي افراد برون سازمانی به اطالعات ارائه شده توسط اعتباربخشی مذکور، زمینه
گیري تواند مبنا و اساس تصمیمنماید و اطالعات مزبور با اطمینان بیشتري میمدیریت فراهم می
اقتصادي قرار گیرد.

ها در دوران اخیر باعث توجه عمومی به مباحث هاي مالی و ورشکستگی برخی شرکتسوء استفاده
وجود آوردند. از قانونی بهگذاري نیز چندین تغییراستقالل و کیفیت حسابرسی گردید و مراجع قانون

شود که تداوم همکاري بین حسابرس و شرکت باعث تغییر در روابط جمله این که چون فرض می
گذاران، تغییر حسابرس را در کند، در برخی کشورها قانونگردد و استقالل حسابرس را تضعیف میمی

نیز در برداشت. از جمله اینکه تغییر هاي چند ساله اجباري نمودند. اما این موضوع انتقادهایی دوره
حسابرس باعث افزایش هزینه حسابرسی و کاهش شناخت حسابرس از شرکت و کیفیت حسابرسی 

شود.می
ي آنهاي در ارتباط با استقالل حسابرس و تحقیقات دربارهفرضیه

عمومی در بیشتر کشورها، انتخاب حسابرس مستقل به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع 
ي حسابرسی صاحبکار، حسابرس گیرد. در کشورهایی با قوانین جدیدتر، کمیتهسهامداران، صورت می
رغم تاکید بر ) اعالم شده، علی1999(1ي بلوریبون کند. اما در گزارش، کمیتهمستقل را انتخاب می

امریکا همچنان ي حسابرسی صاحبکار در انتخاب یا تعویض حسابرسان، در کشور نقش بیشتر کمیته
) 2002(2نماید. اوکونورمدیریت صاحبکار نقش مهمی در انتخاب یا عزل حسابرسان مستقل ایفا می

پس از انجام تحقیقی به این نتیجه رسید که، میزان تاثیرگذاري مدیریت بر انتخاب یا تعویض حسابرس 
مستقل، عامل مهمی در حفظ یا مخدوش شدن استقالل حسابرس است. 

) معتقد است، در شرایطی که  مدیریت، صورت هاي مالی را بر اساس اصول متداول 1990(3پارك 
حسابداري تهیه نکند و از حسابرس بخواهد که این عدم رعایت را گزارش ننماید، حسابرس باید میان 

هاي نامعقول مدیریت یا حفظ استقالل خود، یکی را انتخاب کند. ممکن است مدیریت پذیرش خواسته
ي حسابرسی هاي حق الزحمهصورت عدم پذیرش درخواستش، تهدید به تغییر حسابرس یا تغییر نرخدر

].10نماید [
تواند تاثیر از دست دادن یک صاحبکار مهم براي موسسات حسابرسی با اهمیت است؛ زیرا این امر می

سی با کیفیت پایین نیز درآمد این موسسات را به طور با اهمیتی کاهش دهد. در عین حال، انجام حسابر
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]. موسسات 31تواند شهرت حسابرس و حفظ و کسب صاحبکاران جدید را تحت تاثیر قرار دهد [می

شوند کاري انجام دهند حسابرسی بزرگ سعی دارند که شهرت خود را حفظ کنند و مسلما حاضر نمی
سابرسان در سطحی باالتر از ]. در واقع، ممکن است ح2که به استقالل و اعتبار آنها لطمه وارد شود [

ي آن در بلندمدت، شهرت و اي و درستکاري خود استفاده کنند تا در نتیجهمیانگین از شایستگی حرفه
]. بدین ترتیب، دو دیدگاه متضاد در 6دستمزد حسابرسی باالتر از میانگین را براي خود به ارمغان آورند [

ستقالل حسابرسان مخصوصا در شرایط تغییر حسابرس ارتباط با تاثیر اهمیت اقتصادي صاحبکار بر ا
باشد: فرضیه حفظ شهرت و فرضیه وابستگی اقتصادي.مطرح می

دهد که به دلیل موضوع شهرت موسسات حسابرسی حجم وسیعی از تحقیقات نظري و تجربی نشان می
].26ل مستقالنه دارند [هاي مبتنی بر بازار و ذاتی براي عمو هزینه دعاوي علیه آنها، حسابرسان انگیزه

هاي استرالیایی دریافتند که هاي شرکت) با استفاده از داده2002و همکاران (1ولبراي مثال، کراس
الزحمه حسابرسی و اظهارنظر مشروط حسابرسی وجود ندارد. همچنین اي میان وابستگی حقهیچ رابطه

بزرگ در -5نشان دادند که حسابرسان 1996هاي سال ) با استفاده از داده2001(2رینولدز و فرنسیس
) با 2003باشند. عالوه بر این، چانگ و کاالپور (کارتر میاظهارنظر نسبت به صاحبکاران بزرگتر محافظه

استفاده از نسبت حق الزحمه حسابرسی و غیر حسابرسی به کل درآمد موسسه حسابرسی، رابطه  
) با استفاده از 2010نیافتند. همچنین چن و همکاران (داري بین اهمیت صاحبکار و مدیریت سود معنی

، 2001ها در کشور چین براي دوره قبل و بعد از وضع قانون حاکمیتی در سال یک نمونه از شرکت
دریافتند که اهمیت صاحبکار قبل از وضع تغییرات بطور منفی و بعد از آن بطور مثبت با اظهارنظر 

