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شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای بین  5881الی
 5881است .در این پژوهش از تحلیل رگرسیونی بهمنظور پردازش و تجزیه و
تحلیل دادهها استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که طول دورۀ
تصدّی حسابرس رابطهای با اقالم تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی و معیار غلبه
بر پیشبینی سود صاحبکار بهعنوان نمایندههای کیفیت حسابرسی ندارد.

واژههای کلیدی :دورۀ تصدّی حسابرس ،کیفیت حسابرسی ،اقالم تعهدی سرمایه در گردش

غیرعادی ،غلبه بر پیشبینی سود صاحبکار.
مقدّمه

نقش اصلی فرایند گزارشگری مالی انتقال اطالعات سودمند بهمنظور اخذ تصمیمات
اقتصادی است .چارچوب مفهومی گزارشگری مالی از مربوط بودن و قابلیت اتکا بهعنوان دو
ویژگی کیفی مرتبط با محتوای اطالعات در گزارشگری مالی نام میبرد .کیفیت اطالعات در
گرو انعکاس شرایط واقعی واحد گزارشگر است .با توجه به نقش گواهی دهی حسابرسان در
فرایند تهیه اطالعات مالی قابلاتکا ،توجه عموم به کیفیت حسابرسی بهعنوان یکی از ابزارهای
اصلی ارتقاء کیفیت گزارشگری مالی معطوف شده است و پژوهشهای تجربی متعددی در این
زمینه صورت گرفته است.
پژوهشهای صورت گرفته در زمینۀ کیفیت حسابرسی ،بهمنظور بررسی نقش حسابرسان
در ارتقاء کیفیت گزارشگری مالی ،رابطۀ بین کیفیت صورتهای مالی حسابرسی شده و
متغیرهای تأثیرگذار بر ویژگیهای اصلی حسابرس یعنی صالحیت حرفهای و استقالل را مدّنظر
قرار میدهند .یکی از متغیرهایی که بهصورت بالقوه میتواند صالحیت حرفهای و استقالل
حسابرس را تحت تأثیر قرار دهد ،طول دورۀ تصدّی حسابرس و یا رابطۀ حسابرس -صاحبکار
است.
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محدود نمودن دورۀ تصدّی حسابرس از سوی قانونگذاران بهعنوان یکی از گزینههای
بهبود استقالل و کیفیت حسابرسی مطرح میشود .محدودیتهای پیشنهادی بر این فرض مبتنی
هستند که طوالنی شدن دورۀ تصدّی حسابرس ،موجب کاهش تردید حرفهای حسابرس
میگردد و امکان همدستی حسابرس با مدیریت در دستکاری نتایج مالی را افزایش میدهد.
علیرغم آنکه نهادهای نظارتی در تالشند تا با تنظیم مقرراتی بر حرفۀ حسابرسی و فرایند
گزارشگری مالی محدودیتهایی را بر طول دورۀ زمانی رابطۀ حسابرس -صاحبکار اعمال
نمایند ،اما در دنیای واقعی شواهد تجربی متناقضی در این زمینه وجود دارد.
تمرکز مطالعات پژوهشی صورت گرفته در خصوص اثر دورۀ تصدّی حسابرس و گردش
اجباری به این سمت و سو بوده است که آیا استقالل حسابرس و کیفیت حسابرسی تحت تأثیر
دورۀ تصدّی قرار میگیرد یا خیر .عمدۀ مطالعات پیشین از کاهش اقالم تعهدی اختیاری
بهعنوان معیار کیفیت حسابرسی استفاده نمودهاند و تغییر در کیفیت حسابرسی متناسب با
افزایش دورۀ تصدّی و گردش حسابرس (با تمایز بین تغییر اجباری و اختیاری) را مدنظر قرار
دادهاند.
در پژوهش پیش رو با هدف بررسی اثربخشی الزام به تغییر حسابرس از دو معیار اقالم
تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی و غلبه بر سود پیشبینیشده صاحبکار بهعنوان دو معیار
عملیاتی کیفیت حسابرسی استفاده شده است .همچنین تغییر در سطح کیفیت حسابرسی به
موازات افزایش دورۀ تصدّی حسابرس مورد بررسی قرار گرفته است .با توجه به مصوّبۀ سال
 8816سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در راستای اجباری نمودن تغییر حسابرس پس از 4
سال ،این پژوهش با استفاده از معیارهای متمایز ،عالوه بر کاهش خأل موجود در ادبیات
پژوهش در این حوزه ،بینش جدیدی در خصوص سودمندی این الزام در ایران ارائه نماید.
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بخش بعدی به بیان مبانی نظری و ادبیات پژوهش میپردازد تا درکی مناسب در این حوزه
فراهم گردد؛ سپس فرضیههای پژوهش ارائه شده و روششناسی مورد استفاده بهمنظور بررسی
صحت فرضیههای بیان میگردد .در نهایت پس از تجزیهوتحلیل دادهها به بحث و نتیجهگیری
در ابعاد پژوهش پرداخته خواهد شد.
مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
کیفیت حسابرسی

کیفیت حسابرسی بهصورت ارزیابی بازار از احتمال کشف تحریف در سیستم حسابداری
صاحبکار و گزارش تحریف کشفشده ،تعریف میشود (دی آنجلو .)8518 ،احتمال کشف
تحریف به صالحیت حرفهای حسابرس شامل تواناییهای فنی حسابرس ،روش مورد استفاده در
فرایند حسابرسی و سطح نمونهگیری بستگی دارد و احتمال شرطی گزارش تحریفات
کشفشده ،سنجۀ ارزیابی میزان استقالل یک حسابرس از صاحبکار است.
استقالل حسابرس بهعنوان توانایی حسابرس در مقابله با فشارهای وارده از جانب
صاحبکار و سپس گزارش موارد کشفشده به ذینفعان تعریف میشود (نپ .)8519 ،با
توجه به تعریف ،عواملی که برای حسابرس انگیزههایی فراهم میآورد تا با صاحبکار سازش
نماید و از گزارش موارد کشفشده چشمپوشی کند را میتوان بهعنوان عوامل کاهنده استقالل
در نظر گرفت .یکی از متغیرهای احتمالی تأثیرگذار بر استقالل حسابرس ،طول دوره رابطۀ
حسابرس-صاحبکار است.
کیفیت حسابرسی و دورۀ تصدّی

