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های اخیر مورد توجه قرار گرفته اساات،  از عوامل موثر بر کیفیت حسااابرساای که در سااال    -چكیده 

 که حسابرسان از یک طرف   چرا پذیر است،  آسیب ای ، حرفهحرفه حسابرسی  است.  چرخش حسابرس  

همچون سااایر واحدهای اقتصااادی نیازمند مشااتریانی هسااتند که در قبال ارائه خدمات به آنها، کسااب    

ستقالل حرفه  ای خود را حفظ کرده و تحت نفو  مشتریان خود قرار  درآمد کنند و از طرفی دیگر باید ا

ابرس و تأثیر رابطه طوالنی بین حساا تواند تحتتقالل حسااابرس و کیفیت حسااابرساای می  اساا نگیرند.

شه     این رابطه می ،صاحبكار قرار گیرد. در نتیجه  سابرس را خد ستقالل ح یجه بر دار نموده و در نتتواند ا

وده متواند از رابطه طوالنی با حسابرس استفاده ن  سطح محافظه کاری سود تأثیرگذار باشد. مدیریت می   

و کیفیت ساااود را تحت تأثیر قرار داده و مدیریت ساااود نماید. با توجه به این رابطه که ممكن اسااات  

اثر  این پژوهش به دنبال ،اسااتقالل حسااابرس کیفیت حسااابرساای و کیفیت سااود را خدشااه دار نماید    

اکی از حهای پژوهش باشد. یافتهکتابخانه ای می ،چرخش حسابرسان بر مدیریت سود بوده و روش آن

توان دسااتورالعملی یكسااان در مورد چرخش یا نمی ،که با توجه به شاارایط خاص هر کشااورآن اساات 

 عدم چرخش حسابرسان  ارائه نمود.
 استقالل حسابرس، کیفیت حسابرسی، مدیریت سود، محافظه کاری. کلمات کلیدی:

 

 مقدمه  

سی،      سابر ستقالل ح سی    نتایج و کیفیت بر آنكه بر عالوه ا سابر  و لحاظ حفظ به گذارد،می أثیرت ح

ستقالل   ضروری  امری نیز حرفه ارتقای  کار روابط حسابرس و صاحب   تأثیر تحت حسابرس،  است. ا

شااود می واقع مؤثر سااودها کاریسااطح محافظه و حسااابرساای کیفیت در نهایت، در و گیردمی قرار

                                                
 ، ایرانکرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاهاستادیار گروه مدیریت بازرگانی، . 1

 ایران ،کرمانشاهدانشگاه آزاد اسالمی، ، دانشجوی دکترای حسابداری واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه. 2
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شكل گرفت  [1] ئوری نمایندگیمدیریت، ت ازبه دنبال تفكیک مالكیت  (.1393)ملكیان و عبدی پور،  

 همسااان و همسااو با یریت حداکثر کردن منافع خود اساات که این هدف لزوماًمدکند هدف که بیان می

حداکثر کردن ارزش شاارکت نیساات. از سااوی دیگر به این دلیل که اطالعات به صااورت یكسااان در   

 . شودن عدم تقارن اطالعاتی ایجاد میگذاراگیرد، بین مدیران و سرمایهکنندگان قرار نمیاختیار استفاده

 خاطر ، 1393)به طوری که وکیلی فرد، محمدی و نوری،      1384مطالعات وطن پرسااات و قائمی،     

اطالعات  گیری صااحیح سااهامداران،در تصاامیم عوامل مهمترین از دهد کهسااازند( نشااان مینشااان می

ست که        صمیم ا ضوع ت سب و مرتبط با مو ستی  اگر منا شود،  و فراهم به در برای  منفی آثار پردازش ن

 از یكی عنوان به توانمی شاافاف را اطالعات داشاات. بنابراین، خواهد پی در تصاامیم گیرنده فرد

شتر  جوامع در توزیع اطالعات قدر هر دانست.  مدیران پاسخگویی  مسئولیت  ایفای ابزارهای شد،  بی  با

صمیم  امكان سخگویی  و گیری آگاهانهت صی    بخش پا  و تحصیل  چگونگی مورد در دولتی و خصو

 (.1385یابد )نوبخت، می کاهش فساد رشد امكان و شودمی بیشتر منابع مصرف

شااود،  یجادا [2] عدم تقارن اطالعاتی، گذارانبین مدیران و ساارمایهبا توجه به اینكه ممكن اساات 

ستفاده از روش  کنند،پیدا میمدیران انگیزه و فرصت این را   س که با ا شر  های مدیریت  سود  کت را ود، 

 در آینده نزدیک به نفع خودشان مدیریت کنند.

