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مقدمه 
استقالل حسابرس1، الزامی ضروری در فراهم آوردن کیفیت مناسب حسابداری و حسابرسی است. در دنیای 

امروز، اهمیت اس��تقالل حسابرسی اعم از استقالل واقعی2 و اس�تقالل ظاهری3 بخوبی درک شده است. موضوع 
چرخش اجباری حسابرسان4 و موسسه های حسابرسی5 به منظور ارتقای استقالل حسابرسان، مورد توجه قرار گرفته 

.(Velte & Stiglbauer, 2012) و اهمیت بسیاری یافته است
فرایند چرخش )اجباری( حسابرس��ان و موسس��ه های حسابرسی، به معنای تغییر حس��ابرس یا موسسه حسابرسی پس از 
انجام چند دوره حسابرسی واحدهای مورد رسیدگی است که براساس مقررات یا تصویب مجامع عمومی انجام می شود. این 

کار، موافقان و مخالفان بسیاری دارد )حساس یگانه و جعفری، 1389(.
در مورد چرخش حسابرس��ان، تحقیقهای زیادی صورت گرفته اس��ت که در بسیاری از موارد، نتایج این پژوهش ها همسو 
نیس��ت. در این مقال��ه، به اختصار تحقیقهای انجام ش��ده درباره نقش چرخش حسابرس��ان در ارتقای کیفیت موسس��ه های 

حسابرسی بررسی می شود.

 دکتر نظام الدین رحیمیان
مینا شکری  

نقش چرخش حسابرسان در

ارتقای کیفیت موسسه های حسابرسی؛

مروری برتحقیقهای انجام شده

“دو چیز بود که مرا پیر کرد و کشت
غوغای عاشقی و درد معلمی”

به پاس کوششهای بی دریغ استاد در عرصه علم و پژوهش و عمری که به پای آن نهاد؛ 
استاد واالمقام زنده یاد آقای دکتر غالمرضا اسالمی بیدگلی، و برای ارج نهادن به 

مقام واالی »معلمی «؛ این مقاله را با احترام فراوان به ایشان تقدیم می داریم.
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نظرهای موافق و مخالف با چرخش حسابرسان 
الف- نظرهای موافقان

چرخ��ش حسابرس��ان، موافقان و مخالف��ان گوناگون��ی دارد. 
جانب��داران تغییر حس��ابرس بر این باورند ک��ه در صورت تغییر 
اجباری، حسابرس��ان در موقعیتی ق��رار می گیرند که بتوانند در 
مقابل فش��ارها و خواسته های مدیران مقاومت کنند و قضاوت 
بیطرفانه تری را به کار برند. حضور دراز مدت حسابرس در کنار 
صاحبکار، موجب ایجاد گرایش��هایی برای حفظ و رعایت نظر 
مدیریت صاحبکار می ش��ود؛ وضعیتی که اس��تقالل و بیطرفی 
او را مخدوش می کن��د )رجبی، 1385(. آنان همچنین تمایل 
حسابرس��ان ب��ه حفظ صاحبکار از طریق حمای��ت از او را دلیل 
دیگ��ری برای تصوی��ب قوانی��ن محدودکنن��ده می دانند؛ زیرا 
حس��ابرس مس��تقل در س��الهای اولی��ه حسابرس��ی صاحبکار 
جدی��د، متحمل هزینه ه��ای اولیه می  ش��ود و به منظور جبران 
آنه��ا، تمای��ل دارد تا صاحبکار خ��ود را حفظ کند )ب��ه نقل از: 

کرمی و همکاران، 1390(. 
ب- نظرهای مخالفان

در مقاب��ل، مخالفان تغییر اجباری حس��ابرس، عقیده دیگری 
دارند. به اعتقاد آنان، عوامل دیگری هست که حسابرس را به 
حفظ اس��تقالل وادار می کند؛ برای نمونه، تالش حسابرس��ان 
در حفظ اعتبار و شهرت خود یا ترس از احتمال طرح دعواهای 
حقوق��ی علی��ه آنان، س��اختارهایی اس��ت که مان��ع رفتارهای 
نامناس��ب حسابرسان می ش��ود. مخالفان معتقدند حسابرسان 
ب��ا گذش��ت زم��ان، ش��ناخت بهت��ری از فعالیته��ای صاحبکار 
به دس��ت آورده و تجرب��ه بیش��تری کس��ب می کنن��د و به این 
ترتیب، توانایی آنها در مورد مناس��ب بودن یا نبودن روش��های 
حس��ابداری و گزارش��گری افزای��ش می یاب��د. بنابراین رابطه 
دراز مدت حس��ابرس و صاحبکار می تواند کیفیت حسابرسی را 
بهبود بخش��د (Chen et al., 2004). به اعتقاد آنان، با تغییر 
حس��ابرس، اعتماد س��رمایه گذاران به اتکاپذی��ری صورتهای 
مال��ی و در نتیجه اعتبار حسابرس��ی کاهش و از س��وی دیگر، 
هزینه های حسابرس��ی برای حس��ابرس و صاحبکار، افزایش 