دی آنجلو ( )8518رابطۀ بین حسابرس و صاحبکار را به یک انحصار دو جانبه تشبیه
میکند که با توجه به انگیزههای اقتصادی ناشی از این رابطۀ انحصاری هر دو طرف انگیزه
دارند تا به رابطۀ کاری ادامه دهند؛ بهعبارتدیگر ،قطع رابطه به هر دو طرف هزینههایی را
تحمیل خواهد کرد .حسابرس برکنار شده ثروتی معادل جریان شبه رانت صاحبکار (خالص
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ارزش فعلی درآمدهای آتی ناشی از یک رابطه انحصاری) را از دست میدهد و صاحبکار نیز
هزینۀ معامالتی تغییر حسابرس و هزینۀ حسابرسی نخستین از قبیل آموزش حسابرس جدید را
متحمّل میشود .نتایج پژوهشهای تجربی نیز با توجه به نرخ پایین تغییر حسابرس از وجود
انگیزههای پیشگفته برای تداوم همکاری بین صاحبکار و حسابرس حمایت میکند (از جمله
یافتههای مطالعات بارتون و رابرت ( ،)8561کو و پالمون (.))8515
ماتز و شرف ( )8568بر این باورند که طوالنی شدن ارتباط صاحبکار -حسابرس
میتواند اثر زیانباری بر استقالل حسابرس داشته باشد ،زیرا با گذشت زمان بیطرفی حسابرس
در مورد صاحبکار کاهش مییابد .با توجه به موارد مطرحشده در بارۀ نقش حسابرسان در
ارتقای کیفیت گزارشگری مالی ،عالقهمندان به گردش اجباری حسابرس معتقدند کیفیت پایین
سود با افزایش دورۀ تصدّی حسابرس مرتبط است و افزایش رابطۀ حسابرس -صاحبکار را
بهعنوان عامل کاهنده تردید حرفهای و افزاینده احتمال تبانی در نظر میگیرند.
پیشبینی میشود که حسابرسیهای با کیفیت ،رفتار فرصتطلبانه مدیریت را محدود و
محتوای اطالعاتی سود را ارتقاء دهد .مدیران میتوانند با استفاده از عدم تقارن اطالعاتی ،برای
نمایش بهتر عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیشبینی سودهای آتی در اقالم تعهدی سود
دست برده و به اصطالح سود را مدیریت کند .اعتقاد صاحبنظران بر این است که کیفیت
حسابرسی موجب تعدیل گزارشگری متهورانه مدیریت میشود و سطح اقالم تعهدی اختیاری
میتواند بهعنوان نشانهای از این تصمیمات و در تشخیص گزارشگری متهورانه مورد استفاده
قرار گیرد (بهعنوانمثال ،هیلی ،)8519( ،بکر و دیگران ( .))8551نمودار شمارۀ  8چارچوب
مفهومی پژوهش حاضر را نمایش میدهد:
برخی از نهادهای نظارتی با استناد به مفروضات مطرحشده ،تالش میکنند تا با تدوین
قوانینی ،طول دورۀ زمانی رابطۀ صاحبکار -حسابرس را محدود کنند (بهعنوان نمونه ،قانون
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ساربینز آکسلی  2112که گردش شرکا در مؤسسههای حسابرسی را اجباری نمود) .در ایران
نیز ،طبق تبصرۀ  2از مادۀ  81دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق
بهادار (مصوب  1مرداد سال  8816شورای عالی بورس و اوراق بهادار تهران) مؤسسات
حسابرسی و شرکای مسئول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی مشمول دستورالعمل
(شرکتهای بورسی ،شرکتهای فرعی آنها ،شرکتهای سهامی عام و )...مجاز نیستند بعد از
گذشت چهار سال ،مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مذکور را بپذیرند.
نمودار شمارۀ  .1چارچوب مفهومی
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با توجه به تأثیری که خدمات حسابرسی میتواند در کیفیت اطالعات مالی ،تصمیمهای
اقتصادی و توزیع ثروت داشته باشد ،تصمیم گیری در مورد اجباری ساختن تغییر حسابرس باید
بر اساس ادلّه و شواهد تجربی کافی صورت گیرد.
مطالعات پژوهشی در زمینۀ کیفیت حسابرسی و دورۀ تصدّی

بیشتر پژوهشها با استفاده از سطح اقالم تعهدی صاحبکار بهعنوان سنجۀ کیفیت
حسابرسی ،اثر گردش اجباری حسابرس بر کیفیت حسابرسی را بررسی کردهاند .در این
مطالعات فرض میشود که کیفیت باالی حسابرسی تصمیمات مته ّورانۀ مدیران را تعدیل
میکند ،در نتیجه موجب کاهش اقالم تعهدی اختیاری میشود .نتایج پژوهشهای صورت
گرفته در این خصوص نشان میدهد شناخت واحد مورد رسیدگی (که با طول تصدّی
حسابرس اندازهگیری میشود) به گزارش سود با کیفیت کمک کرده و عملکرد اقتصادی
شرکت را بهتر منعکس میکند( .بهعنوانمثال ،جانسون و همکاران )2112( ،؛ چن و همکاران،
( )2111؛ مایرز و همکاران.))2118( ،
مطالعات متعددی نیز بعد از سپری شدن مدت زمان مشخصی از رابطۀ حسابرس-
صاحبکار ،نقطه عطفی در رفتار متغیرها مشاهده نمودند .چی و هوانگ ( )2119دریافتند که
این نقطه عطف پس از پنج سال سپری شدن از دورۀ تصدّی حسابرس نمایان میشود .یافتههای
دیویس و همکاران ( )2115نشان میدهند که پس از گذشت  88تا  89سال از رابطۀ حسابرس-
صاحبکار ،روند اقالم تعهدی اختیاری صعودی میشود .مانری و همکاران ( )2111بیان
نمودند که این نقطه عطف پس از هفت سال رخ میدهد ،اما فقط برای صاحبکاران کوچک.
بااینحال ،جانسون و همکاران ( )2112و جنکینز و والری ( )2111شواهدی مبنی بر کاهش در
کیفیت گزارشگری مالی و یا کاهش در محافظهکاری برای دورههای تصدّی طوالنیتر نیافتند.
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زمانی که اثر گردش حسابرس بررسی میگردد ،باید اثر گردش داوطلبانه حسابرس از
گردش اجباری حسابرس متمایز گردد .دیفاند و سابرامانیام ( )8551اثر تغییر داوطلبانه
حسابرس را مورد بررسی قراردادند و دریافتند که اقالم تعهدی اختیاری در سال آخر پیش از
تغییر حسابرس و سال اول پس از تغییر حسابرس کاهش مییابد که اثرات مفید گردش
داوطلبانه را نشان میدهد .کمران و همکاران ( )2111با بررسی گردش اجباری حسابرس در
ایتالیا دریافتند که باالترین سطح مدیریت سود در دورۀ تصدّی پس از یک گردش اجباری به
وجود میآید ،در حالی که تغییر داوطلبانه حسابرس کیفیت سود را بهبود میبخشد .از سوی
دیگر ،کیم و همکاران ( )2114با انجام پژوهشی در محیط کره جنوبی ،دریافتند که سطح اقالم
تعهدی اختیاری برای شرکت هایی با حسابرسان تسخیری (حسابرسانی که توسط نهادهای
قانونی تعیین میشوند) به طور قابلتوجهی پایینتر از شرکتهایی است که اختیار انتخاب
حسابرس دارند .چانگ ( )2114نیز در تأیید یافتههای پژوهش کیم نتیجه گرفت که گردش
اجباری حسابرس منجر به کاهش در اقالم تعهدی اختیاری شرکتهایی میشود که نیاز به
گردش دارند.
نتایج پژوهشهای صورت گرفته در زمینۀ بررسی دورۀ تصدّی بر کیفیت گزارشگری
مالی در ایران نیز نشان میدهد که با کاهش دورۀ تصدّی حسابرس کیفیت حسابرسی بهبود
نمییابد (کرمی و بذر افشان ( ،)8811مهرانی و همکاران ( ،)8852بزرگ اصل و شایستهمند
( ،)8851علوی طبری و همکاران.))8851( ،
اگرچه نتایج بیشتر پژوهشها بیانگر کاهش در اقالم تعهدی اختیاری در سالهای اول
تصدّی است؛ اما برخی از مطالعات نیز نتیجه گرفتهاند که بعد از سپری شدن مدت زیادی از
دورۀ تصدّی ،روند بهبود کیفیت حسابرسی نزولی میشود .به عنوان نتیجهگیری میتوان بیان
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نمود که مطالعات دادهکاوی بهطورکلی ،یافتههای متفاوتی را در پی داشته است و شواهد
اندکی در رابطه با اثر مثبت گردش اجباری حسابرس وجود دارد.
فرضیههای پژوهش