 توساااط باید مدیریت توساااط شاااده تهیه هایگزارش نمایندگی، هایهزینه کاهش منظور به

 و دارد بستگی  حسابرسی   کیفیت به حسابرسی،   حسابرسی شود. ارزش     یصالح  و مستقل  اشخاصی  

 (.1393است. )ملكیان و عبدی پور،   وابسته سانحسابر استقالل و به صالحیت نیز، حسابرسی کیفیت

وابستگی مالی حسابرسان به صاحبكاران،      حسابرسی رو به افزایش است.    شكست   درباره هانگرانی

اساات. هر چه این وابسااتگی بیشااتر باشااد، احتمال   عامل انگیزشاای منفی برای گزارشااگری تحریفات  

 یابد.خواه افزایش میمصالحه بین حسابرس و صاحبكار برای صدور گزارش دل

د که ممكن کنایجاد میا شااود و عواملی رتاثیر مدیریتی منجر به فرسااایش کیفیت حسااابرساای می 

است به شكست حسابرسی منتهی شود. در حالی که در مقابل، از تغییر حسابرس به عنوان یک ابزار در         

 ه درک  یراه حل د.کنن جهت تقویت اساااتقالل حساااابرس و بهبود دهنده کیفیت حساااابرسااای یاد می        

رخش چ، الزامی نمودن مشكل عدم استقالل حسابرس ارائه شده است      مقابله باکشورهای مختلف برای  

سابرس  ست.   [3] ح شرکت به   عملا سابرس آن تغچرخش اجباری در هر  شده   ییر ح و یا حداقل  بیان 
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 سااازمان(. 05201 ،)آرل و همكاران پس از یک دوره معینی از زمان، خود شااریک حسااابرساای تغییر 

 توسعه و گذاران، ساماندهیسرمایه منافع و حقوق از حمایت راستای در تهران، بهادار اوراق و بورس

، 1386مرداد 8تاریخ  در ساارمایه، بازار امور بر عالیه نظارت ضاارورت به نظر و بهادار اوراق بازار

 موسسات   چرخش منظم که را بهادار اوراق و بورس سازمان  معتمد حسابرسی   موسسات   دستورالعمل 

 اوراق کرد )ساازمان بورس  تصاویب  نمود،می الزامی سااله  چهار زمانی هایدوره در را حساابرسای  

 (.1386بهادار، 

ها ممكن اساات بنا به علل مختلفی دیران شاارکت، م[4] سدر نقطه مقابل چرخش اجباری حسااابر

کنند. یكی از عوامل وقوع چنین   مساااتقل واحد اقتصاااادی خود     [5] اقدام به تغییر اختیاری حساااابرس    

ده وجود دهنتواند نشانهای دستكاری سود میهای دستكاری سود است. وجود فرصتتغییری، فرصت

 .ساز شروع  هنیت تغییر حسابرس باشدشرایط بالقوه اختالف نظر با حسابرسان و در نتیجه، زمینه

  بهده به طور عمعمال شده است و   ا الزم و حتی توسط قانون در کشورهای مختلف   ،تغییر حسابرس 

منظور افزایش کیفیت   دوم، به س وحساااابر اول، به منظور حفظ اساااتقالل ت.دو دلیل مورد نیاز اسااا

ل که ممكن است به دلی  های حسابرسی  حسابرسی از طریق ترویج خالقیت در روش های تست و روش   

(. مدیر ممكن 20062ساایمنت،  )صاااحبكار( محدود گردد. )کری و با مشااتری و رابطه افزایش آشاانایی

است بنا به دالیلی نظیر ابقاء در شرکت و یا دریافت پاداش و سایر عوامل، خواسته یا ناخواسته وضعیت        

 صالحدید گزارشگری و مبانی تأثیر تحت شرکتها سود کیفیت شرکت را مطلوب جلوه دهد بنابراین،

. با توجه به مطالب عنوان شده در این مقاله  (1385اسماعیلی،   و طینت گیرد )خوشمی قرار نیز مدیران

   سعی شده است، اثر چرخش حسابرسان بر مدیریت سود مورد بررسی قرار گیرد.

 

 بیان مسأله 

 حسابرس  تقویت استقالل  برای ابزاری عنوان به حسابرسی   شرکای  و حسابرس  تغییر اینكه به توجه با

سی    کیفیت افزایش و سابر ض  این گردد،می تلقی ح  در با اهمیتی زمینه به های اخیرسال  طی وع،مو

سی    تحقیقات سابر ست  شده  تبدیل ح سابرس  تغییر مدافعان .ا  تغییر صورت  در این باورند که بر ح

سته  و فشارها  مقابل در توانست  خواهند که گیرندمی قرار موقعیتی در حسابرسان   اجباری،  های خوا

مدافعان، ایجاد  (.1393کنند )ملكیان و عبدی پور،  لاعما را تریبیطرفانه قضاااوت و مدیران مقاومت،

                                                
1. Arel et al., 2005 

2. Carey and  Simnett., 2006 
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صورت  شف             نگاه تازه ای به  سی و ک سابر ستقالل ح صاحبكار و افزایش ا سط  شده تو های مالی ارایه 
های مالی را به عنوان دالیل دفاع از چرخش اجباری حساااابرساااان         های موجود در صاااورت تحریف

سی،    سسات   مؤ و حسابرس  دانند. طرفداران تغییر ادواریمی صدی  مدت حسابر  حسابرس،  طوالنی ت