]. 29تعدیل یافته حسابرس وابسته است [
تواند علیرغم مسئله حفظ شهرت براي موسسات حسابرسی، در عین حال فشارهایی وجود دارد که می

دهد اهمیت استقالل حسابرس را تهدید نماید. در این ارتباط، تحقیقاتی وجود دارد که نشان می
) با 2004اقتصادي صاحبکار کیفیت حسابرسی را کاهش می دهد. براي مثال، فرگوسن و همکاران (

هاي خدمات غیر حسابرسی هاي انگلستان، دریافتند که میزان حق الزحمههاي شرکتاستفاده از داده
صاحبکاران خاص با اقالم تعهدي اختیاري و احتمال تجدید ارائه بیشتر وابسته است. بطور مشابه 

حسابرسی ) دریافتند که حق الزحمه غیرحسابرسی بیشتر با اظهارنظر2006باسیودس و همکاران (
) در 2004]. طبق مطالعه آینی (29هاي داراي استرس مالی وابسته است [مشروط کمتر براي شرکت

اي که در گزارشگري مالی چین وابستگی اقتصادي بر انگیزه حفظ شهرت و اعتبار نفوذ داشته، به گونه
]. 13شود [داده میپذیري بیشتري تهاجمی به صاحبکاران مهم، نسبت به صاحبکاران غیر مهم انعطاف

حسابرسان در تقابل بین حفظ شهرت (تئوري حفظ شهرت) و آیا در هر حال این سوال مطرح است که 
حفظ صاحبکار (تئوري وابستگی اقتصادي)، سعی در حفظ استقالل خود دارند؟ از آنجا که استقالل 

توانند رتهاي مالی میکنندگان از صوظاهري حسابرس تنها راه اولیه و مستقیمی است که استفاده
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هایی را بر حرفه حسابرسی صداقت حسابرس و اظهارنظر وي را مورد قضاوت قرار دهند، در عمل نظارت

]. نهادهاي 6هاي قانونی [کنیم که هدف آنها تامین این استقالل ظاهري است مانند نظارتمشاهده می
الل حسابرسان، تغییر منظم آنها را به نظارتی حرفه حسابداري و بازار سرمایه به منظور تقویت استق

].5اند [عنوان یکی از راهکارها پیشنهاد یا الزام کرده و به اجرا گذاشته
انواع تغییر حسابرس

بندي که با توجه تغییر حسابرس از زوایاي مختلفی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. یک طبقه
ر امریکا انجام شده است، شامل سه نوع تغییر حسابرس به الزامات افشاي کمسیون بورس و اوراق بهادا

بر اساس گروه آغازکننده تغییر است. تغییر حسابرس توسط صاحبکار، توسط حسابرس و عوامل بیرونی 
دهدکه پنج نوع تغییر حسابرس به شرح ]. بررسی ادبیات موضوع نشان می11(مانند ادغام یا قوانین) [

توان در نظر گرفت.زیر را می
تغییر موسسه حسابرسی از طرف صاحبکار به طور اختیاري-1
گیري حسابرس از کار به طور اختیاري تغییر موسسه حسابرسی به دلیل کناره-2
تغییر موسسه حسابرسی با توجه به الزامات قانونی-3
تغییر شریک مسئول کار حسابرسی توسط موسسه حسابرسی متصدي به طور اختیاري-4
سابرسی توسط موسسه حسابرسی متصدي با توجه به الزامات قانونی.تغییر شریک مسئول کار ح-5

گویند.و به طور خالصه به آنها تغییر اختیاري یا اجباري می
تغییر اختیاري حسابرس

هاي مالی کاهش یابد، گذاران  به اتکاءپذیري صورتشود اعتماد سرمایهتغییر حسابرس غالباً باعث می
ا بار معنایی منفی، اخبار ناخوشایند، و تردید به حسابرس جایگزین به خصوص اگر تعویض حسابرس ب
- هاي مالی نه تنها به ناکامی اهداف حسابرسی میکنندگان به صورتهمراه باشد. کاهش اعتماد استفاده

].24انجامد، بلکه موجب افت اعتبار فرآیند حسابرسی در ابعاد کالن خواهد شد [
درك وضعیت بازار براي خـدمات حسـابرسی و میـزان رقابت در این بحث کاربردهاي بسیاري براي

سرد هاي بازار درباره تعویض حسابرس با هدف دلالعملحرفه حسابرسی دارد. الزامات افشاء و عکس
هاي خاص هاي حسابرسی مطلوب یا مجوز استفاده از روشکردن مدیریت صاحبکار براي اخذ گزارش

گیرند که حسابرسان بتوانند با الزامات افشاء با این هدف صورت میاند. اینحسابداري ایجاد شده
].7استقالل بیشتري، مواضعی اتخاذ کنند که لزوماً منطبق بر ترجیحات صاحبکاران نیست [

تغییر اجباري حسابرس (الزامات قانونی چرخش حسابرس) 
اي حسابرس است که دورهیکی از پیشنهاداتی که در جهت حفظ استقالل مطرح گردیده است، تغییر

گذاران کشورهاي مختلف نیز اجراي آن الزامی شده است. در ایتالیا قانون وضع شده در توسط قانون
هاي پذیرفته شده در بورس کند موسسه حسابرسی باید هر پنج سال براي شرکتمقرر می1974سال 