بهمنظور تبیین رابطه میان دورۀ تصدّی حسابرس و کیفیت حسابرسی ،دو فرضیه به شرح
ذیل مورد بررسی قرارگرفته است:
اقالم تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی

پژوهشهای زیادی از اقالم تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی بهعنوان نمایندهای از
مفهوم کیفیت حسابرسی استفاده کردهاند .بهعنوانمثال ،فرانکل و همکاران ( )2112بیان
میکنند زمانی که اقالم تعهدی غیرعادی در طول چند دورهای افزایش یابد ،این موضوع
نشاندهندۀ مدیریت سود انجامگرفته شده توسط شرکت است؛ بهعبارتدیگر با افزایش طول
رابطۀ حسابرس-صاحبکار بهعنوان عامل کاهندۀ تردید حرفهای و افزایندۀ احتمال تبانی،
استقالل حسابرس و دقت در رسیدگیهای حسابرسی کاهش یافته و این موضوع موجب
افزایش در اقالم تعهدی غیرعادی (از طریق مدیریت سود) و درنهایت منجر به کاهش در
کیفیت حسابرسی میشود .در نتیجه فرضیۀ نخست به شرح زیر تبیین میشود:
فرضیۀ اول :دورۀ تصدّی طوالنیمدت حسابرس بر اقالم تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی،
تأثیر معناداری دارد.
غلبه بر سود پیشبینیشده

غلبه بر سود پیشبینیشده نیز ریشه در مفهوم مدیریت سود دارد ،به این معنی که مدیریت
واحد مورد حسابرسی اقدام به تحریف سود در جهت غلبه بر سود پیشبینیشده میکند (منون
و ویلیامز)2114 ،؛ به عبارت دیگر ،با افزایش طول دورۀ تصدّی حسابرس ،استقالل حسابرس و
دقت در رسیدگیهای حسابرسی کاهش یافته و این موضوع خود را به شکل مدیریت سود
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بهمنظور غلبه بر سود پیشبینیشده نمایان میسازد و در نهایت منتهی به کاهش کیفیت
حسابرسی میشود؛ بنابراین فرضیۀ دوم به شرح زیر تبیین میشود:
فرضیۀ دوم :دورۀ تصدّی طوالنیمدت حسابرس بر احتمال غلبه مدیریت بر سود پیشبینی
شده ،تأثیر معناداری دارد.
روششناسی پژوهش

با توجه به اینکه نتایج تحقیق در راستای توسعۀ دانش کاربردی در یک زمینه خاص،
میتواند برای طیف وسیعی از استفادهکنندگان مفید باشد ،یک تحقیق کاربردی به حساب
میآید .از آنجایی که پژوهشگر پس از وقوع رویدادها به بررسی موضوع میپردازد ،رویکرد
مورد استفاده این پژوهش رویکرد پسرویدادی است (نمازی .)8815 ،به دلیل آنکه پژوهش
پیشرو به بررسی وجود رابطه میان دورۀ تصدّی حسابرس و کیفیت حسابرسی میپردازد ،از نوع
همبستگی است و از تحلیل رگرسیونی با رویکرد پنلی بهمنظور پردازش ،تجزیهوتحلیل دادهها
استفاده شده است.
جامعه ،نمونه و دورۀ زمانی

در ایران با تصویب دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار
(مصوب  1مرداد سال  8816شورای عالی بورس و اوراق بهادار) موضوع تغییر حسابرس مستقل
توسط شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار مدّ نظر قرار گرفته است .طبق تبصرۀ  2از
مادّۀ  81دستورالعمل مذکور مؤسسات حسابرسی و شرکای مسئول کار حسابرسی هر یک از
اشخاص حقوقی مشمول دستورالعمل (شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار،
شرکتهای فرعی آنها ،شرکتهای سهامی عام و )...مجاز نیستند بعد از گذشت چهار سال،
مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مذکور را بپذیرند.
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با توجه به انگیزههای متفاوت تغییر اجباری و اختیاری حسابرس و خارج کردن اثرات
مربوط به تغییر اجباری حسابرس که از سال  8851و  8858پس از گذشت چهار سال از
تصویب دستورالعمل پیشگفته اجرایی شد ،جامعه پژوهش شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران در سالهای  8819الی  8815را شامل میشود و سپس شرایط زیر برای
تعیین نمونه اضافه میشود:
 .8به دلیل ماهیت خاص فعالیت ،شرکتها جزء شرکتهای واسطهگری مالی نباشند.
 .2شرکتها دارای وقفه معامالتی بیش از دو ماه نباشند.
نمونه پژوهش شامل  898شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است که در
مجموع  169عدد سال -شرکت مورد استفاده قرار گرفته است.
الگوها و متغیرهای پژوهش