  .نمایدمی دارخدشه را وی و استقالل طرفیبی
رسان  های حساب های قضایی و انگیزه مخالفان چرخش اجباری حسابرسان، مقررات قانونی، شكایت   

سان بر می      سابر شهرت را به عنوان دالیل عدم نیاز به چرخش اجباری ح  شمرند. مخالفان جهت حفظ 

 هزینه افزایش به منجر امر این که هستند  اعتقاد این بر حسابرسی   و مؤسسات   حسابرس  ادواری تغییر

ضمن   .دهدمی کاهش را خاص صنایع  حسابرسی   پذیرش در حسابرسان   هایانگیزه شده و  حسابرسی  

از سوی  . یابدکاهش می نیز حسابرسی   کیفیت کار، صاحب  از حسابرس  شناخت  کاهش دلیل به آنكه
تواند منجر به کاهش چرخش اجباری حسابرسان می   [6] ظر انجمن حسابداران رسمی آمریكا  دیگر به ن

کیفیت حسااابرساای و افزایش هزینه ها برای ساارمایه گذاران و صاااحبكار شااود )دیویس و همكاران،    
2000  .) 

 
 حسابرس اختیاری تغییر
 این نتریاساات. عمده شااده شااناسااایی حسااابرس اختیاری تعویض پدیده وقوع برای گوناگونی عوامل
 بندی طبقه قابل رساایدگی مورد واحد با مرتبط عوامل و حسااابرس با مرتبط عوامل دسااته دو در عوامل

 باشد.می

 باشدمی موارد این شامل حسابرس هایویژگی با مرتبط عوامل

سائل  وجود با: حسابرس  الزحمه حق -1 صادی  م  دماتخ کیفیت از مشخصی    سطح  برابر در اقت
سی،    سابر سه    دنبال به صاحبكاران  رودمی تظاران ح س شند  ایمو   آنها هب را هزینه حداقل که با

 .کند تحمیل

سابرس  اظهارنظر -2 شان [ 8] رایس و[ 7] چاو تحقیقات نتایج: ح ضیحی  بندهای که دهدمی ن  تو

 تمایل بین مثبت رابطه یک دریافتند دارد.آنها سااهام قیمت بر منفی تاثیر حسااابرساای گزارش
 وجود یرتغی از قبل سااالهای در مقبول غیر اظهارنظر دریافت و حسااابرس یرتغی برای شاارکت

 صااادر مشااروط اظهارنظر آنها مورد در که شاارکتهایی دارد وجود احتمال این بنابراین،. دارد
 .نمایند خود حسابرس تغییر به شده، اقدام

 ار حساااابرسااای خدمات از معینی ساااطح شااارکتها محققین، اعتقاد به: حساااابرسااای کیفیت -3
. دارد ریتمدی و مالكیت منافع همسااویی و نزدیكی میزان به بسااتگی که کنندمی درخواساات
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شتری  انگیزه که هاییشرکت  شان  متعهد برای بی س  سوء  هرگونه قبال در خود دادن ن  تفاده راا
 کنند.می انتخاب را معتبرتر و بزرگتر حسابرسی موسسات معموال دارند،

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق
داشت و به این   هایت شرکتی از طریق مالكیت سهام تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت    آغاز مالك

رل( منجر به )کنت ترتیب، مالكان اداره شاارکت را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالكیت از مدیریت
ن فعانناشی از وجود تفاوت در تابع مطلوبیت  ی« مشكل نمایندگی»یک مشكل سازمانی مشهور، به نام 

ضاد منافع میان مدیران و مالكان، می     توان ادعا کرد که مدیران واحدهایشد. با در نظر گرفتن تئوری ت
توانند از انگیزه الزم برای دساااتكاری ساااود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار        تجاری می 

شند.  شرکت      با ضرورت کنترل مدیریت  شكل  ساخت     این م سهامداران را نمایان  سط  ز با . یكی اها تو
های هماهنگ نمودن منافع سهامداران و مدیران، حسابرسی    ترین و در عین حال موثرترین روشاهمیت

 (. 1390، طیبی، دادبه، باقرآبادی) مستقل است
 علت اختیارات به و دهند جلوه مطلوب را شااارکت وضاااعیت که دارند انگیزه مدیران، بالقوه

آورند )ملكیان و عبدی پور، می دساات به را هارویه این لاعما گزارشااات، فرصاات ارائه در مدیریت
(. چون یكی از اهداف مدیر مطلوب نشااان دادن وضااعیت شاارکت در نظر سااهامداران و  ینفعان  1393

یچو و د تواند کیفیت ساااود را تحت تأثیر قرار دهد و ساااود را مدیریت نماید.           باشاااد. بنابراین، می  می
خالت هدفمند مدیریت در فرآیند گزارشگری مالی برون سازمانی   ( مدیریت سود را د 1996همكاران )

شامل بهبود روابط با اعتباردهندگان،     دانند. انگیزهبه منظور کسب منافع شخصی می     سود  های مدیریت 
 های تجاری از طریق فرآیندهای روان شاااناختی اسااات.      گذاران و کارکنان و تعدیل چرخه      سااارمایه  