.(Sinnett, 2004) خواهد یافت
مخالف��ان چرخ��ش اجب��اری همچنی��ن بی��ان می کنن��د که 
استانداردها و روشهای موجود، امکانات الزم را برای جانبداران 

چرخش اجب��اری فراهم می کند و چرخ��ش کارکنان و مدیریت 
صاحبکار، بررس��ی شریک دوم و بررس��ی همپیشگان، مشابه 

چرخش اجباری عمل می کند.
 (Pierre & Anderson, نتایج تحقیقهای پیر و اندرسون  •
(1984 نش��ان می ده��د احتمال ط��رح دعواه��ای حقوقی علیه 

حسابرسان در سالهای ابتدایی کار آنان بیشتر است. 
واکر و همکاران (Walker et al., 2001) مشاهده کردند   •
که میزان شکست های حسابرسی در روابط طوالنی حسابرس 

و  صاحبکار، کمتر است.
 (Geiger & Raghunandan,گایگ��ر و راگونان�دان  •
 (2002 ب��ا بررس��ی ش��رکت های ارائه دهن��ده درخواس��ت 

رسیدگی به ورشکستگی طی سالهای 1996 تا 1998 به این 
نتیجه رسیدند که رابطه مستقیمی بین دوره تصدی حسابرس 
و این احتمال وجود دارد که ش��رکت ورشکس��ته در سال قبل 
از ورشکس��تگی، بابت تداوم فعالیت گزارش مشروط دریافت 

کرده باشد. 

چ�وی و دوگار (Choi & Doogar, 2005) نش��ان دادند   •
با افزایش دوره تصدی، تمایل حسابرس��ان به انتش��ار گزارش 

حاوی شرط تداوم فعالیت کاهش می یابد. 
نی��ز   (Copley & Doucet, 1993) دوس�ه  و  کاپل�ی   •
دریافتند حسابرس��ی با کیفیت ضعیف، با افزایش دوره تصدی 

افزایش می یابد. 
تحقی��ق وانس�ترالن (Vanstraelen, 2000) حاکی از   •
این اس��ت ک��ه همکاری دراز م��دت حس��ابرس و صاحبکار، 
احتمال صدور گزارش مقبول از سوی حسابرسان را افزایش 

می دهد. 
 (Bates et al., 1982) نتای��ج تحقیقهای بیتز و همکاران  •
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نش��ان می دهد قضاوت حسابرسان تحت تاثیر روابط درازمدت 
حسابرس و صاحبکار است.

جانس�ون و هم�کاران (Johnson et al., 2002) ط��ی   •
تحقیقی به این نتیجه رس��یدند رابطه کوتاهمدت حس��ابرس و 
صاحبکار، منجر به کاهش در کیفیت گزارشهای مالی می شود.
 (Chung, چون�گ  و   (Kim, 2004) و هم�کاران  کی�م   •
(2004 در تحقیقه��ای خود در بازار ک��ره دریافتند در پی تغییر 

حس��ابرس، س��طح اقالم تعهدی اختیاری کاهش می یابد. به 
اعتق��اد آنها، اعم��ال هرگونه محدودیت بر روابط حس��ابرس و 

صاحبکار، کیفیت حسابرسی را بهبود می بخشد. 
 (Stanley & Dezoort, 2007) دی�زورت  و  اس�تنلی   •
مش��اهده کردند ب��ا افزایش دوره تصدی حسابرس��ان، احتمال 

تجدید ارائه صورتهای مالی، کاهش می یابد. 
 (Myers et al., 2003) نتایج تحقیقهای مایرز و همکاران •
نش��ان می دهد با طوالنی شدن همکاری حسابرس و صاحبکار، 
پراکندگ��ی در توزی��ع اقالم تعه��دی اختیاری کاه��ش می یابد؛ 
به عب��ارت دیگر، رواب��ط دراز مدت می تواند به اعم��ال قدرت از 
سوی حسابرس��ان منجر ش��ود تا بدین وسیله دس��تکاری اقالم 

تعهدی توسط مدیریت کاهش یابد. 
• الیت�زور و فالک (Elitzur & Falk, 1996) و دی و ژیرو 
(Deis & Giroux, 1992) در تحقیقهای خود به این نتیجه 

رس��یدند ک��ه کیفیت حسابرس��ی به ط��ور معکوس تح��ت تاثیر 
سیاست چرخش اجباری حسابرس است.