برای بررسی فرضیۀ اول پژوهش از الگوی رگرسیونی حداقل مربعات زیر ،استفاده شده
است:
AWCAit = α + β 1SIZEit + β 2 LEVit + β 3 GROWTHit
+ β 4 LLOSSit + β 5 PERFORMit + β 6 CFFOit
+ β 7 TENUREit  2 + β 8 TENUREit  7 + it

()8

که در آن؛  :AWCAitبرابر است با اقالم تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی است که به
شرح ذیل محاسبه میگردد (بکر و همکاران:)8551 ،
()2

} AWCAit = WCit - {(WCit - 1 / Sit - 1) × Sit

)بدهیهای کوتاهمدت–تعهدات جاری( – )موجودی نقد و سرمایهگذاریهای کوتاهمدت–دارایی جاری( =WC
سرمایه در گردش غیر نقد =WC
فروش =S
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 :TENUREit≥ 7نوعی متغیر مجازی است .در زمانی که حسابرس دارای دورۀ تصدّی
هفت و یا بیش از هفت سال داشته باشد برابر با یک ،در غیر این صورت صفر است.
 :SIZEitاز طریق لگاریتم طبیعی کل داراییهای شرکت در پایان سال مالی اندازهگیری
میشود .به این علت که شرکتهای بزرگ دارای قدرت چانهزنی باالتری هستند و به احتمال
کمتر فعالیت آنها از طریق ورشکسته شدن خاتمه پیدا میکند ،از این متغیر کنترلی استفاده
شده است.
 :LEVitاز طریق تقسیم کل تعهدات بر کل داراییها حاصل میشود .این متغیر اثرات
ریسک مربوط به سطوح باالی بدهی شرکت را کنترل میکند.
 :LLOSSitیک متغیر مجازی است .زمانی که شرکت حسابرسی شده در سال گذشته
زیان گزارش کند برابر با یک است و در غیر این صورت صفر است .کنترلکنندۀ این موضوع
است که شرکتهایی که زیان مکرّر گزارش میکنند ،احتمال باالتری برای ورشکسته شدن
دارند.
 :CFFOitاز طریق تقسیم جریان نقد عملیاتی بر کل داراییها حاصل میشود .کنترل
کنندۀ مشکالت مالی و نقدی شرکت است.
 :TENUREit≤ 2یک متغیر مجازی است .در زمانی که حسابرس دارای دورۀ تصدّی دو
سال و یا کمتر از آن باشد برابر با یک ،در غیر این صورت صفر است .این متغیر برای کنترل
کاهش احتمالی در کیفیت حسابرسی در دو سال نخست به علت فقدان شناخت مؤثر از شرکت
مورد رسیدگی استفاده گردیده است.
 :GROWTHitبرابر با تغییرات داراییهای نسبت به سال قبل است .از آنجا که اقالم
تعهدی به احتمال زیاد با فرصتهای رشد شرکت رابطه دارند (جانسون و همکاران ،)2112 ،از
این طریق کنترل شدهاند.
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 :PERFORMitاز طریق تقسیم سود قبل از مالیات بر کل دارایی در پایان سال مالی
حاصل میگردد و اقالم تعهدی غیر اختیاری مربوط به  AWCAitرا کنترل میکند.
پس از برازش و بررسی معناداری کل به بررسی متغیر مستقل این الگو ()TENUREit≥1
میپردازیم .زمانی که متغیر مذکور در سطح اطمینان در نظر گرفتهشده پژوهش ( 59درصد)
معنادار باشد و دارای رابطۀ مثبت با متغیر وابسته ( )AWCAitباشد ،فرضیۀ نخست قبول
میگردد.
بهمنظور بررسی فرضیۀ دوم پژوهش از الگوی رگرسیونی لجستیک ارائهشده توسط منون
و ویلیامز ( )2114به شرح زیر استفاده شده است:
()8

Y = α  β1 LEVit + β 2 SIZEit + β 3 MKTVALit + β 4 TENUREit  2 +
β 5 TENUREit  7  εit

بهطورکلی ،مطالعات گذشته در رابطه با غلبه بر سود پیشبینیشده به سه مبنا 8اشاره
کردهاند )8 :شرکتها اغلب از گزارش زیان ممانعت میکنند  )2شرکتها گرایش به افزایش
در سود خود نسبت به سال گذشته دارند ،حتی اگر مقدار آن نیز ناچیز باشد  )8بیشتر شرکتها
بر پیشبینی تحلیلگران غلبه میکنند (هاین.)8559 ،
 :Yitنشاندهندۀ معیار غلبه یا عدم غلبه سود پیشبینیشده توسط شرکت مورد حسابرسی
است .در الگوی مذکور از مبنای اول برای عملیاتی کردن مفهوم غلبه بر سود پیشبینیشده
استفاده شده است که به شکل دو متغیر وابسته به این شرح تعریف میگردد:
 :BEATS_BEitیک متغیر مجازی است .زمانی که سود کمتر از دو درصد کل داراییها
باشد ،برابر است با یک ،در غیر این صورت صفر است.
 :MISSES_BEitیک متغیر مجازی است .زمانی که زیان کمتر از دو درصد کل
داراییها باشد برابر است با یک ،در غیر این صورت صفر است.
 :MKTVALitاز طریق لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام اندازهگیری میشود.
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پس از برازش مدلهای مذکور زمانی که متغیر  TENUREit≥1در سطح اطمینان در نظر
گرفتهشده پژوهش ( 59درصد) معنادار باشد و دارای رابطۀ مثبت با متغیر وابسته غلبه بر سود
پیشبینیشده ( )BEATS_BEitو دارای رابطۀ منفی با متغیر عدم غلبه بر سود پیشبینیشده
( )MISSES_BEitباشد ،فرضیۀ دوم قبول میگردد.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