فتد که مدیران از قضااااوت خود در گزارشاااگری مالی و ساااازماندهی امدیریت ساااود زمانی اتفاق می
نفعان و در مورد های مالی را در راساااتای گمراه کردن برخی  یکنند تا گزارشمعامالت اساااتفاده می

شرکت تغییر دهند یا بتوانند بر نتایج مفاد قراردادها که مبتنی بر ارقام        عملكرد صادی بخصوصی در  اقت
ست اثر    سابداری ا ست که،     (.1390)طیبی ،گذارند باقرآبادی ح ضح ا سان به      وا سابر ستگی مالی ح واب

باریک  حرفه حسابرسی در مسیری است. صاحبكاران، عامل انگیزشی منفی برای گزارشگری تحریفات
یرا شااود، زکند به طوری که هر انحراف جزئی از این مساایر باعث آساایب دیدگی حرفه میحرکت می

سایر واحدهای اقتصادی نیازمند مش    حسابرسان از یک طرف    تریانی هستند که در قبال ارائه  ااااهمچون 
ستقالل حرفه اااااات به آنها، کس اااااخدم ای خود را حفظ کرده و ب درآمد کنند و از طرفی دیگر باید ا

تحت تاثیر و نفو  مشتریان خود قرار نگیرند. به عبارت دیگر حسابرسان هم باید رضایت مشتریان را به       
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ستفاده   دست آورند  کنندگان دارای تضاد منافع تالش  و هم در جهت ارائه اظهار نظر صحیح به جامعه ا
 تالش تحقیق این انجام  با  (.1390، طیبی، دادبه ، باقرآبادی  د )همراه با صاااداقت از خود نشاااان دهن     

 :شود پاسخ داده  یل سؤال به تا شودمی
ستا، این تحقیق به دنبال   شود؟ در  یسود م  تیریچرخش حسابرسان موجب کاهش مد   ایآ همین را

 .سود است تیریاثر چرخش حسابرسان بر مد
 

 پژوهش پیشینه و نظری مبانی

مدیر ممكن اسااات بنا به دالیلی نظیر ابقاء در شااارکت و یا دریافت پاداش و ساااایر عوامل، خواساااته یا 
 مبانی یرتأث تحت شاارکتها سااود کیفیت ناخواسااته وضااعیت شاارکت را مطلوب جلوه دهد بنابراین، 

  (.1385اسماعیلی،  و طینت گیرد )خوشمی قرار نیز مدیران صالحدید گزارشگری و
رار اق وقعیتیاادر م اناحسابرس اری،ااجب تغییر صورت در که باورند این بر ابرساحس تغییر حامیان

 قضااااوت و مدیران مقاومت، هایخواساااته و فشاااارها مقابل در توانسااات خواهند گیرند کهمی

 ایجاد موجب کنار صااااحبكار، در حساااابرس مدت طوالنی کنند. حضاااور اعمال را ترینهبیطرفا

ستقالل  که می شود؛ وضعیتی   صاحبكار  مدیریت نظر رعایت و حفظ برای تمایالتی  را او بیطرفی و ا
(. محققین داخل و خارج کشاااور در رابطه با چرخش حساااابرساااان       1385)رجبی،  کند می مخدوش 

 گردد.اند که در جدول  یل به تعدادی از آنها اشاره میتحقیقاتی انجام داده
 

 دیفر
 عنوان مقاله

 تحقیقات داخلی:
 نتایج روش تحقیق نویسنده و سال

1 
 

کیفیت سود و انتخاب حسابرس 
 در شده در شرکت های پذیرفته

 تهران بهادار اوراق بورس

 ،وکیلی فرد
محمدی و 

 1393  ،نوری
 

 کاربردی پژوهش این

 شبه رحط از و است

پس  رویكرد و تجربی
 .می کند استفاده رویدادی

 مؤسسه های بزرگی و کوچكی تأثیر

 روشهای از استفاده حسابرسی بر میزان

 حسابداری

2 
 تصدی دوره بین رابطه بررسی

 سود مدیریت و حسابرس

 ،کرمی
بذرافشان، 
 ،محمدی
1390 

 رگرسیون چند متغیره

 محافظه و حسابرس تصدی دوره میان

 هوشیاری .هست مستقیمی ابطهر کاری

-زیاد می تصدی دوره افزایش با حسابرس

حسابرس  اجباری چرخش به و شود
 .نیست نیازی
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3 
 اظهارنظر و سود مدیریت

 بخش از شواهدی حسابرس:

 حسابرسی خصوصی

 
 ،بنی مهد

 ،حساس یگانه
 1393 یزدانیان

 نوع از توصیفی،

 همبستگی
 

 سودآوری، شرکت، اندازه،مدیریت سود

 و الزحمه حسابرسی حق بدهی، سبتن
حسابرس  نظر اظهار بر دولتی مالكیت

 .است تاثیرگذار

4 

 تحقیقات خارجی:
تأثیر کمیته حسابرسی و کیفیت 

حسابرسی بر جلوگیری ازمدیریت 
 2011 سود در قبل و پس از کد

 .[9]های دولتی نیجریهشرکت

، 1مایكو
2،02کاماردین

14 
 

 رگرسیون چند متغیره
 ابرسی و کیفیت حسابرسی بهکمیته حس

شدت بر کاهش مدیریت سود اثرگذار 
 هستند.