یش، یونان و آلمان نیز تغییرات اوراق بهادار چرخش داشته باشد. قوانین کشورهاي دیگري نظیر اتر
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- هاي سازماندنبال رسوایی، به1996کنند. بانک مرکزي برزیل در سال ادواري حسابرس را الزامی   می

هاي حسابرسی براي موسسات مالی را هر چهار سال الزامی چرخش موسسه1990هاي مالی در سال 
هاي پذیرفته شده کند که تمام شرکترر میمق1999کند. کمسیون اوراق بهادار برزیل هم در سال می

باید هر پنج سال موسسه حسابرسی جدید یا یک فرد حسابرس جدید را با حداقل سه سال فاصله زمانی 
، چرخش 2001هاي سال ]. در استرالیا بر اساس قانون شرکت27کار گیرند [قبل از استخدام مجدد، به

-]. در ایاالت متحده امریکا بر اساس قانون ساربینز22اي شرکاي اصلی حسابرسی اجباري است [دوره
تصویب شد، این نوع چرخش از هفت سال به پنج سال 2002آکسلی که توسط مجلس آمریکا در سال 

، کمسیون اروپا نیز چرخش شرکاي حسابرسی را هر هفت سال پیشنهاد کرد. 2002کم شد. در سال 
]. در ایران سازمان حسابرسی از اوایل دهه 30اند [ردهاغلب کشورهاي عضو این پیشنهاد را دنبال ک

]. 8هشتاد دستور چرخش کارهاي مدیران فنی را هر سه سال یک بار صادر نمود (چرخش شریک) [
همچنین، با تصویب دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 

ي زمانی چهار ، تغییر منظم حسابرس مستقل در دورهتوسط شوراي عالی بورس و اوراق بهادار1386
ساله الزامی شد. 

آید. در چرخش اجباري، اگر در مقابل، برکناري حسابرس، عالیم ارزشمندي براي بازار به حساب می
صاحبکار در خصوص روندهاي حسابداري تضادهایی با حسابرس خود داشته باشد، و حسابرس مجبور به 

دهد (در الئم ارزشمندي که در چرخش اجباري اتفاق افتاده است را از دست میچرخش باشد، بازار ع
هاي حسابرسی نیز طبق چرخش اجباري سهم بازار خود مقایسه با چرخش اختیاري). بزرگترین شرکت

]. 22شود [تر میدهند؛ مثل مورد ایتالیا که منجر به محیط کم رقابتیرا افزایش     می
دالیل تغییر حسابرس

].11دالیل متعددي براي تغییر حسابرس وجود دارد. مهمترین این دالیل در ادامه آمده است [
الزحمه کمتر از طریق کاهش مخارج الزحمه حسابرس (حقکاهش هزینه حسابرسی یا کاهش حق-1

بخشد. از طرفی اگر حسابرسی با هزینه کمتر، کیفیت شرکت، عملکرد شرکت را بهبود می
حسابرسی را کاهش دهد، در بلندمدت به عملکرد شرکت لطمه 

زند)می
هاي داخلی شرکت (افزایش ریسک حسابرسی)ضعف کنترل-2
گیري برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت (ناراضی بودن صاحبکار از چنین اظهارنظري یا کناره-3

ایش ریسک)حسابرس به دلیل افز
هاي داخلی و وجود مشکل در بخش اي از ضعف کنترلهاي مالی (این نشانهارائه مجدد صورت-4

حسابداري شرکت است. بنابراین حسابرس به دلیل افزایش ریسک انصراف داده یا شرکت بر این 
- هاي کنترل داخلی توسط حسابرس منجر به ارائه مجدد صورتباور است که عدم افشاي ضعف

دهد)الی شده و حسابرس را تغییر     میهاي م
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طلبانه سود توسط عدم توافق در مورد اصول حسابداري (عدم رعایت اصول و یا مدیریت فرصت-5

])20کاري زیاد حسابرس [مدیریت یا محافظه
اتکا نکردن به مدیریت (زمانی که حسابرس نتواند به اطالعات ارائه شده توسط مدیریت اتکا کند، -6

یابد)هاي مالی افزایش مید در مورد صداقت مدیریت و کلیت صورتشک و تردی
دریافت اظهارنظر مشروط (مدیران به دلیل تاثیر اظهارنظر مشروط بر روي قیمت سهام و پاداش -7

خود تمایل دارند حسابرس را تغییر دهند)
محدودیت در رسیدگی -8
تغییرات مدیریت شرکت-9

رد نوع اظهارنظر حسابرس مقبول نیست، لذا صاحبکار گونه موااقدامات غیرقانونی (در این-10
دهد. همچنین، در صورت خودداري صاحبکار از انجام اصالحات، حسابرس حسابرس را تغییر می

ممکن است از کار انصراف بدهد)
محدودیت منابع الزم حسابرسان براي انجام حسابرسی-11
هاي مالیورشکستگی و بحران-12
یا موسسات حسابرسی)ادغام (ادغام صاحبکاران -13
یابی شرکت به بازارهاي جدید و قراردادهاي جدید نیازمند سطح متفاوتی از رشد شرکت (راه-14

خدمات حسابرسان است).
اثرات تغییر حسابرس- 1

تاثیر تغییر حسابرس بر عملکرد شرکت
لکه باید بررسی دالیل تغییر گویاي این است که تغییر حسابرس همیشه به مثابه چراغ قرمز نیست. ب