• گاش و مون (Ghosh & Moon, 2005) مش��اهده کردند 
کیفیت حسابرس��ی ب��ا افزایش دوره تصدی حسابرس��ان بهبود 

می یابد. 
• لنوک�س (Lennox, 1998) در تحقی��ق خود به این نتیجه 
رسید که تغییر حس��ابرس، دقت و صحت گزارش حسابرس را 

کاهش می دهد.
• مانسی و همکاران (Mansi et al., 2003) نیز در بررسی 
رابطه ویژگیهای کیفیت حسابرس��ی و دوره تصدی حسابرسان 
و هزینه س��رمایه، دریافتند که ب��ا افزایش دوره تصدی، هزینه 

سرمایه کاهش می یابد. 
 (Hamilton et طب��ق یافته های همیلتون و هم�کاران •
(al., 2005 و ل�ی (Li, 2007) در حال��ی ک��ه گروه��ی بر 

این باورند که تعاملهای درازمدت حس��ابرس و صاحبکار به 
افزایش کاربرد روش��های محافظه کارانه از س��وی صاحبکار 
منجر می ش��ود، حسابرس��ان جدید به دلیل نداشتن شناخت 
کافی درباره فعالیتهای تجاری و س��امانه های کنترل داخلی 
صاحبکار، مجبور می شوند بیشتر به تصمیمهای مدیران در 
مورد گزارشگری مالی اتکا کنند و در نتیجه احتمال بیشتری 
وج��ود دارد که با روش��های فرصت طلبانه مدی��ران موافقت 
کنن��د. این ام��ر می تواند ب��ه کاهش اس��تفاده از روش��های 
محافظه کاران��ه منجر ش��ود. ام��ا با افزای��ش دوره تصدی و 
به دس��ت آوردن شناخت بیش��تر، هوش��یاری آنها نسبت به 
کار افزای��ش می یاب��د و از هرگون��ه خطرپذیری حسابرس��ی 
بالق��وه پرهی��ز می کنند و درخواس��ت اس��تفاده از روش��های 
محافظه کارانه تری را از مدیریت خواهند کرد )نقل از: کرمی 

و همکاران، 1390(.

چرخش واحدهای مورد رسیدگی

بین گروه های حسابرسی و

موسسه های حسابرسی

موافقان و

مخالفان مختلفی دارد
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نمونه هایی از تحقیقهای انجام شده در مورد 
چرخش حسابرسان 

چرخش حسابرسان و استقالل حسابرس 
اس��تقالل حسابرس��ان، موضوعی مهم در اتکاپذیری گزارش 
حسابرس��ان به ش��مار می رود. اول اینکه اس��تقالل حسابرس 
می توان��د اعتبار گزارش های مالی را بهبود بخش��د و س��پس به 
طبقه ه��ای مختل��ف س��رمایه گذاران ارزش ده��د. کاربرد دوم 
به طورمس��تقیم معطوف به حرفه است. اس��تقالل حسابرس، 
بهتری��ن راه ب��رای نش��ان دادن ای��ن موض��وع ب��ه قانونگذار و 
عموم اس��ت که حسابرس��ان وظای��ف خود را براس��اس اصول 
اخالقی مانند بیطرفی و کامل بودن انجام می دهند. اس��تقالل 
حسابرس، قاعده ای خش��ک و مطلق نیست تا این گونه تفسیر 
ش��ود که حس��ابرس باید از همه جوانب مس��تقل باش��د. برای 
تعیین استقالل حس��ابرس باید شرایط خاصی را در نظر گرفت 
که حسابرس در آن مشغول فعالیت است. استقالل حسابرسان 
به وس��یله عوام��ل متع��ددی تهدی��د می ش��ود که بای��د به دقت 

تجزیه وتحلیل شوند.
• اولی�ری (O,Leary 1996) در پژوه��ش خود به این نتیجه 
رس��ید که 97 درصد از حسابرس��ان و 87 درصد موسس��ه های 

عمومی با چرخش اجباری حسابرسان مخالف هستند. 
• س�امر (Summer, 1998) نی��ز ب��ه ای��ن نتیجه رس��ید که 
حسابرس��ان در حسابرس��ی کوتاهم��دت صاحب��کار نس��بت به 
حسابرسی درازمدت، دارای اس��تقالل کمتری هستند و قاعده 
چرخش اجباری حسابرس��ان بر اس��تقالل آن��ان تاثیر معکوس 
دارد؛ زیرا این موضوع انگیزه برای ایجاد شهرت و درستکاری 

را کاهش می دهد. 
• ریوز و همکاران (Riuz et al., 2000) در تحقیقی به این 
نتیجه رسیدند که چرخش اجباری حسابرسان، راهکار مناسبی 

برای بهبود استقالل حسابرس نیست. 
• هاسی و الن (Hussey and Lan, 2001) در تحقیق 
خود دریافتند که اگرچه با چرخش حسابرسان، درک و فهم 
از اس��تقالل حس��ابرس باال خواهد رفت؛ اما در مجموع، 
اظهارنظره��ا در م��ورد قواع��د چرخش حسابرس��ان منفی 

است. 
• دپوچ و همکاران (Dopuch et al., 2001) به این نتیجه 

رس��یدند که چرخش اجباری، اس��تقالل حسابرسان را افزایش 
می دهد. 

• گیتزم�ن و س�ن (Gietzmann and Sen, 2002) به این 
نتیجه رس��یدند که پیشنهاد چرخش اجباری حسابرسان معقول 

به نظر می رسد. 
• وو و همکاران (Wu et al., 2002) تاثیر شهرت حسابرسان 
را بر کارایی چرخش اجباری حسابرس��ان و بهبود استقالل آنان 
بررس��ی کردن��د. آنان ب��ه این نتیجه رس��یدند ک��ه قانونگذاران 

)اس��تانداردگذاران( بای��د قبل از تدوین قاع��ده  جدید، به دقت 
شرایط موجود بازار حسابرسی را بررسی کنند.