5 
کیفیت ،استقالل حسابرس

حسابرس و جرخش اجباری 
 .[10]حسابرس در مصر

مصطفی 
حسین  ،3محمد
 2013 ،4حبیب

 

حسابرس موجب  - رابطه طوالنی مشتری
بدتر شدن کیفیت حسابرسی گردیده و 

 گردد.موجب عدم استقالل حسابرس می
 هاستفاده از چرخش اجباری حسابرس ب

 جیحفظ استقالل حسابرس، ترو منظور
ر رقابت د شیو افزا یحسابرس تیفیک

 بازار حسابرسی

6 

های( های )روشچگونه فرم
چرخش حسابرسان بر کیفیت 

گذارد؟ حسابرسی تأثیر می
 .[11] شواهدی از کشور چین

 ،6ری ،5فیرت
 ،7دبلیو یو
2011 
 

 رگرسیون لوجستیک
های یكنواخت چرخش حسابرسان وشر

در سطح مؤسسه حسابرسی و شریک 
 حسابرسی در سراسر جهان .

  1جدول 

 توان به برخی از آنها به شرح  یل اکتفا نمود: از دیگر تحقیقات انجام شده در این زمینه می
 با در نظر گرفتن متغیر تعدیل کننده کیفیت حسابرسی چرخش حسابرسان و مدیریت سود

مدیریت  حسااابرس، تغییر با که دهدمی ( نشااان2004) 9چانگ ( و2004) 8همكاران و های کیمهیافت

 با دهدمی ( نشااان2003) 10همكاران و تحقیق میرز یابد. نتایجمی کاهش مالی صااورتهای در سااود

                                                
1. Miko 

2. Kamardin 
3.  Mostafa Mohamed 

4. Hussien Habib 

5. Firth 

6. Rui 

7. Xi Wu 

1. Kim and et al., 2004 

9. Chung., 2004 

10. Myers and et al., 2003 
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 )مدیریت اختیاری تعهدی شارکت، پراکندگی اقالم  یک در حساابرس  تصادی  دوره طوالنی شادن 

 دهدمی نشان  هاپژوهش این از نتایج حاصل  دیگر عبارت به .یابدمی کاهش مالی ایسود( در صورته  

سابرس،  با که سابرس  نفو  اعمال تغییر ح ستكاری  امكان و یابدمی شرکت افزایش  مدیریت بر ح  د

 بررسی رابطه  به پژوهشی  ( در1391همكاران ) و نمازی .یابدمی کاهش توسط مدیریت  تعهدی اقالم

تهران  بهادار اوراق بورس در شاده  پذیرفته هایشارکت  در ساود  مدیریت و ساابرسای  ح کیفیت بین

سی    کیفیت تعیین پرداخت. برای سابر سابرس  اندازه معیار دو از ح صدی  دوره و ح سابرس  ت  به و ح

 این مبین پژوهش از حاصل  شد نتایج  استفاده  جونز شده  تعدیل مدل از سود  مدیریت منظور محاسبه 

 بین همچنین و دارمعنی غیر مثبت ولی رابطه یک حسااابرس، اندازه و سااود تمدیری که بین اساات

 .دارد وجود دارمعنی و مثبت رابطه حسابرس دوره تصدی و سود مدیریت

 مؤسسه حسابرسی      و شریک  تصدی  مدت بین ارتباط تایوان کشور  در 1(2004همكاران ) و چن

 اختیاری تعهدی اقالم قدرمطلق که رسیدند  جهنتی این به و دادند قرار بررسی  مورد را سود  کیفیت و

صدی  دوره و سی    شریک  ت سابر ستند. بنابراین  رابطه دارای ح صدی  مدت بین معكوس ه  شریک  ت

 شریک  تغییر هرگاه نمودند مشاهده  همچنین وجود دارد. ایشان  مثبت رابطه سود  کیفیت و حسابرسی  

 کیفیت و حسابرسی   مؤسسه   تصدی  ورهد بین معناداری ارتباط باشد،  حسابرسی الزامی   مؤسسات   در

شان  سود وجود  سات    شریک  اجباری تغییر بودن الزامی صورت  در گرفتند نتیجه ندارد. ای س  درمؤ

 .ندارد وجود حسابرسی اجباری مؤسسات تغییر چون تریسخت مقررات تدوین به نیازی حسابرسی

 کیفیت سااود و حسااابرساای  شااریک چرخش رابطه بررساای به 2(2005همكاران ) و همیلتون

باالتر و گزارشگری محافظه   سود  کیفیت صاحبكارانی  از آن دسته  در کردند مشاهده  آنها د.پرداختن

 - سال  3621از  استفاده  با آنها .شوند تر است که شرکا و مدیران حسابرسی به تناوب تعویض می    کارانه

شان  2003تا  1998زمانی  دوره شرکت طی  سی،    شرکای  رتغیی از بعد هاشرکت  که دادند ن سابر  ح