قبل از قضاوت در مورد اهمیت آن، با دقت بیشتري تجزیه و تحلیل شود. ممکن است تغییر حسابرس 
تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت داشته باشد. زمانی که تغییر از تمایل مدیریت به بهبود عملیات شرکت 

رگماردن حسابرس گیرد و به خاطر رشد شرکت و تغییر در محیط قراردادي شرکت، به کاسرچشمه می
رود که تغییر شود، انتظار میتر، نیاز به موسسه حسابرسی بزرگتر و خدمات بیشتر و ... انجام میاثربخش

حسابرس به نفع سهامداران باشد.
کند تا از الزامات گزارشگري اما در حالتی که مدیریت، موسسه حسابرسی با کیفیت پایین را انتخاب می

یابد. مدیریت امیدوار است که فیت اطالعات ارسالی به بازارهاي مالی کاهش میتر منتفع شود، کیساده
بتواند از افزایش عدم تقارن اطالعاتی به نفع خود استفاده کند. این نوع تغییر حسابرس تاثیر منفی بر 
عملکرد دارد و دالیل آن بیشتر تحکیم جایگاه تیم مدیریت از طریق گزارش سود بیشتر و افزایش در 

پاداش مدیریت مبتنی بر سود است.
- در برخی موارد هم تغییر حسابرس تاثیري بر عملکرد شرکت ندارد. مانند مواردي که به دلیل محافظه

پذیرتر عملکرد کاري زیاد حسابرس و اعتقاد مدیریت بر این که تغییر به موسسه حسابرسی ریسک
].11کند [واقعی شرکت را بهتر منعکس می
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هاي حسابرسیحسابرس بر هزینهتاثیر تغییر 

هاي گزافی متحمل تمام اشخاص شود. براي مثال، رود هنگام تغییر حسابرس، هزینهانتظار می
هاي هاي حسابداري و سایر روشصاحبکاران در آشناسازي حسابرس جایگزین با کنترل داخلی، سیستم

ین کسب شناخت براي حسابرس ]. ا34کنند [خاص شرکت، از وقت مدیران و کارمندان استفاده می
هاي صاحبکار نماید که باز هم هزینهالزحمه بیشتري درخواست میبر است، لذا حقجدید نیز زمان

یابد. افزایش می
هایی ها هزینهگیرند. اینهاي غیرمستقیم براي صاحبکار را نیز در نظر می) هزینه1981(1فرید و شیف

-شود. استفادهکنندگان ناشی میهاي مالی توسط استفادهصورتهستند که از انتساب ریسک زیاد به 

کنندگانی که نسبت به تغییر حسابرس مشکوك هستند و بر این باورند که صاحبکار براي دستکاري 
- ) بیان می1991(2پذیرتر بوده است. افزون بر این، ديسود به دنبال یک حسابرس سازگارتر و انعطاف

هاي انتقال را براي صاحبکار افزایش  اقدامات آتی حسابرس جایگزین، هزینهدارد که ابهامات در خصوص 
]. 11دهد [می

تواند منبع مهمی از درآمد حسابرس باشد و حسابرس براي حسابرسان قبلی نیز یک صاحبکار می
]. حسابرس قبلی نه تنها متحمل کاهش 22تمایلی ندارد این جریان درآمد را به مخاطره بیاندازد [

هاي مرتبط با به دست آوردن صاحبکاران جدید و انتصاب شود بلکه هزینهتمزد از سوي صاحبکار میدس
شود. بنابراین، انتقال حسابرس تنها زمانی محتمل است که دوباره کارمندان حسابرسی را متقبل می

].34ی) باشد [هاي مرتبط با صاحبکار یا حسابرس متصدي (قبلمزایاي عینی این انتقال بیشتر از هزینه
تاثیر تغییر حسابرس بر کیفیت حسابرسی

شود، شناخت بحث شده است که در چرخش اجباري، زمانی که حسابرس مجبور به برکناري از کار می
]. با افزایش دوره تصدي 22شود، از دست رفته است [از صاحبکار که طی حسابرسی کسب می

در ارزیابی ریسک و طراحی حسابرسی به حسابرس حسابرس، دانش مربوط به تجارت صاحبکار قطعاً 
تر حسابرس، احتماالً صالحیت حسابرس و در نتیجه کیفیت کند. بنابراین، دوره تصدي طوالنیکمک می

کنند دهد. چندین مقاله آکادمیک اخیر شواهد پشتیبانی این نظریه را ثابت میحسابرسی را افزایش می
تر حسابرسی همراه است. براي مثال، صاحبکاران داراي روابط ایینتر با کیفیت پکه دوره تصدي کوتاه

مورد از 407اند. همچنین، بعد از مرور تر با حسابرس، تعهدات اختیاري بزرگتري را گزارش کردهکوتاه
هاي حسابرسی، کمیته کنترل کیفیت انجمن حسابداران رسمی امریکا به این نتیجه رسید که شکست

- هاي بعدي رخ میرسی طی دو سال اول کار حسابرس سـه برابــر بیشتر از سالاتهامات شکست حساب

].23دهد [

1 . Fried and Schiff
2 . Dye
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کنیم. درست است که در دوره تصدي طوالنی شناخت و درك ما در اینجا دیدگاه جدیدي را مطرح می
تواند بر اثربخشی و کیفیت حسابرسی اثر مثبتی شود و این میحسابرس نسبت به صاحبکار بیشتر می