• م�ارا و هم�کاران (Mara et al., 2005) در تحقی��ق خود 
دریافتند چرخش اجباری حسابرسان بر استقالل ظاهری تاثیر 
مس��تقیمی دارد؛ ام��ا تاثیر آن بر اس��تقالل واقعی حسابرس��ان 

معکوس است )به نقل از: سجادی و جعفری پور، 1389(.
چرخش حسابرسان و کیفیت حسابرسی

کیفیت حسابرس��ی عبارت از احتمال این است که حسابرس، 
اشتباه ها، موارد رعایت نشدن استانداردها و الزام های قانونی 
و از قلم افتادگی ه��ای بااهمی��ت در سیس��تم کنت��رل داخل��ی 
صاحب��کار را کش��ف و به طور کامل گزارش کن��د. این احتمال 
ب��ه عواملی مانند بیطرفی، مراقبتهای حرفه ای و تضاد منافع 

بستگی دارد.
• بیت��ز و هم��کاران )1982( معتقدن��د تدوی��ن قواع��دی برای 
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چرخش حسابرس��ان ضروری است تا تاثیر روان شناختی روابط 
درازمدت حسابرس و صاحبکار را کاهش دهد. 

• پیر و آندرسون )1984( در بررسی خود به این نتیجه رسیدند 
که در 30 مورد از 120 مورد دعواهای حقوقی علیه حسابرسان، 
حسابرسان کمتر از سه سال تجربه کار با صاحبکار خود داشتند. 
بنابراین، می توان نتیجه گرفت که در هر کار جدید حسابرسی، 
ریس��ک افزایش می یابد و این موضوع را باید در زمینه چرخش 

اجباری حسابرسی در نظر گرفت. 
• کاپلی و دوس��ت )1993( در تحقیق خود نتیجه گرفتند که هر 
چه رابطه با صاحبکار طوالنیتر باش��د، احتمال بیش��تری وجود 
دارد که کیفیت کار حسابرس��ی کاهش پیدا کند. همچنین، آنان 
دریافتند که چرخش دوره ای حسابرس��ان، کیفیت حسابرسی را 

بهبود می بخشد. 
• الیت��زور و فال��ک )1997( در تحقی��ق خود نتیج��ه گرفتند که 
سیاست چرخش اجباری بر کیفیت حسابرسی تاثیر منفی دارد.

• آرون�ادا و هم�کاران (Arrunada et al., 1997) ب��ه این 
نتیجه رس��یدند که قواعد چرخش اجباری، احتمال کشف موارد 
بااهمی��ت در صورته��ای مال��ی توس��ط حسابرس��ان را کاهش 

می دهد. 
لنوکس )1998( در تحقیق خود به این نتیجه رسید که تغییر   •

حسابرسان، اعتبار گزارشهای حسابرسی را کاهش می دهد. 
وانس��ترالن )2000( در تحقی��ق خ��ود ب��ه این نتیجه رس��ید   •
که ت��داوم حسابرس��ی صاحب��کار، احتمال اظهارنظر مش��روط 
حسابرس��ان را کاه��ش می ده��د. به نظ��ر او، کارای��ی چرخش 
اجباری حسابرس برای حفظ کیفیت حسابرسی ضروری است.

گایگ��ر و راگونان��دان )2002( رابطه درازمدت حس��ابرس با   •
صاحبکار معین را با احتمال وجود نقص در گزارش حسابرس��ی 
بررس��ی کردند. نتایج بررس��ی آنان این موضوع را تایید می کند 
که ممکن است چرخش حسابرسان در سالهای اولیه حسابرسی 
موثرتر باش��د، اما نظر کس��انی را نیز تایی��د نمی کند که معتقدند 

باید چرخش حسابرسان اجباری باشد.
جانس��ون و همکاران )2002( در تحقیق��ی نتیجه گرفتند که   •

چرخش اجباری حسابرسان بهترین راه حل نخواهد بود. 
نتیجه بررس��ی مایرز و همکاران )2003( نش��ان داد کیفیت   •

حسابرسی با تداوم حسابرسی خدشه دار نمی شود.

واک��ر و هم��کاران )2003( در تحقی��ق خ��ود به ای��ن نتیجه   •
رس��یدند که در ابت��دای رابطه حس��ابرس- صاحبکار، ریس��ک 
باالس��ت و هرچه ای��ن مدت افزایش پیدا کند، ریس��ک کاهش 
می یابد؛ بنابراین چرخش اجباری حسابرسان ضروری نیست.