 بزرگ موسااسااه  پنج صاااحبكاران، با رابطه اند. درکرده گزارش تریغیرمنتظره پایین تعهدی اقالم

حسااابرساای،  شاارکای تغییر دنبال به مثبت منتظره غیر تعهدی اقالم نمودند نیز مشاااهده حسااابرساای

 نیز کاریحافظهمساااتقیم م آزمون ( به2005همكاران ) و همیلتون این، بر عالوه .اسااات ترکوچک

 شاارکا، چرخش از بعد دریافتند 3شاایواکومار و بال و باسااو هایمدل از گیریبهره با آنها پرداختند،

                                                
4. Chen et al., 2004 

2. Hamilton et al., 2005 

3. Ball and Shivakumar 



 

 1394ماه  آبان و آذر، هفده و هجدهشماره                         های مدیریت و حسابداری  ماهنامه پژوهش

 

25 

 

 هستند. ترکارانه محافظه سودها

سی       برخی از محققین ادعا می صدی بلند مدت حسابرس اثری بر کاهش کیفیت حسابر نمایند که ت

ه اعتقاد دارند که رابط ،ای نیزشاااود. عدهی هم مینداشاااته و یا حتی موجب افزایش کیفیت حساااابرسااا

ار دکیفیت حسااابرساای را پایین آورده و اسااتقالل حسااابرس را خدشااه ،طوالنی حسااابرس با صاااحبكار

 تواند کیفیت حسابرسی را بهبود بخشیده و استقالل     چرخش اجباری حسابرسان می   ،نماید. در مقابلمی

سابرس حفظ گردد. محققین دیگر اظهار   سابرس         ،کنندمیح صدی ح سابرس با افزایش ت شیاری ح هو

ر در مجموع  به نظ ،شااود و نیاز به چرخش اجباری حسااابرسااان نیساات. با توجه به نظرات فوق زیاد می

سان آیین رفتار حرفه    می سد اگر حسابر سی  ای حسابر ای را رعایت و بدان عمل نمایند و اخالق حرفهر

 ابرسان احساس نگردد.نیاز به چرخش حس ،را رعایت نمایند

 

 متغیرها عملیاتی تعریف

 [12] حسابرسی کیفیت

سی    کیفیت از متداول تعریف یک سیله  به حسابر ست. او    ارائه ، (1981) 1آنجلو دی و  کیفیت شده ا

 که حسابرس: است کرده تعریف موضوع این احتمال از« استنباط بازار(ارزیابی )»را  حسابرسی

 .کند کشف را صاحبكار حسابداری سیستم یا و مالی هایصورت در اهمیت با تحریفات موارد. 1

   .نماید گزارش را شده کشف اهمیت با تحریف. 2

احتمال  و حسابرس  شایستگی   به کند کشف  را اهمیت با تحریفات موارد حسابرس  که این احتمال. 3

بستگی   سابرس ح استقالل  به کند گزارش را شده  کشف  اهمیت با تحریفات موارد حسابرس  که این

 .دارد

سی    کیفیت( 1988) 2پالمروس سابر سب  را ح سی    میزان ح سابر  از کند.تعریف می اعتباردهی ح

 این به کیفیت حسابرسی   است،  مالی هایصورت  به نسبت  اطمینان ایجاد حسابرسی   هدف از که آنجا

سی    مالی هایصورت  که شود می تعریف عنوان  شد. در با با اهمیت تحریفات از عاری شده  حسابر

 مالی هایبه صاااورت اطمینان قابلیت نماید. یعنیتأکید می حساااابرسااای نتایج بر تعریف، این واقع

 .کندمی منعكس را حسابرسی کیفیت شده، حسابرسی

                                                
1. De Angelo 

2. Palmerose 
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)کشااف  شااایسااتگی  مجموع را حسااابرساای  واقعی کیفیت گیریاندازه ( مقیاس1385جعفری )

 .است کرده شده( عنوان کشف ریفاتتح حسابرسان )گزارش استقالل اهمیت( و با تحریفات

  حسابرسی موسسات چرخش

شاره  سابرس  که دارد این به ا ستقل  ح  تعویض ساله  4حداکثر  دوره زمانی در انتفاعی واحد یک م

به  .شود  انتخاب جدید عنوان حسابرس  به موسسه    یک شرایط  واجد موسسات    سایر  بین از و گردد

سات   مو چرخش برای قانونی الزام وجود عدم علت سی    س سابر های دوره تحقیق، زمانی قلمرو در ح

های دوره تحقیق این در لذا باشد، نمی یكسان  هاشرکت  کلیه در حسابرسی   موسسات   چرخش زمانی

صوب  زمانی )دوره ساله  4 حداکثر زمانی ستورالعمل  در م تهران( به  بهادار اوراق و بورس سازمان  د

 اطالعات از حاضاار  تحقیق در دیگر، عبارت بهاساات.   شااده  گرفته نظر در چرخش عنوان  معیار

 مورد را خود حسااابرس یكبار سااال 4یا  و 3 ،2 زمانی هایدوره در که شااد هایی اسااتفادهشاارکت