ي دیگري هم است. همیشه این بحث بوده که داشته باشد، ولی این عالوه بر مسائل استقالل داراي جنبه
شوند، اما طرف دیگر یعنی شرکت هم باید در نظر گرفت. حسابرسان با سیستم صاحبکار آشنا  می

ی انتخاب شوند و لذا توانایهاي کار حسابرس متصدي آشنا میمدیران و کارکنان شرکت نیز با روش
هایی که براي وي متقاعدکننده است یا انجام اقداماتی که احتمال کشف آن توسط حسابرس روش

تواند بر اثربخشی و کیفیت حسابرسی تاثیر آورند. این موضوع میمتصدي کمتر است، را به دست می
داشت.منفی بگذارد. لذا از این دیدگاه تغییر حسابرس اثر مثبتی بر کیفیت حسابرسی خواهد

عالوه بر این، اگر صاحبکار در پی حسابرس جدید است، حسابرسان براي برنده شدن در مناقصه و 
- متمایز کردن خودشان، به لحاظ بهبود کیفیت حسابرسی با دیگر موسسات حسابرسی به رقابت بر می

هاي خود و شود که حسابرس جدید انگیزه زیادي براي اثبات توانایی]. لذا، استدالل می22خیزند [
همچنین استقالل بیشتري نسبت به صاحبکار دارد، بنابراین با تغییر حسابرس کیفیت حسابرسی 

].28یابد [افزایش می
یابد. توان بیان نمود که پس از تغییر حسابرس کیفیت حسابرسی افزایش یا کاهش میدر مجموع نمی

تگی دارد و شواهد بیشتر این موضوع را هاي مدیران و حسابرسان بساحتماال آن به شرایط و انگیزه
تر خواهد کرد.روشن

تاثیر تغییر حسابرس بر استقالل حسابرس
دهد که هر چیزي که مانع استقالل حسابرس ي حسابرسی است و این موضوع نشان میاستقالل جوهره

مدت براي شود، باید موجب نگرانی گردد. زیرپا گذاشتن استقالل اگرچه با حفظ صاحبکار در کوتاه
هاي زمانی بلندمدت، ممکن است عدم پایبندي او به استقالل در حسابرس منافعی دارد، اما در دوره

مواجهه با مدیریت توسط عموم شناخته شود و باعث کاهش تقاضاي خدمات حسابرسی از وي شود. یا 
]. 6ت کند [موجب شود که حرفه حسابرسی خودنظم، براي جایگزین کردن دیگران به جاي وي دخال

شود حسابرسان اي موسسه حسابرسی، احتماالً بیشتر باعث میگذاران، تغییر دورهنظر قانوناز نقطه
مستقل، تسلیم فشارهاي مدیریت نشده و بنابراین بتوانند سعی و پشتکار و تعهد به استقالل و اصول 

]. 27اخالقی را در انجام کارشان حفظ کنند [
ي طوالنی مدت، بین حسابرس و صاحبکارش استقالل را کنند که رابطهمیگذاران، بحثاستاندارد

یابد، که ممکن است باعث ها توسعه میدارند که روابط شخصی بین گروهکند. آنها اعالم میتهدید می
کم شدن هوشیاري حسابرس شود و حتی منجر به نگرشی اجباري در جهت مدیران رده باالي شرکت 

شود و در این شود، کار حسابرسی در طول زمان روتین میکه متوجه استقالل میشود. جدا از خطري 
دهد صورت، حسابرس تالش کمتري را به تعیین نقاط ضعف کنترل داخلی و منابع ریسک اختصاص می

هاي ]. بنابراین باور بر این است که موسسات حسابرسی در طول زمان صورتهاي مالی را با عینک30[
- ]. طرفداران چرخش موسسه حسابرسی بحث می27کنند [ه چشم بدبینی بررسی میبینی و نخوش
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کنند که چرخش اجباري، استقالل حسابرس و عینیت را افزایش داده و دیدگاه جدیدي در خصوص 

)، در یک مجموعه 2001و همکاران (1دهد. دوپوچهاي تجاري و گزارشگري صاحبکار ارائه میریسک
کنند که چرخش اجباري تمایل حسابرس به انتشار ها مشاهده میاز این بحثآزمایشی با پشتیبانی 

توانند فقط محیطی را ]. به هر حال، قوانین می23دهد [گزارشات مغرضانه به نفع مدیریت را کاهش می
].6کنند [براي استقالل حسابرس ایجاد کنند ولی آن را تضمین  نمی

ي تغییر حسابرس تحقیقات درباره
ي بزرگ ) نشان داد، میزان موافقت حسابرسان مستقل هشت موسسه1984ق شوکلی و شیفلر (تحقی

حسابرسی جهان، سایر حسابرسان مستقل، اعتباردهندگان و تحلیلگران مالی با چرخش اجباري 
هاي حسابرسی هر سه تا پنج سال به ترتیب صفر، پنج، سی و پنج، و نود و یک درصد بوده موسسه

هاي حسابرسی به طور مطلق مخالف ت، حسابرسان مستقل با چرخش اجباري موسسهاست. در حقیق
].32اند [بوده

جر به تغییرات منحسابرس که –هاي بین صاحبکار کنند که بحث) مشاهده می1991آنتل و نالبوف (
کارگیري صحیح اصول پذیرفتهدهد که حسابرس معتقد است بهشود، بیشتر زمانی رخ میحسابرس می