کارس�لو و ناگ�ی (Carcello & Nagy, 2004) به رابطه   •
مس��تقیم معنیداری بی��ن ت��داوم کوتاهمدت رابطه حس��ابرس 
صاحب��کار و تقلبه��ای گزارش��های مال��ی رس��یدند؛ ام��ا رابطه 
مس��تقیم معنیداری بین تداوم درازمدت حسابرس��ی صاحبکار 
و تقلب های گزارش��های مال��ی نیافتند. همان ط��ور که احتمال 
بیشتری وجود دارد که تقلب در سالهای اولیه رابطه حسابرس- 
صاحب��کار اتفاق بیفت��د، چرخش اجباری حسابرس��ان می تواند 

تاثیر منفی بر کیفیت حسابرسی ایجاد کند.
نتایج تحقیق ناشوا (Nashwa, 2004) نشان داد که خطر   •
وجود نقص در گزارش حس��ابرس تنها در س��الهای اولیه رابطه 
حسابرس- صاحبکار افزایش می یابد و پس از آن به مرور زمان 
کاهش پیدا می کند. همچنین، نتایج به دس��ت آمده فرض تاثیر 
چرخش اجباری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی را رد می کند. 
مای��رز و هم��کاران )2005( در تحقی��ق خود ب��ه این نتیجه   •
رس��یدند که وجود قاعده چرخ��ش اجباری، کیفی��ت اظهارنظر 
حس��ابرس را کاه��ش می ده��د و دلیل آن، اطالع��ات محدود 
حس��ابرس جدید در س��الهای اولیه حسابرس��ی در مورد شرکت 

صاحبکار است. 
ناگ�ی (Nagy, 2005) در تحقیق خود به این نتیجه رس��ید   •
که چرخش اجباری حس��ابرس باعث بهبود کیفیت حسابرس��ی 

می شود )نقل از: سجادی و جعفری پور، 1389(. 
چرخ�ش حسابرس�ان و تاثی�ر آن ب�ر کیفی�ت گ�زارش 

حسابرسی
در تحقیق حس��اس یگانه و جعف��ری )1389(، تاثیر چرخش 
موسس��ه های حسابرس��ی ب��ر کیفی��ت گ��زارش حسابرس��ی 
شرکت های پذیرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار تهران مورد 
مطالعه قرار گرفته است. در واقع، این تحقیق پاسخی به این 
پرسش است که »چرخش موسسه های حسابرسی چه تاثیری 
بر کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران 
دارد؟«. در ای��ن تحقی��ق، منظ��ور از چرخش موسس��ه های 
حسابرس��ی، جابجایی و تعوی��ض حسابرس��ان در دوره های 
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زمانی حداکثر چهارساله و کیفیت حسابرسی نیز حاصل جمع 
شایس��تگی )توانایی کشف اش��تباه ها( و استقالل حسابرسان 
)انگیزه گزارش موارد کشف ش��ده( می باش��د. این تحقیق، با 
استفاده از اطالعات مالی آن گروه از شرکت های پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهادار صورت گرفته که چرخش موسسه های 
حسابرس��ی را تجربه کرده اند. نتایج تحقیق بیانگر این است 
که چرخش موسس��ه های حسابرس��ی موجب افزایش کیفیت 

حسابرسی نمی شود. 
کاپلی و دوس��ه )1993(، رابطه میان دوره تصدی حس��ابرس   •

و کیفیت خدمات حسابرس��ی را بررس��ی کردند. طبق نتایج 
ای��ن تحقیق با افزایش دوره ارتباط حس��ابرس 

و صاحبکار، کیفیت حسابرس��ی افزایش 
بس��یار  ارتب��اط  ام��ا دوره  می یاب��د؛ 

طوالن��ی، باع��ث کاه��ش کیفیت 
حسابرسی می شود. 

گایگ��ر راگوناندان )2002(، به   •
بررس��ی رابطه می��ان دوره ارتباط 

حسابرس- صاحبکار و اشتباه های 
حسابرس��ی در گزارشهای حسابرسی 

گ��زارش  محق��ق،  دو  ای��ن  پرداختن��د. 
حسابرسی ش��رکتهایی را مورد آزمون قرار دادند 

که طی س��ال های 1996 تا 1998 در زمره اختالس��های بانکی 
ق��رار گرفته  بودند. نتایج بررس��ی نش��ان داد که در گزارش��های 
حسابرس��ان جدی��د، اش��تباه های بیش��تری پیدا می ش��ود. این 
نتیجه گیری به دلیل موقعیت حسابرس��انی است که شاید از سال 

اول فعالیت خود تاثیر پذیرفته اند.
جانس��ون و هم��کاران )2002( رابط��ه بی��ن صاحب��کاران و   •
موسس��ه های حسابرس��ی را با توجه به کیفیت گزارشهای مالی 
بررس��ی کردند. این محققان در مطالعه خود ارتباط حسابرسان 
و ش��رکتها را ب��ه س��ه دوره )کوتاهم��دت کمت��ر از 3 س��ال، 
میانمدت بین 4 تا 8 س��ال و درازمدت بیش از 9 س��ال( تقسیم 
کردند. طبق نتایج تحقیق مش��خص ش��د ک��ه بهبود در کیفیت 
گزارش��گری دوره های کوتاهم��دت، بیش��تر از دوره میانمدت 
اس��ت؛ ولی چرخش موسسه های حسابرسی نمی تواند بهترین 

راه حل باشد.