 (.1389 ،جعفری ،اند )حساس یگانهقرار داده تعویض
 

 [13] سود مدیریت

 ش گزار خود میاال بااا مطااابق را ساااود تجاااری، ماادیران واحاادهااای آن در کااه اساااات حااالتی

صادی  محتوای با مطابق نه و نمایندمی  ،یزدانیان ،حساس یگانه  ،تجاری )بنی مهد های واحدفعالیت اقت

سكات 1393 نماید. تعریف می مدیر توسط  حسابداری  هایرویه را انتخاب سود  ( مدیریت2009) ،(. ا

 دریافت پاداش جمله از خاصی  اهداف به تا است  آن این انتخاب واسطه  به مدیر هدف او، عقیده به

شتر، کاهش  سبت  بی سی    هایهزینه و کاهش مالیات کاهش بدهی، ن مدیریت  .آید نایل و امثالهم سیا

های حسااابداری خاصاای اساات به منظور دسااتیابی به اهداف مورد نظر    سااود، گزینش و انتخاب رویه

ینی یت پایمدیران. اگر سااود تصااویری واقعی از ارزش شاارکت و وضااعیت مالی ارائه ندهد، دارای کیف

 (.2013  )مصطفی محمد، حسین حبیب، است

حسابرسی    کیفیت چه هر دارد. حسابرسی   با کیفیت مستقیم  ایرابطه حسابداری  اطالعات کیفیت

اند  داده نشان  مختلف هاییابد. پژوهشزایش میاااااف نیز ابداریااااحس  اطالعات کیفیت یابد، افزایش

سان    که هاییشرکت   هاییشرکت  از کمتر هاآن در سود  رند، مدیریتدا کیفیت با و بزرگ حسابر

 (. از2010،  همكاران و اند )چنحسابرسی شده     کوچک حسابرسی   موسسات   توسط  است که  بوده

سی    رو این سابر ستكاری  و کنترل در نقش ح  مدیریت سودهای  گزارش در نتیجه و تعهدی اقالم د

توان به فهومی تحقیق حاضاار را میمدل م .اساات برخوردار ایویژه اهمیت مدیران، از توسااط شااده
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 صورت مدل  یل ترسیم نمود:

 

 

 
 

 
 

 1باشد.مدل محقق ساخته می

 

 گیرینتیجه
 توان نتیجه گرفت که پدیده چرخش حسابرسان مانند تیغ دو میفوق با توجه به مطالب 

ا فراهم ر تواند موجبات حفظ استقالل و افزایش کیفیت خدمات حسابرسیهم می کند.عمل میای لبه
 ایحرفه مراجع و نظرانصاحب دید از تواند فلسفه وجودی حسابرسی را متزلزل کند.آورد و هم می

 و صاحبكار میان بلندمدت ارتباط قطع با حسابرسی موسسات چرخش فرآیند حسابرسی، و حسابداری
به خاطر  انچرخش حسابرس ،آورد، از طرفیمی فراهم حسابرسان را استقالل حفظ موجبات حسابرس،
حسابرس  تغییر ،از طرف دیگر باشد. وتهدید بزرگی برای کیفیت حسابرسی تواند می رقابتی،فشارهای 

 شود. سود کیفیت افزایش آن راستای در و حسابرسی افزایش کیفیت تواند باعثمی

توان می ،ورد چرخش حسابرساناات انجام شده در ماایج تحقیقابا توجه به نكات مثبت و منفی و نت
توان ه نمیدر نتیج ،نتایج مختلفی بدست آمده ،نتیجه گرفت که با توجه به شرایط خاص هر کشور

 دستورالعملی یكسان برای کشورها ارایه نمود.

 

 پی نوشت:

                                                
سی یاد می          .1 سابر سابرس و بهبوددهنده کیفیت ح ستقالل ح سابرس به عنوان یک ابزار در جهت تقویت ا  کنند.از تغییر ح

ر را به دنبال دارد. به  تمدیریت سود پایین  ،استقالل حسابرس موجب افزایش کیفیت حسابرسی شده و کیفیت حسابرسی باال       

سطح معینی از خدمات     شرکتها  ست می    اعتقاد محققین،  سی را درخوا سابر سوی   ح ستگی به میزان نزدیكی و هم ی کنند که ب

شرکت  ستفاده را       منافع مالكیت و مدیریت دارد.  سوء ا شان دادن خود در قبال هرگونه  شتری برای متعهد ن هایی که انگیزه بی

 کنند.دارند، معموال موسسات حسابرسی بزرگتر و معتبرتر را انتخاب می

چرخش اجباری 
 حسابرسان

کیفیت 
 حسابرسی

 چرخش اختیاری
 حسابرسان

مدیریت 
 سود

استقالل  
 حسابرس
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( بیمه  2001تئوری نمایندگی )کارگزاری( در متون مختلف از جمله اقتصااااد )موریس و دیگران :      [ 1]

( ظاهر شده است. 1369( و نمازی )1982( و حسابداری )بیمن: 1998سن: ( مدیریت )جن2001)هابریچ: 