تري از کارانهي محافظهشده عمومی حسابداري نسبت به کاربردي که از سوي مدیریت تایید شده ارائه
]. 14دهد [عملکرد مالی را نشان می

کنند که تعهدات اختیاري طی سال قبل از تغییر حسابرس ) ثابت می1998دفوند و سابرامنیام (
دارد ک حسابرسی صاحبکار حسابرسان را بر آن میگیرند که ریسي سود هستند. آنان نتیجه میکاهنده
کار را ترجیح داده و صاحبکاران حسابرس متصدي را به امید یافتن یک هاي حسابداري محافظهگزینه

]. 20کنند [کارتر اخراج میجایگزین کم محافظه
قعیت ) نشان داد تغییر اجباري حسابرس، حسابرسان را در مو1998(2تحقیقات برادي و موسکوف

- دهد تا در مقابل فشارهاي مدیریت مقاومت کنند و در عین حال به حسابرسان اجازه میبرتري قرار می
]. 7تري را اعمال نمایند [طرفانهاي بیدهد قضاوت حرفه

دار بودن) یابد که برکناري حسابرس از کار با حدود خطر قانونی صاحبکار (ریسک) نیز در می2000شو (
].33ارد [رابطه مثبتی د

ي مدیران براي تغییر ) سطح کیفیت حسابرسی را به وسیله دالیل گزارش شده2003ویسنانت (
حسابرس، مورد بررسی قرار داده است. این محقق نتیجه گرفت: صاحبکارانی که اختالفات حسابداري را 

کارتر حافظهکنند، مطابق با مدیرانی است که در جستجوي حسابرسان کم مبه عنوان دلیل ذکر می
]. 34هستند [

1 - Dopuch
2 - Brody and moscove
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) تاثیر تصدي حسابرس بر روي کیفیت حسابرسی ( ارزیابی شده به صورت تعهدات 2005ناگی (

اي که صاحبکاران کند، به گونهاختیاري) در یک مجموعه با چرخش اجباري حسابرس را بررسی می
ي حسابرس و کیفیت ي تصدآرتوراندرسون مجبور بودند حسابرسان را تغییر دهند. او بین دوره

]. 28کند [اي منفی مشاهده میتر رابطههاي کوچکحسابرسی براي شرکت
) با اجراي رگرسیون مدیریت سودها را به هنگام تغییر حسابرس طی 2005داویدسون و همکاران (

دنبالکنند به طور متوسط، مدیریت سودها بهاند. آنها مشاهده میبررسی نموده1997-1993هاي سال
].19یابد [تغییرات حسابرس افزایش نمی

.]8یابد [بهبود میتصديدورهافزایشباحسابرسیکیفیتکهکردند) مشاهده2005(1مونوگوش
فروشی (فروشگزارشپدیدهبرحسابرستصديدورهاثراتبررسی) در2006(2و سیمنتيکارِ

فروشیآنها گزارشدرکهشرکتهاییدرحسابرسیقراردادطولمیانگینکردند،اظهارنظر) مشاهده
دارندسعیبیشتراست، حسابرسانکوتاهترتصديدورههرچهدریافتندآنها.استکمترشدهمشاهده

باتوافقعدمهرگونهازاند،شناخت صاحبکارکردهصرفکهخودگذاريسرمایهبازیافتمنظوربه
.]8است [کمترآنهااستقاللکار،بهاولیه شروعهايدرسالنمایند. بنابراینامتناعصاحبکار

) تاثیر قانون چرخش اجباري موسسه حسابرسی بر روي کیفیت حسابرسی را در 2007جکسون (
دهد، زمانی که شاخص کیفیت حسابرسی با سطح اقالم کند. این مطالعه نشان میاسترالیا بررسی می

- گیرد. این محقق نتیجه میحسابرسی تحت تاثیر قرار نمیگیري شود، کیفیت تعهدي اختیاري اندازه

هاي اضافی همراه با تغییر حسابرس، مزایاي چرخش اجباري شرکت حسابرسی گیرد که با وجود هزینه
]. 22حداقل است [

تواند در توضیح تصمیمات حسابرس ) نشان داد که ریسک اطالعات می2007مطالعه سنگوپتا و شن (
آنان کیفیت اقالم تعهدي را براي نشان دادن ریسک اطالعات شرکت مورد استفاده قرار مفید واقع شود.

تر با دستمزدهاي حسابرسی بیشتر، داده و نتیجه گرفتند که شرکت داراي کیفیت اقالم تعهدي ضعیف
احتمال بیشتر دریافت اظهارنظر حسابرسی تداوم فعالیت و احتمال بیشتر چرخش حسابرس همراه است 

]31.[
اي از صاحبـکـاران حسابرسی ) تغییـر کیفیـت حسابرسـی را در نمونـه2008کریشـنان و همکـاران (

- ، از چهار موسسه بزرگ حسابرسی به حسابرسان رده دوم روي آورده2006تا 1998هاي که طی سال

سابرسان رده آکسلی ح–ي پیش از ساربینز کنند که طی دورهاند. آنان مشاهده میاند، بررسی نموده
آکسلی حسابرسان رده دوم –ي پس از ساربینز دوم متحمل مدیریت سود بیشتري بودند. ولی، در دوره

].25اند [اند و مدیریت سود را محدود کردهکارتر شدهمحافظه
هاي تایوانی دریافتند که تغییر حسابرس با صدور ) طی پژوهشی از شرکت2009چنا و همکاران (
].29مقبول رابطه مستقیم دارد [گزارش حسابرسی