از آنجا که نمونۀ مورد استفاده در پژوهش برای هر دو فرضیه مشابه است ،آمار توصیفی
برای کلیۀ متغیرها به شرح جدول شمارۀ  8ارائه گردیده است .همانطور که بیان گردید متغیر
مستقل دورۀ تصدّی حداقل  1سال ( )TENUREit≥1از نوع متغیرهای مجازی است .مطابق
جدول شمارۀ  ،8بیشترین میانگین و انحراف استاندارد به ترتیب به متغیرهای اندازه ( )SIZEitو
ارزش بازار ( )MKTVALitتعلق دارد.
بهمنظور بررسی نرمال بودن متغیرهای مورد استفاده از آزمون جارکو -برا استفاده شده
است .از آنجا که مقدار معناداری آزمون برای متغیرها کمتر از میزان سطح خطای پژوهش ()%9
است ،میتوان بیان کرد که متغیرها از توزیع نرمال پیروی نمیکنند .البته در زمانی که تعداد
دادهها عدد قابلتوجهی باشد ،نرمال بودن متغیرها اهمیت خود را از دست میدهد (فیلد)2115 ،
و تنها الزامی برای حذف دادههای پرت به وجود میآید .در این پژوهش نیز از آنجا که تعداد
دادهها شامل  169عدد سال -شرکت است ،با مشکلی روبهرو نمیشویم .الزم به ذکر است که
تعداد  28داده پرت حذف گردیده است.
اغلب الگوهای اقتصادسنجی که در اوایل مورد استفاده قرار میگرفت ،بر فرض مانایی
سریهای زمانی استوار بود .بعدها که مانایی اکثر سریهای زمانی رد شد ،به کارگیری متغیرها
منوط به انجام آزمونهای مانایی گردید .از طرفی به دلیل نگرانی از وجود روند تصادفی و
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رگرسیون کاذب میان متغیرهای ،محققان قبل از برآورد ،آزمون وجود ریشۀ واحد را برای
متغیرها مورد بررسی قرار میدهند .پس قبل از برآورد مدل ،برای اطمینان از ساختگی نبودن و
در پی آن داشتن نتایج نامطمئن ،الزم است از مانا بودن متغیرها اطمینان حاصل کرد (جباری و
نورافشان .)8858 ،در این پژوهش از آزمون دیکی فولر برای بررسی مانایی متغیرها استفاده
گردید که پس از بررسی نتایج آزمون ،از مانایی متغیرهای پژوهش اطمینان حاصل گردید.
جدول شمارۀ  .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل انحراف استاندارد چولگی

کشیدگی

جارکو -برا

معناداری

1/1818

AWCA

81/811 81/189 81/119

9/198

8/694

1/221

8/812

5 /2

SIZE

81/859 88/118 88/261

81/859

8/884

1/111

4/111

825/5

LEV

1/64

1/642

2/128

1/181

1/211

8/141

5/211

8896

1/1111

GROWTH

1/881

1/886

8/891

-1/549

1/246

1/194

1/285

685/1

1/1111

LLOSS

1/14

1

8

1

1/851

4/668

22/142

84181

1/1111

PERFORM

1/192

1/111

4/181

1/149

1/455

8/116

5/452

8189/1

1/1111

CFFO

1/881

1/882

1/181

-1/121

1/861

-1/191

9/686

5/284

1/1111

1/899 TENURE ≤ 2

1

8

1

1/862

8/519

4/621

12925

1/1111

1/611 TENURE ≥ 7

8

8

1

1/415

-1/485

8/858

12824

1/1111

MKTVAL

2/918

8 /1

82/819

-1/112

2/885

8/951

6/845

621

1/1111

BEATS_BE

1/168

1

8

1

1/24

8/698

84/841

9619/2

1/1111

1/185 MISSES_BE

1

8

1

1/886

1/811

98/985

15118/5

1/1111

1/1111

 :AWCAاقالم تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی است :SIZE ،لگاریتم طبیعی کل داراییهای :LEV ،کل تعهدات بر کل داراییها،
 :GROWTHتغییرات داراییهای نسبت به سال قبل :LLOSS ،متغیر مجازی برای شرکتهای حسابرسی شده که در سال گذشته زیان گزارش کند،
 :PERFORMسود قبل از مالیات بر کل دارایی :CFFO ،جریان نقد عملیاتی بر کل داراییها :TENURE ≤ 2 ،یک متغیر مجازی است .در زمانی
که حسابرس دارای دورۀ تصدّی  2سال و یا کمتر از آن باشد برابر با  ،8در غیر این صورت صفر است :TENURE ≥ 7 ،یک متغیر مجازی است .در
زمانی که حسابرس دارای دورۀ تصدّی  1و یا بیش از  1سال داشته باشد برابر با  ،8در غیر این صورت صفر است :MKTVAL ،لگاریتم طبیعی ارزش
بازار سهام :BEATS_BE ،یک متغیر مجازی است .زمانی که سود کمتر از  2درصد کل داراییها باشد ،برابر است با  ،8در غیر این صورت صفر است.
 :MISSES_BEیک متغیر مجازی است .زمانی که زیان کمتر از  2درصد کل داراییها باشد برابر است با  ،8در غیر این صورت صفر است.
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نتایج آزمون فرضیۀ اول

در این بخش فرضیۀ نخست پژوهش مبنی بر اینکه دورۀ تصدّی طوالنیمدت حسابرس با
اقالم تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی تأثیر معنادار و مثبتی دارد ،مورد بررسی قرار میگیرد.
قبل از برازش الگوی رگرسیونی ،ضریب همبستگی میان متغیرها به شرح جدول شمارۀ  2ارائه
گردیده است .برای تعیین این موضوع که برازش الگو بهتر است پنلی باشد یا انباشته (معمولی)
از آزمونی به نام آزمون اثرات ثابت اضافی استفاده میگردد .این آزمون بر اساس دو آمارۀ  Fو
کای-دو بهصورت جداگانه انجام میگیرد .در جدول شمارۀ  8نتایج آزمون نشان داده شده
است .از آنجا که در سطح خطای در نظر گرفته شده پژوهش ( )%9هر دو آماره معنادار هستند،
استفاده از الگوی پنلی مناسبتر است.
جدول شمارۀ  .2ضریب همبستگی
متغیر