ون استریل )2001( به بررسی رابطه بین ارتباط حسابرس-   •
صاحبکار و کیفیت حسابرسی پرداخت. در این بررسی، ارتباط 
درازمدت بین حس��ابرس و صاحبکار و رفتار حسابرس��ان مورد 
مطالعه قرار گرفت. این تحقیق براس��اس اطالعات تاییدش��ده 
بان��ک مرک��زی بلژی��ک ب��رای دوره زمانی 1992 ال��ی 1996 
انجام ش��د. محقق ش��رکت ها را به دو دسته ش��رکتهای تحت 
فش��ار مالی و ش��رکتهای فاقد نیازهای مالی تقسیم کرد. نتایج 
نش��ان داد حسابرس��ان در س��الهای بع��د، تمای��ل زیادتری به 
انتشار گزارشهای غیرشفاف نسبت به سال قبل دارند. بنابراین 
دوره ارتباط درازمدت، عالقه حسابرس��ان را برای انتشار 

گزارشهای معتبر کاهش می دهد.
بوچون�ی  مدیری�ت  دانش�کده   •
 (SDA Bocconi School

 of Management, 2004)

چرخ��ش  تاثی��ر  بررس��ی  ب��ه 
ب��ر  موسس��ه های حسابرس��ی 
پرداخت.  حسابرس��ی  کیفی��ت 
این تحقی��ق از طریق اطالعات 
تجرب��ی، جمع آوری پرسش��نامه و 
انجام مصاحبه صورت گرفت و نش��ان 
 داد که کیفیت حسابرسی در سالهای اولیه پس 

از چرخش کاهش می یابد. 
کارسلو و ناگی )2004( به مطالعه رابطه بین کیفیت حسابرسی   •
و چرخش موسسه ها از دیدگاه گزارشگری مالی پرداختند. نتایج 
تحقیق آنان نش��ان داد که رابطه ای مس��تقیم بی��ن دوره ارتباط 
کوتاهمدت حسابرسی و تعداد گزارش حاوی تحریفهای بااهمیت 
وج��ود دارد. به طور کلی، تحریفهای بااهمیت در س��الهای اولیه 
حسابرسی رخ می دهد؛ لذا در این شرایط، چرخش موسسه های 

حسابرسی، تاثیر معکوسی بر کیفیت حسابرسی دارد.
چون��گ )2004(، تاثی��ر دوره ارتب��اط حسابرس��ی را ب��ر   •
درامد و کیفیت حسابرس��ی در کش��ور کره بررس��ی کرد و در 
یافته های خود به این نتیجه رس��ید که با محدود کردن طول 
دوره ارتباط، حس��ابرس مستقل باقی می ماند و با مشخص 
کردن مدت ارتباط حس��ابرس مس��تقل و صاحبکار، کیفیت 

حسابرسی بهبود می یابد. 
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• ناگی )2005( به مطالعه تاثیر چرخش موسسه های حسابرسی 
بر کیفیت حسابرس��ی پرداخت. تحقی��ق وی در محیطی انجام 
شد که در اثر قصور موسسه آرتور اندرسون، تعدادی از شرکتها 
مجبور به تغییر حسابرس شده بودند. شرکتهای این تحقیق در 
ش��رایط وجود قانون چرخش موسس��ه های حسابرسی فعالیت 
می کردند و ش��امل دو دسته ش��رکتهای بزرگ و کوچک بودند. 
نتای��ج تحقیق نش��ان داد که درص��د افزایش در بهب��ود کیفیت 
حسابرس��ی شرکتهای کوچک، بیش��تر از شرکتهای بزرگ بوده 
اس��ت. به عبارت دیگر، کیفیت حسابرسی زمانی بهبود می یابد 

که واحدهای حسابرسی شونده کوچکتر هستند. 
آرون�ادا و آرس (Arrunada & Ares, 2005) به انجام   •
تحقیق پیرامون اثر چرخش موسسه های حسابرسی بر کیفیت 
حسابرس��ی پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان  داد که بین دوره 
ارتباط حس��ابرس- صاحبکار و شایس��تگی حسابرسان، ارتباط 
مس��تقیمی وجود دارد. س��پس موضوع اس��تقالل حسابرسان 
ب��ا توجه به 3 موض��وع حق الزحمه قراردادهای بالقوه بررس��ی 
ش��د. نتای��ج تحقیق آنه��ا در ای��ن ارتب��اط نش��ان می دهد که 
چرخش موسس��ه های حسابرسی نمی تواند احتمال جستجوی 
حسابرس��ان را افزای��ش ده��د )ب��ه نق��ل از: حس��اس یگانه و 

جعفری، 1389(.