1 . Ghosh and Moon
2 . Carey and Simnet
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) براي تحلیل تاثیر تغییر حسابرس (اجباري یا اختیاري) بر روي مدیریت سود، از 2010مارتینز و ریز (

دهد، تغییر موسسه هاي این تحقیق نشان میهاي عمومی برزیلی استفاده نمودند. یافتههاي شرکتداده
دارند یک عامل در این یت سودها ندارد. آنها بیان میاي بر روي مدیرحسابرسی تاثیر قابل مالحظه

تواند این باشد که چهار موسسه بزرگ حسابرسی براي چرخش کارمندان تخصیص یافته به خصوص می
].27هاي داخلی هستند [هاي حسابرسی شده خاص داراي سیاستشرکت

در مقابل اختیاري و هاي مختلف چرخش حسابرس (اجباري ) تاثیر گونه2012فریس و همکاران (
چرخش حسابرس در سطح شریک حسابرسی و در سطح موسسه حسابرسی) بر کیفیت حسابرسی را 

هایی که چرخش شریک موسسه دهد در شرکتها نشان میهاي تحقیق آنبررسی نمودند. یافته
- کیفیتهایی که این اجبار در آنها وجود ندارد، حسابرسی باحسابرسی اجباري است، نسبت به شرکت

دهد سایر انواع چرخش حسابرس (چرخش شود. همچنین نتایج این تحقیق نشان میتري ارائه می
اجباري موسسه حسابرسی و چرخش داوطلبانه شریک حسابرسی) هیچ اثري بر کیفیت حسابرسی ندارد 

]21.[
زارشگري ) با رویکرد نوینی اثر چرخش شریک حسابرسی را بر کیفیت گ2014باري لیت و همکاران (

دهد که در طول دو سال اول بعد از تغییر شریک کیفیت کنند. نتایج نشان میمالی تعیین می
تر آمده است. این نتیجه براي صاحبکاران بزرگ گزارشگري مالی نسبت به دو سال قبل از آن پایین

]. 17تر است [شایع
و هزینه هاي تغییر حسابرس  را ) در محیط چرخش اجباري ایتالیا منافع2015کمران  و همکاران (

کند، بررسی کردند. یافته ها نشان می دهد که حسابرس خارج شونده از تالش یا کیفیت شانه خالی نمی
طلبانه را نشان گذاري فرصتدرصد باالتر از عادي است، که امکان قیمت7اما حق الزحمه سال آخر 

مال تخفیف بیشتر بوده است. بنابراین هزینه دهد. حق الزحمه حسابرسان جانشین هم حتی با اعمی
هاي باالتر اگر کیفیت حسابرسی بهبود یابد، قابل پذیرش هاي چرخش اجباري جزئی نیستند.  هزینه

است. اما، آنان شواهدي مخالف این یافتند. یعنی کیفیت سودهاي حسابرسی شده در سه سال اول بعد 
ر است. بنابراین نتایج این تحقیق از چرخش اجباري تاز چرخش نسبت به سالهاي بعدي آن، پایین

].18کند [حمایت  نمی
هاي حسابرس (حق الزحمه حسابرسی، نوع ) نیز تاثیر عوامل مرتبط با ویژگی1384زارعی مروج (

هاي شرکت صاحبکار (تغییر مدیریت، رشد شرکت، اندازه اظهارنظر و کیفیت حسابرس) و ویژگی
هاي تامین مالی) را بر هاي مالی، وضعیت مالی و فعالیتد رسیدگی، اهرمشرکت، پیچیدگی واحد مور

دهد که حق الزحمه حسابرسی، کیفیت کار تغییر حسابرس در ایران بررسی نموده است. نتایج نشان می
ها بر تغییر حسابرسان از ها، اندازه شرکت و نرخ بازگشت سرمایه شرکتحسابرس، تغییر مدیران  شرکت

ها تاثیري ها تاثیر مثبت دارد. سایر متغیرهاي مورد بررسی بر تغییر حسابرس شرکتسوي شرکت
].9نداشته است [

آزمون نمودند. 1387تا 1384هاي ) دو فرضیه زیر را با استفاده از اطالعات سال1389بولو و همکاران (
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.شودها میفرضیه یک: تغییر حسابرس مستقل، سبب افزایش رتبه شفافیت شرکت

شود.ها میفرضیه دو: تغییر حسابرس مستقل، سبب افزایش میزان تعدیالت سنواتی شرکت
گیري شده است که تغییر حسابرس مستقل بر شفافیت اطالعاتی پس از رد هر دو فرضیه فوق نتیجه

]. 5ها تاثیري ندارد [شرکت
گزارش مقبول حسابرسی ) گزارش نمود که تغییر حسابرس رابطه مستقیم با دریافت1390مهد (بنی

دارد. همچنین، گزارش نمود که اندازه شرکت از عوامل تاثیرگذار بر انتشار گزارش حسابرسی مقبول 
هاي فعال در ) با استفاده از یک نمونه شرکت1392مهد و همکاران (]. در تحقیق دیگر، بنی3است [

اي مستقیم با که تغییر حسابرس رابطهدریافتند 1389الی 1381بورس اوراق بهادار تهران طی سالهاي 
تغییر اظهارنظر حسابرسی دارد؛ که به اعتقاد آنها این امر نشان دهنده پدیده گزینش اظهارنظر در بازار 