SIZE

LEV

SIZE

8

LEV

1/19

8

GROWTH

*1/11

-1/16

LLOSS

**1/8** -1/88

PERFORM

**-1/2

1/19

GROWTH

LLOSS

PERFORM

CFFO

TENURE≥7 TENURE≤2

8
**-1/8

8

-1/19

1/18

-1/82** 1/81** -1/81** -1/14

8
1/19

8

1/28** TENURE≤ 2

-1/18

-1/18

-1/11

1/118

-1/12

8

-1/8** TENURE≥ 7

1/119

1/14

*-1/18

1/18

-1/12

**-1/98

8

**1/14

1/11

1/11114

-1/18

-1/15

**-1/82

*1/81

**1/8

CFFO

AWCA

AWCA

8

** * ،به ترتیب در سطح %8و  %9معنادار است.

گام دوم در برازش بهتر الگو تعیین این موضوع است که آیا دادههای پنلی از نوع اثرات
ثابت مناسبتر است یا از نوع اثرات تصادفی .آزمون مورد استفاده برای این مورد آزمون
هاسمن است که بر اساس آمارۀ کای -دو انجام میگیرد .جدول شمارۀ  8نتایج آزمون را نشان
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میدهد .با توجه به اینکه معناداری آزمون بیشتر از سطح خطای در نظر گرفته شده پژوهش
( )%9است ،استفاده از دادهای پنلی اثرات تصادفی مناسبتر است.
در جدول شمارۀ  4برازش الگوی رگرسیونی فرضیۀ نخست ارائه شده است .همانطور که
مشاهده میشود ،الگو در سطح خطای در نظر گرفتهشده پژوهش ( )%9معنادار است .در نتیجه
الگو از یک رابطۀ خطی پیروی میکند .بهمنظور بررسی فرضیۀ پژوهش میبایست به متغیر
تصدّی حداقل  1سال ( )TENUREit≥1توجه کرد .از آنجا که مقدار معناداری متغیر مذکور
بیشتر از سطح خطای در نظر گرفته شده پژوهش ( )%9است میتوان بیان کرد که میان دورۀ
تصدّی طوالنیمدت حسابرس و کیفیت حسابرسی تأثیر معناداری وجود ندارد؛ با مشاهده
ضریب متغیر میتوان دریافت که رابطۀ منفی میان دورۀ تصدّی طوالنیمدت حسابرس و
کیفیت حسابرسی در نمونه پژوهش وجود دارد ،ولی همانطور که در باال بیان گردید نمیتوان
رابطه موردنظر را به کل جامعه پژوهش تعمیم داد .به عبارت دیگر این فرضیه که با افزایش
طول رابطۀ حسابرس-صاحبکار بهعنوان عامل کاهنده تردید حرفهای و افزاینده احتمال تبانی،
استقالل حسابرس و دقت در رسیدگی های حسابرسی کاهش یافته و این موضوع موجب
افزایش در اقالم تعهدی غیرعادی (از طریق مدیریت سود) و درنهایت منجر به کاهش در
کیفیت حسابرسی میشود ،حمایت نمیگردد.
جدول شمارۀ  .3آزمونهای رگرسیون

(الف) آزمون اثرات ثابت اضافی
آماره
دوره ()F
دوره (کای -دو)

(ب) آزمون هاسمن

درجۀ

سطح

آماره

درجۀ

سطح

آزادی

معناداری

(کای -دو)

آزادی

معناداری

8/461

()4/121

1/1118

88/5125

4

1/1118

دورۀ
تصادفی

6/1856

6

1/8811
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بهمنظور بررسی عدم تورش دار بودن الگو ،مفروضات بنیادین رگرسیون حداقل مربعات
باید مورد ارزیابی قرار گیرند .یکی از مفروضات اصلی آن عدم وجود همبستگی پیاپی میان
جزء اخاللها است .بهمنظور بررسی این موضوع یکی از روشها بررسی آمارۀ دوربین واتسون
الگو است .همانطور که در جدول شمارۀ  4مشاهده میشود ،مقدار آمارۀ دوربین واتسون الگو
برابر با ( )8/5119است که این مقدار از عدم همبستگی پیاپی خبر میدهد .موضوع بعدی
بررسی هم خطی شدید میان متغیرها است .یکی از روشها آزمون عامل تورم واریانس 2است.
زمانی که آمارۀ مذکور کمتر از عدد  81باشد ،میتوان نتیجه گرفت هم خطی قابل اغماض
است .نتایج آزمون انجامشده نشان میدهد که میزان عامل تورّم واریانس متغیرها از عدد 81
کمتر است ،در نتیجه میتوان ادعا کرد که هم خطی قابل اغماض است.
جدول شماره  .4نتایج برازش الگوی فرضیۀ اول

AWCAit = α + β1SIZEit + β2LEVit + β3GROWTHit + β4LLOSSit +
β5PERFORMit + β6CFFOit + β7TENUREit ≤ 2 + β8TENUREit ≥ 7 + εit
سطح معناداری
آمارۀ t
خطای استاندارد
ضریب
متغیر
C

-8/1589

1/9185

-8/8284

1/1185

SIZE

1/5495

1/1482

22/5948

1/1111

LEV

1/1821

1/2428

1/8898

1/1524

GROWTH

-1/2115

1/8689

-8/2586

1/8562

LLOSS

1/8428

1/2825

1/6614

1/9148

PERFORM

1/2861

1/1514

2/2189

1/1215

CFFO

-1/51

1/2992

-8/1184

1/1112

TENURE ≤ 2

-1/1218

1/8255

-1/286

1/1251

TENURE ≥ 7

-1/8818

1/8189

-1/1559

1/4242

ضریب تعیین

1/4992

میانگین متغیر وابسته

1/9256

ضریب تعیین تعدیلشده

1/4858

آمارۀ دوربین واتسون

8/5119

آمارۀ F

18/4811

سطح معناداری )آمارۀ (F

1/1111
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برای بررسی اعتبار نتایج فرضیۀ پژوهش در متغیرهای وابسته و مستقل تغییراتی داده
میشود .بهمنظور برازش بهتر الگوی رگرسیونی دورۀ تصدّی حسابرس از حداقل  1سال به 9
سال کاهش مییابد؛ به عبارت دیگر تعداد دادههای مربوطه افزایش و این موضوع منتهی به
برازش مناسبتر آماری الگو میگردد .پس از تجزیهوتحلیل دادهها ،نتایج به دست آمده با
دورۀ تصدّی حداقل  9سال نیز فرضیۀ پژوهش را رد مینماید.
از طرفی بهجای اقالم تعهدی سرمایه در گردش از اقالم تعهدی اختیاری الگوی جونز
تعدیلشده (دچو و همکاران )8559 ،نیز بهمنظور بررسی اعتبار پژوهش ،استفاده گردیده است.
()4