صمیم      سئولیت ت ست که یک نفر م صوص توزیع منابع مال این نظریه مربوط به موردی ا ی و گیری در خ

نماید. شخص اول را  اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخص دیگری واگذار می    

نامند. رابطه بین ک( و شاااخص دوم را اصاااطالحا نماینده )کارگزار( میدر اصاااطالح صااااحبكار )مال

های مختلف سااازمان، شااخص )حقیقی یا حقوقی( با وکیل سااهامدار و مدیر، مدیرعامل و مدیران دایره

 هایی از تئوری نمایندگی هستند.گذار نمونهو بیمه گرقانونی و بیمه

[2]  Information asymmetry  به طرف دیگر منافع        یعنی در یک دادوسااا تد یک طرف نسااابت 

 . اطالعاتی بیشتری دارد

[3] Auditor rotation 

[4] Mandatory auditor rotation  
[5] Voluntary auditor rotation 

[6] Accountants American Institute of Certified Public (AICPA) 

[7] Chow     
[8] Rice 

[9] Impact of Audit Committee and Audit Quality on Preventing Earnings Management 

in the Pre- and Post- Nigerian Corporate Governance Code 2011                                                               

[10] Auditor independence, audit quality and the mandatory auditor rotation in Egypt 
[11] How Do Various Forms of Auditor Rotation Affect Audit Quality? Evidence from 

China                                         
[12] Audit Quality 

[13] Earning Management 

 منابع:

ضا   سید محمد   ،بادیآباقر -1 ستقل بر           1391)  طیبیو ر سان م سابر ضور و تغییر ح سی تأثیر ح (، برر

 .2762شماره  ،روزنامه دنیای اقتصاد ،هامدیریت سود شرکت

، چرخش اجباری حسابرسان و   (1394فاطمه و داریوش اختر شناس )  ،موسی؛ آزمون  ،بزرگ اصل  - 2

 .76شماره  ،پیامدهای ناشی از آن، مجله حسابرس

 .(، فلسفه حسابرسی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران1384حساس یگانه، یحیی ) - 3
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 سوم. ، سال89، بهار9بهادار، شمارة  اوراق بورس

سعید   الهجعفری، ولی - 6 ضوانی و  سی و تاثیر آن بر کیفیت       (، 1387)فرد ر سابر سات ح س چرخش مو

حسااابرساای شاارکت های پذیرفته شااده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشااناساای ارشاد  

 .حسابداری، دانشكده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

 بازده سهام، مطالعات  و سود  ن کیفیتبی (، رابطه1385محسن و شاهپور اسماعیلی )    خوش طینت، - 7

 .27-56،  13و  12شماره  حسابداری،

موسسات    داوطلبانه و اجباری چرخش تأثیر (، بررسی 1393فدا ) الدین و رضا جان  نظام رحیمیان، - 8

صص   ،93تابستان   ،1شماره   اول، عمل سال  و حسابرسی، حسابرسی، نظریه      کیفیت بر حسابرسی  

67-89. 

 9 و 8 شماره  رسمی،  حسابدار  فصلنامه  حسابرس،  تعویض های(، چالش1385اله ) حرو رجبی،  - 9

 .53-62صص 

شرکت  حسابرسان   تغییر بر مؤثر (، عوامل1386جواد و کمال زارعی مروج ) رضازاده،   - 10  هایدر 

 .89-106صص  زمستان، ،20شماره حسابداری، مطالعات ایرانی، فصلنامه

دسااتورالعمل موسااسااات حسااابرساای معتمد سااازمان بورس ، (1386دار )سااازمان بورس اوراق بها - 11

 .اوراق بهادار، تهران

 .مجموعه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران، تهران، (1386) سازمان بورس اوراق بهادار  -12

نقش اطالعات حسااابداری در  بررساای(، 1384پرساات )محمدحسااین و محمدرضااا وطن  ،قائمی  -13

های حساااابداری و   ن اطالعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، فصااالنامه بررسااای     کاهش عدم تقار   

 .85-103 صص ،پاییز ،12دوره  ،41شماره  ،سال دوازدهم ،حسابرسی

سفندیار و فرازنده عبدی  ،ملكیان -14  (، رابطه بین تغییر موسسه حسابرسی و گزارشگری       1393پور )ا

 مطالعات تهران، فصلنامه  بهادار اوراق بورس در هشد  پذیرفته هایشرکت  کارانهمحافظه سودهای 

 .171-11 ، بهار،  صص41یازدهم، شماره مالی، سال حسابداری تجربی

 بهادار تهران، فصلنامه  اوراق بورس در شرکتها  اطالعات شفافیت  ، ارزیابی(1385زهرا ) ،نوبخت  -15

 .18-23مهر، صص  و شهریور ،55و  54هایشماره بهادار، اوراق بورس

 انتخاب و سااود (، کیفیت1393نوری )سااامان و سااپیده کاظمی ،حمیدرضااا؛ محمدی ،فردوکیلی -16

شرکت  حسابرس )مورد  صلنامه  بهادار اوراق بورس در شده  های پذیرفتهمطالعه:   علمی تهران(، ف
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