باشد. همچنین، یک رابطه مثبت از ارتباط میان اندازه شرکت و تغییر اظهارنظر حسابرسی ایران می
]. 4حسابرس گزارش نمودند [

کنند. در این ) مدلی شامل شش متغیر پیشگوي تغییر حسابرس را آزمون می1392ري (آقایی و جا
شود. بنابراین، دار آماري مشاهده نمیمعنیمدل بین دریافت اظهارنظر مشروط و تغییر حسابرس ارتباط 

].1شود [دارند که وجود اظهارنظر فروشی در بورس اوراق بهادار تهران تایید نمیبیان می
هاي اجباري و داوطلبانه موسسات حسابرسی بر کیفیت ) تاثیر چرخش1393فدا (ان و جانرحیمی

دهد مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان می91-85هاي گزارش حسابرسی (نوع اظهارنظر) را طی سال
].8که چرخش اجباري و داوطلبانه موسسات حسابرسی تاثیري بر کیفیت حسابرسی ندارد [

دهد که بین مدیریت سود و اندازه حسابرس (حسن ) نشان می1390ق نمازي و همکاران (نتایج تحقی
دار و همچنین بین مدیریت سود و دوره تصدي شهرت حسابرس) یک رابطه مثبت ولی غیرمعنی

].12دار وجود دارد [حسابرس رابطه مثبت و معنی
وثر بر تغییر حسابرس را در محیط ) با استفاده از مدل رگرسیون لوجستیک عوامل م2008باقرپور (

–دهد که افزایش رقابت، وضعیت صاحبکارحسابرسی ایران بررسی نموده است. نتایج نشان می
حسابرس، تغییر در مدیر عامل، مدیریت سود و اظهارنظر حسابرسی مشروط ناشی از تضادهاي 

دارد: نتایج محقق بیان میداري با تغییر حسابرس ارتباط دارد. اینمدیریت به طور معنی–حسابرس
]. 15کند [دهد، تایید مینظر کلی که افزایش رقابت در بازار حسابرسی تغییر حسابرس را افزایش می

یابد ) در پژوهش خود دریافتند که احتمال تغییر حسابرس زمانی افزایش می2014باقرپور و همکاران (
کارانه حسابداري که منجر به اقالم تعهدي محافظههايکه آنها برخالف میل مدیریت بر استفاده از روش

].16شود، تاکید نمایند [منفی (کاهش سود) می
گیرينتیجه

- ي نمـایندگی و نیـاز به عالمتدهد، انتخاب حسابرسان با متـغیرهاي هزیـنهچندین مطالعه نشان می

توانند براي ابرس، آنها میدهی همراه است. با توجه به تاثیرگذاري مدیریت بر انتخاب و تغییر حس
دستیابی به اهداف خود اثربخشی این ابزار نظارتی ارزشمند را تحت تاثیر قرار دهند. بر این اساس به 
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هاي حفظ شهرت و وابستگی اقتصادي و تغییر حسابرس پرداخته شد. مبانی نظري در زمینه فرضیه

کهگیرندقرار میموقعیتیدرحسابرساناجباري،تغییرصورتدردارندباورحسابرستغییرحامیان
راتريطرفانهبیهايو قضاوتکردهمقاومتمدیرانهايخواستهوفشارهامقابلدربودخواهندقادر

نمایند. اعمال
توان این طور بیان کرد که این موضوع حداقل در سطح استقالل در مورد اثرات چرخش حسابرس می

گردد. اما هزینه و منافع آن نیاز به تجزیه و تحلیل بیشتر دارد. تغییر میظاهري موجب افزایش استقالل 
شود. همچنین شناخت حسابرس از واحد و حسابرس میهاي حسابرسی حسابرس باعث افزایش هزینه

یابد. از شودکه کیفیت حسابرسی کاهش میرود. به این دلیل استدالل میمورد رسیدگی از دست می
ها دارد و کمتر تحت تاثیر روابط است. لذا ها و توجه خاصی به ریسکجدید دیدگاهسوي دیگر حسابرس 

یابد. عالوه بر این، تغییر حسابرس ممکن است بر عملکرد شرکت نیز تاثیر کیفیت حسابرسی افزایش می
گی هاي مدیران و حسابرسان بستاحتماال این موضوعات به دالیل تغییر و انگیزهمثبت یا منفی بگذارد. 

گردد که افشاي دالیل تغییر حسابرس الزامی شود. در هر حال، شواهد دارد. بر این اساس، پیشنهاد می
بیشتر روشنگر خواهد بود.
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Recent times, that because of some financial scandals such as Enron
Company’s accounting scandal, World com and others, auditors’
independence is questioned, as one of the strategies to reinforce the auditors’
independence regulatory institutions of accounting profession and capital
market have advised and implemented the auditors’ switch. In this study the
auditor’s economic dependence and maintaining the reputation hypothesis
are explained from theoretical and empirical vantage point and different
kinds of arbitrary and mandatory auditor switch are classified firstly. Then
the effects of auditor switch on the audit costs, company’s operation, audit
quality and auditor’s independence is analyzed separately. By studying the
literature in this case can conclude that the consequence of auditor switch
depends on the causes of switch and managers’ and auditors’ motives

Keywords: Auditor Switch, Auditor Independence, Audit Quality, Economic
Dependence, Maintaining the Reputation.
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