)T Ait/Ait - 1 =  (1/ Ait - 1) +  1 ((REVit - Recit)/Ait - 1
+  2 (PPEit/Ait - 1) + it

که در آن:
 :TAitبرابر است با کل تعهدیها شرکت.
 :ΔREVitبرابر است با تغییرات درآمد.
 :PPEitبرابر است با اموال ،ماشینآالت و تجهیزات.
 :ΔRectitبرابر است با تغییرات در حسابهای دریافتنی.
 :Ait-1برابر است با کل داراییها شرکت است.
دورۀ پیشبینی برای الگوی جونز تعدیلشده ،سالهای  12الی  14است .پس از برازش
الگو نتایج مشابهی حاصل گردید.
نتایج آزمون فرضیۀ دوم

فرضیۀ دوم پژوهش بیان میکند که دورۀ تصدّی طوالنیمدت حسابرس تأثیر معنادار و
مثبتی بر احتمال غلبه مدیریت بر سود پیشبینیشده دارد .قبل از برازش الگوهای رگرسیونی،
مشابه بررسی فرضیۀ نخست ،ضریب همبستگی میان متغیرها به شرح جدول شمارۀ  9ارائه
میگردد.
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بهمنظور بررسی فرضیۀ دوم پژوهش از رگرسیون لجستیک استفاده شده است .رگرسیون
لجستیک برخالف رگرسیون حداقل مربعات که دارای مفروضاتی برای خود است ،از
مفروضات خاصی پیروی نمیکند؛ به عبارت دیگر در رگرسیون لجستیک بررسی مفروضاتی
مانند واریانس همسانی ،همبستگی پیاپی و  ...کاربرد ندارد.
نتایج برازش الگوهای فرضیۀ دوم در جدول شمارۀ  6ارائه شده است .بهمنظور بررسی
معناداری الگو در رگرسیون لجستیک از آمارۀ آل -آر استفاده میشود .با مشاهده آمارۀ
مذکور در هر دو الگو ،میتوان دریافت که الگوها در سطح خطای در نظر گرفته شده پژوهش
( )%9معنادار هستند .درصورتیکه متغیر دورۀ تصدّی حداقل  1سال ( )TENUREit≥1در
الگوی «الف» معنادار و دارای رابطۀ مثبت با متغیر وابسته غلبه بر سود پیشبینیشده
( )BEATS_BEباشد ،فرضیۀ پژوهش مورد پذیرش قرار میگیرد .با مشاهده ضریب متغیر
میتوان دریافت که رابطۀ منفی میان دورۀ تصدّی طوالنیمدت حسابرس و غلبه بر سود
پیشبینیشده در نمونه پژوهش وجود دارد ،ولی همانطور که نشان داده شده است نمیتوان
نتایج پژوهش را به کل جامعه تعمیم داد.
جدول شماره  .9ضریب همبستگی
متغیر

MISSES_BE BEATS_BE

LEV

SIZE

MKTVAL TENUREit≥1 TENUREit≤2

BEATS_BE

8

MISSES_BE

-1/14

8

LEV

**1/85

**1/88

8

SIZE

1/14

1/18

1/14

8

TENURE ≤ 2

-1/18

1/12

1/18

*-1/15

8

TENURE ≥ 7

-1/18

1/18

-1/12

**1/28

**-1/98

8

MKTVAL

**-1/84

-1/11

**-1/89

-1/18

1/19

**-1/8

** * ،به ترتیب در سطح %8و  %9معنادار است.

8
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به عبارت دیگر ،با مشاهده مقدار معناداری متغیر مذکور در جدول شمارۀ  6میتوان بیان
کرد که رابطهای میان طول دورۀ تصدّی و غلبه بر سود پیشبینیشده وجود ندارد .از طرف
دیگر زمانی که متغیر دورۀ تصدّی حداقل  1سال ( )TENUREit≥1در الگوی «ب» معنادار و
دارای رابطۀ منفی با متغیر وابسته عدم غلبه بر سود پیشبینیشده ( )MISSES_BEباشد ،فرضیۀ
پژوهش پذیرفته میشود .با مشاهده ضریب متغیر میتوان دریافت که رابطۀ مثبتی میان دورۀ
تصدّی طوالنیمدت حسابرس و غلبه بر سود پیشبینیشده در نمونه پژوهش وجود دارد ،ولی
نمیتوان نتایج پژوهش را به کل جامعه تعمیم داد زیرا بر طبق جدول شمارۀ  6از آنجا که در
سطح خطای مورد پذیرش پژوهش ( )%9متغیر مذکور معنادار نیست ،بنابراین فرضیۀ دوم رد
میگردد .به عبارت دیگر ،این فرضیه که با افزایش طول دورۀ تصدّی حسابرس ،استقالل
حسابرس و دقت در رسیدگیهای حسابرسی کاهش مییابد و این موضوع خود را به شکل
مدیریت سود بهمنظور غلبه بر سود پیشبینیشده نمایان میسازد و در نهایت منتهی به کاهش
کیفیت حسابرسی میشود ،حمایت نمیگردد.
جدول شماره  .6نتایج برازش الگوهای فرضیۀ دوم

( BEATS_BEit = α + β1LEVit + β2SIZEit + β3MKTVALit +الف)
β4TENUREit ≤ 2 + β5TENUREit ≥ 7 + εit
متغیر

ضریب

خطای استاندارد

آمارۀ t

سطح معناداری

C

-9/4819

8/995

-8/4145

1/1119

SIZE

1/8916

1/8185

8/9296

1/8218

MKTVAL

-1/4818

1/8221

-8/4111

1/1111

TENURE ≥ 7

-1/4526

1/8191

-8/8884

1/8151

TENURE ≤ 2

-1/124

1/9145

-8/2811

1/2891

LEV

2/4525

1/6649

8/1989

1/1112

ضریب تعیین مک فادن

1/8214

خطای استاندارد الگو

1/2861

آمارۀ آل -آر

48/6868

آمارۀ آل -آر (معناداری)

1/1111
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( MISSES_BEit = α + β1LEVit + β2SIZEit + β3MKTVALit + β4TENUREit ≤ 2ب)
+ β5TENUREit ≥ 7 + εit
متغیر