چرخش حسابرسان و رقابت در بازار حسابرسی
درباره تاثیر چرخش حسابرسان بر رقابت در بازار حسابرسی، 
مبانی نظری زیادی پیدا نمی ش��ود؛ زیرا این موضوع کمتر از 
نظر حسابداری درخور بررس��ی است. به نظر می رسد قاعده 
چرخ��ش می تواند رقابت در بازار حسابرس��ی را اصالح و آن 
را از حال��ت انحصاری خارج کند. افزون ب��ر این، طرفداران 
چرخ��ش اجباری معتقدند که بازار حسابرس��ی بیش از اندازه 
متمرک��ز اس��ت و چرخش می تواند رقابت بین موسس��ه های 

بزرگ و کوچک حسابرسی را بهبود بخشد؛ مشروط به اینکه 
ش��رکتهای مورد حسابرس��ی مجبور به تغییر حسابرس های 

فعلی خود باشند. 
آرون��ادا و هم��کاران )1997( در تحقیق خود ب��ه این نتیجه   •
رس��یدند که رقابت، سهم بازار موسسه های حسابرسی کوچک 
را افزایش و سهم موسسه های بزرگ را کاهش می دهد تا تمام 

موسسه های حسابرسی سهم بازار یکسانی داشته باشند. 
 (Mara et al., 2005) م�ارا و هم�کاران  یافته ه��ای   •
نش��ان می دهد احتم��ال زیادی وج��ود دارد که ش��رکتهای با 
اندازه بزرگ، از موسس��ه های بزرگ حسابرس��ی برای فرایند 
حسابرس��ی دع��وت کنند. افزون ب��ر این، چرخ��ش اجباری 
حسابرسان احتمال تبانی بین موسسه های حسابرسی همکار 
را در جذب صاحبکاران افزایش می دهد )به نقل از: سجادی 

و جعفری پور، 1389(.
چرخش حسابرسان و هزینه های حسابرسی 

ای��ن ادعا ک��ه چرخش اجب��اری، هزینه های حسابرس��ی را 
افزایش می دهد، نکته مهمی است که باید هنگام بحث در 
مورد چرخش حسابرسان به آن توجه داشت. این هزینه ها 
هم به حسابرس و هم به صاحبکار تحمیل می شوند. برای 
حسابرس می توان هزینه های شروع حسابرسی را ذکر کرد. 
دلیل ایجاد این هزینه ها، آشنا شدن حسابرس با فرایندهای 
حس��ابداری صاحبکار است. آش��نایی با سیستم حسابداری 
صاحب��کار برای به دس��ت آوردن اطالع��ات کافی و معقول 
درباره شرکت مورد رسیدگی ضروری است. از سوی دیگر، 
صاحبکار باید برای اجرای اولین حسابرسی منابعی )مادی 
و غیرم��ادی( اختصاص ده��د. اینها هزینه های آش��کاری 
هستند که هنگام تغییر حسابرس )انتخاب حسابرس جدید( 
باید دوباره انجام ش��وند. همچنی��ن، هزینه های ضمنی را 
نیز باید در نظر گرفت. این هزینه ها ش��امل زیان از دس��ت 
دادن داراییهایی هس��تند که در کار حسابرس��ی قبلی ایجاد 
ش��ده بودند. مهمترین آنها اطالعات محرمانه کسب ش��ده 
به وس��یله حس��ابرس و اعتماد دوجانبه ایجادش��ده طی این 

سالهاست. 
آرون��ادا و هم��کاران )1997( در تحقیق خود ب��ه این نتیجه   •
رس��یدند که اگر شرکت تداوم حسابرس��ی حسابرسان خود را از 
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40 سال به 9 س��ال کاهش دهد، هزینه های حسابرسی بین 7 
تا 20 درصد افزایش می یابند. 

• مارا و همکاران )2005( در تحقیق خود نتیجه گرفتند چرخش 
اجباری حسابرس��ان، هزینه های اولیه حسابرسی موسسه های 
حسابرس��ی و شرکت مورد رسیدگی را افزایش می دهد )به نقل 

از: سجادی و جعفری پور، 1389(.

چرخش حسابرسان و واکنش بازار سرمایه 
حسابرس��ان دو نقش باارزش اطالع رسانی و اطمینان بخشی را 
برای فعاالن بازار سرمایه انجام می دهند. آنان صورتهای مالی 
تهیه ش��ده توسط مدیریت را به طور مس��تقل بررسی می کنند و 
می توانن��د مان��ع از تض��اد مناف��ع بین مدی��ر و مالکان ش��وند؛ 

بنابراین، ارزش شرکت را افزایش می دهند.
حسابرس��ان هنگامی اظهارنظر مشروط می کنند که درمی یابند 
بعضی اطالعات، افش��ا نشده یا دست کاری شده اند. اعالم این 
نوع اظهارنظر به عموم باعث تاثیر منفی در قیمت های س��هام 
می شود. مشکل زمانی به وجود می آید که فرض شود مدیران و 
حسابرسان با هم رابطه نزدیکی دارند. تحمیل چرخش اجباری 
حسابرس��ان پس از دوره ای معین، راهی برای حل این مشکل 
و ایج��اد این اطمین��ان از نظ��ارت واقعی حسابرس��ان بر رفتار 
مدیری��ت خواهد ب��ود. چرخش، این اطمین��ان را ایجاد می کند 
ک��ه اگر حسابرس��ان فعل��ی به ص��ورت فرصت طلبانه ای خالف 
منافع س��هامداران عمل کنند، حسابرسان جدید جایگزین آنان 

خواهند داش��ت. همچنین، انتصاب حسابرسان جدید این پیام 
را به بازار خواهد داد که کیفیت اطالعات باالتر است. 