ضریب

خطای استاندارد

آمارۀ t

سطح معناداری

C

-1/8999

8/8112

-2/6158

1/1112

SIZE

1/1411

1/8185

1/2618

1/1541

MKTVAL

-1/8581

1/8455

-8/2588

1/8561

TENURE ≥ 7

8/556

8/8415

8/4151

1/8815

TENURE ≤ 2

2/8515

8/4265

8/9418

1/8289

LEV

8/2198

8/2815

2/6658

1/1116

ضریب تعیین مک فادن

1/8112

خطای استاندارد الگو

1/8899

آمارۀ آل -آر

88/541

آمارۀ آل -آر (معناداری)

1/1895

در این بخش به بررسی اعتبار یافتههای پژوهش میپردازیم .همانطور که اشاره شد،
بهمنظور برازش بهتر الگوی رگرسیونی میتوان دورۀ تصدّی حسابرس را از حداقل  1سال به 9
سال کاهش داد .پس از طبقهبندی و تجزیهوتحلیل دادهها ،نتایج پژوهش مجدد ًا وجود رابطه
میان غلبه بر سود پیشبینیشده و طول دورۀ تصدّی حسابرس را رد میکند .همانطور که ذکر
شد ،مطالعات گذشته در رابطه با غلبه بر سود پیشبینیشده بیان میکند که شرکتها گرایش به
افزایش در سود خود نسبت به سال گذشته دارند ،حتی اگر مقدار آن نیز ناچیز باشد (منون و
ویلیامز .)2114 ،در نتیجه میتوان برای عملیاتی کردن مفهوم غلبه بر سود پیشبینیشده از
معیارهای ذکرشده به شرح زیر استفاده کرد:
 :BEATS_LYRیک متغیر مجازی است  .زمانی که افزایش در سود (کاهش در زیان)
کمتر از  2درصد کل داراییها باشد برابر است با  ،8در غیر این صورت صفر است.
 :MISSES_ LYRیک متغیر مجازی است  .زمانی که کاهش در سود (افزایش در زیان)
کمتر از  2درصد کل داراییها باشد برابر است با  ،8در غیر این صورت صفر است.
سرانجام پس از برازش الگو ،نتایج مشابهی حاصل گردید.
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بحث و نتیجهگیری

در رابطه با تأثیر دورۀ تصدّی حسابرس بر کیفیت حسابرسی دو دیدگاه تقریباً متضاد
وجود دارد .موافقان گردش اجباری کاهش استقالل حسابرسان را بهعنوان عامل منفی و
مخالفان گردش اجباری افزایش صالحیت حرفهای حسابرس را بهعنوان عامل مثبت بر کیفیت
حسابرسی معرفی میکنند .پژوهش پیشرو با استفاده از دو سنجۀ اقالم تعهدی سرمایه در
گردش غیرعادی و معیار غلبه بر پیشبینی سود صاحبکار ،اثر دورۀ تصدّی حسابرس بر
کیفیت حسابرسی را مورد آزمون قرار داده است .نتایج حاصل از بررسی آماری نشان میدهد
که رابطۀ معناداری بین دورۀ تصدّی حسابرس و کیفیت حسابرسی وجود ندارد که با برخی از
مطالعات انجامشده در محیط ایران که بیان میکند دورۀ تصدّی کیفیت حسابرسی را تحت
تأثیر قرار نمیدهد ،همسو است (بهعنوانمثال ،مهرانی و همکاران.)8852 ،
با توجه به نتایج به دست آمده ،سودمندی دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر
محدود نمودن دورۀ تصدّی حسابرس مسئول به چهار دوره متوالی تأیید نمیشود .یکی از
دالیل دستیابی به این نتیجه این است که از آنجایی که این پژوهش تغییر مؤسسه حسابرسی را
بهعنوان متغیر مستقل انتخاب نموده است ،اثر بالقوه تغییر مؤسسه حسابرسی بر استقالل
حسابرس و تبعات احتمال آن میتواند بهعنوان یک متغیر مداخلهگر بر تعمیم نتایج پژوهش اثر
گذارد .لذا ،پیشنهاد میشود برای تمایز قائل شدن بین گردش شرکای مسئول کار در یک
مؤسسه حسابرسی و تغییر مؤسسه حسابرسی ،بهجای تغییر مؤسسه حسابرسی (در این پژوهش)،
تغییر شریک مسئول در مؤسسات حسابرسی بزرگ (با بیش از  21شریک طبق تعریف
دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار) بهعنوان متغیر مستقل انتخاب شود.
اضافه میگردد انگیزههای تغییر حسابرس و یا تداوم همکاری با حسابرس در محیطی که
گردش حسابرس اجباری است ،نسبت به محیطی که محدودیت خاصی در این رابطه وجود
ندارد متفاوت است و این موضوع مهمترین محدودیت در پژوهش پیشرو است .به عبارت
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دیگر ،الزام سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در مورد تغییر اجباری حسابرس که در سال
 8816به تصویب رسید و از سال  8851و  8858پس از گذشت  4سال اجرایی گردید و عدم
وجود دورههای کافی در شرایط تغییر اجباری حسابرس بهمنظور ایجاد مقایسه در دو محیط
محدودیتی در تبیین دقیقتر این پدیده است .در نتیجه آزمون تأثیر تغییر اجباری حسابرس پس
از سپری شدن دورۀ زمانی معقول از اجرای الزام پیشگفته میتواند بهعنوان موضوعی برای
پژوهشهای آتی در نظر گرفته شود تا از این طریق بینش مناسبتری نسبت به موضوع این
پژوهش ارائه کند .در صورتیکه نتایج پژوهشها در این زمینه نشان دهد که تغییر اجباری
حسابرس اثر معناداری بر افزایش کیفیت حسابرسی ندارد با توجه به هزینههای تغییر حسابرس
الزامات دستورالعمل مذکور میتواند مورد بازنگری قرار گیرد .ضمن آنکه تغییر اجباری
حسابرس یکی از گزینههای احتمالی برای ارتقای کیفیت حسابرسی است و نه تنها گزینه .وضع
هرگونه الزامی در خصوص تغییر اجباری حسابرس بایستی همراه با مصالحه بین منافع و هزینهها
از جمله هزینههای تغییر از جمله از دست رفتن هزینههای صرف شده برای کسب تخصص و
تجربه حسابرس مسئول و همچنین بررسی منافع حاصل از سایر گزینهها نظیر تمرکز بر افزایش
اندازه مؤسسات حسابرسی باشد.
یادداشتها
(2. Variance Inflation Factor (VIF

1. Benchmarks
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