• م��ارا و هم��کاران )2005( واکنش قیمت های س��هام پس از 
تغییر حسابرس��ان را بررس��ی کردند. نتیجه بررسی این بود که 
اگر چرخش تاثیری بر هزینه س��رمایه نداشته باشد. همچنین، 
اگر چرخ��ش به خاطر نبود تجربه و هزینه ه��ای باالی آموزش 

هزینه های حسابرس��ی )مشهود یا نامش��هود( را افزایش دهد، 
اثر آن بر ارزش سهامداران منفی خواهد بود. 

• گاش و م��ون )2005( ش��واهد مع��دودی به دس��ت آوردند که 
نش��ان می دهد سازمانهای مس��تقل رتبه بندی تداوم درازمدت 
حسابرس��ی صاحب��کار را به عن��وان عامل موثر بر کیفیت س��ود 

ارزیابی می کنند )به نقل از: سجادی و جعفری پور، 1389(.
چرخش حسابرسان و مدیریت سود 

در تحقی��ق کرم��ی و هم��کاران )1390(، رابطه میان طول 
دوره تصدی حس��ابرس و میزان مدیریت سود در مورد 133 
شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
طی سالهای 1379 تا 1385 مورد بررسی قرار گرفته است. 
در ای��ن تحقیق، ابتدا رابطه میان دوره تصدی حس��ابرس و 
قدرمطلق اق��الم تعهدی اختیاری به عن��وان انعطاف پذیری 
در مدیریت س��ود مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان 
می دهد با افزایش دوره تصدی حس��ابرس، انعطاف پذیری 
مدیری��ت در اس��تفاده از اق��الم تعه��دی اختی��اری افزایش 

در دنیای امروز

 موضوع چرخش اجباری حسابرسان و

موسسات حسابرسی به منظور

ارتقای استقالل حسابرسان اهمیت زیادی دارد
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می یابد. س��پس در بررسی رابطه میان دوره تصدی و سطح 
اقالم تعهدی اختی��اری، نتایج به رابطه معکوس معنیداری 
رس��یده و گویای این اس��ت ک��ه مدیری��ت از انعطاف پذیری 
به وجودآمده در جهت معکوس اس��تفاده می کند. بنابراین با 
توج��ه به یافته های این تحقیق می ت��وان گفت وجود رابطه 
دراز م��دت می��ان صاحب��کار و حس��ابرس، باع��ث افزایش 
تعه��دی  اق��الم  از  اس��تفاده  در  مدیری��ت  انعطاف پذی��ری 
اختیاری می گردد؛ اما این اس��تفاده بیش��تر در جهت کاهش 
س��ود )محافظه کارانه( است. این یافته ها با این ادعا سازگار 
است که وجود روابط طوالنیتر حسابرسان با صاحبکاران به 
احتمال زیاد، آزادی عمل بیشتری برای صاحبکاران آنها در 
اس��تفاده از اقالم تعهدی اختیاری به منظور مدیریت س��ود، 
به ارمغان می آورد. این نتایج ب��ا ادعای کمیته های نظارتی 
بورس اوراق بهادار سازگار اس��ت که بیان می کنند استقالل 
حس��ابرس در روابط درازمدت با صاحب��کار کاهش می یابد. 

)کرمی و همکاران، 1390( 

خالصه و نتیجه گیری
اس��تقالل حس��ابرس، الزامی ض��روری برای فراه��م آوردن 
کیفیت��ی مناس��ب برای حس��ابداری و حسابرس��ی اس��ت. در 
س��الهای اخیر، چرخ��ش حسابرس��ان، یک��ی از راهبردهای 
مراج��ع حرف��ه ای و بورس ه��ای اوراق بهادار اغلب کش��ورها 

برای ارتقای اس��تقالل حسابرسان مس��تقل و افزایش کیفیت 
خدمات حسابرسی بوده است. چرخش حسابرسان موافقان و 
مخالف��ان مختلفی دارد و تحقیقهای زیادی در مورد آن انجام 
ش��ده که نتایج این تحقیقها در بس��یاری از م��وارد با یکدیگر 
همس��و نیس��تند. در ایران، طبق دس��تورالعمل موسسه های 
حسابرس��ی معتمد س��ازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 8 
مرداد ماده 1386، چرخش منظم موسس��ه های حسابرس��ی 
در دوره ه��ای زمان��ی چهارس��اله م��ورد تصویب ق��رار گرفته 
است. انجام تحقیقهای بیش��تر و ارزیابی نحوه اجرای قانون 
چرخش مصوب بورس اوراق بهادار تهران در مورد شرکتهای 
پذیرفته ش��ده در ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران، براثربخش��ی 

چرخش حسابرسان، بیش از پیش خواهد افزود.

پانوشتها:
1- Auditor Independance
2- Independence in Fact (Actual  Autonomy)
3- Independence in Appearance
4- Auditors Mandatory Rotation (Internal Rotation)
5- Audit firm Mandatory Rotation (External Rotation)
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