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 الی 5881 بین هایسال در تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت

 و تجزیه و پردازش منظوربه رگرسیونی تحلیل از پژوهش این در. است 5881

دورۀ  طول که دهدمی نشان پژوهش هاییافته. است شده استفاده هاداده تحلیل

 غلبه معیار و غیرعادی گردش در سرمایه تعهدی اقالم با ایرابطه حسابرس تصدّی

 .ندارد حسابرسی کیفیت هاینماینده عنوانبه کارصاحب سود بینیپیش بر

 گردش در سرمایه تعهدی ، اقالمحسابرسیحسابرس، کیفیت  تصدّیدورۀ : یکلیدای ههواژ

 .کارصاحب سود بینیپیش بر غیرعادی، غلبه
 مهمقدّ

اخذ تصمیمات  منظوربه سودمند نقش اصلی فرایند گزارشگری مالی انتقال اطالعات

دو  عنوانبهاقتصادی است. چارچوب مفهومی گزارشگری مالی از مربوط بودن و قابلیت اتکا 

برد. کیفیت اطالعات در ویژگی کیفی مرتبط با محتوای اطالعات در گزارشگری مالی نام می

حسابرسان در  دهی گواهیبا توجه به نقش  انعکاس شرایط واقعی واحد گزارشگر است. گرو

یکی از ابزارهای  عنوانبه یت حسابرسیفکیعموم به  توجه، اتکاقابلفرایند تهیه اطالعات مالی 

این در های تجربی متعددی اصلی ارتقاء کیفیت گزارشگری مالی معطوف شده است و پژوهش

 ه است.زمینه صورت گرفت

ابرسان بررسی نقش حس منظوربهحسابرسی،  زمینۀ کیفیتصورت گرفته در  هایپژوهش

های مالی حسابرسی شده و کیفیت صورت رابطۀ بینمالی،  در ارتقاء کیفیت گزارشگری

 نظرمدّای و استقالل را های اصلی حسابرس یعنی صالحیت حرفهمتغیرهای تأثیرگذار بر ویژگی

ای و استقالل تواند صالحیت حرفهبالقوه می صورتبهاز متغیرهایی که  دهند. یکیقرار می

 کارصاحب -رابطۀ حسابرسحسابرس و یا  تصدّیدورۀ حسابرس را تحت تأثیر قرار دهد، طول 

 است.
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 هایگزینه از یکی عنوانبه گذارانقانون سوی از حسابرس تصدّیدورۀ  نمودن محدود

 ین فرض مبتنیی بر اشنهادیپی هاتیمحدود .شودمی مطرح حسابرسی کیفیت و استقالل بهبود

ای حسابرس حسابرس، موجب کاهش تردید حرفه تصدّیدورۀ هستند که طوالنی شدن 

. دهدمیافزایش را  یج مالینتا کاریدستت در یریگردد و امکان همدستی حسابرس با مدمی

 ندیفرا حسابرسی و ۀبر حرفراتی در تالشند تا با تنظیم مقرنهادهای نظارتی  آنکه رغمعلی

اعمال  کارصاحب -رابطۀ حسابرس دورۀ زمانیبر طول را یی هاتیمحدودگزارشگری مالی 

 شواهد تجربی متناقضی در این زمینه وجود دارد.در دنیای واقعی اما  ،ندنمای

 گردش و حسابرس تصدّیدورۀ  اثر خصوص در صورت گرفته پژوهشی مطالعات تمرکز

 تأثیر تحت حسابرسی کیفیت و حسابرس استقالل آیا که است بوده سو و سمت این به اجباری

اختیاری  تعهدی اقالم مطالعات پیشین از کاهش ۀعمد خیر. یا گیردمی قرار تصدّیدورۀ 

اند و تغییر در کیفیت حسابرسی متناسب با کیفیت حسابرسی استفاده نمودهعنوان معیار به

قرار  مدنظربا تمایز بین تغییر اجباری و اختیاری( را ) حسابرس و گردش تصدّیدورۀ افزایش 

 .اندداده

 اقالم معیار دو ازالزام به تغییر حسابرس  اثربخشیبا هدف بررسی  رو پیش پژوهشدر 

 معیاردو  عنوانبه کارصاحبشده بینیپیش سود بر غلبه غیرعادی و گردش در سرمایه تعهدی

به تغییر در سطح کیفیت حسابرسی  شده است. همچنیناده استفحسابرسی  کیفیتعملیاتی 

سال  ۀببا توجه به مصوّ .قرار گرفته استبررسی  موردحسابرس  تصدّیدورۀ موازات افزایش 

 4در راستای اجباری نمودن تغییر حسابرس پس از تهران سازمان بورس و اوراق بهادار  8816

موجود در ادبیات  خألعالوه بر کاهش  ز،با استفاده از معیارهای متمای پژوهشسال، این 

 ارائه نماید.در ایران سودمندی این الزام بینش جدیدی در خصوص پژوهش در این حوزه، 
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در این حوزه تا درکی مناسب  پردازدمیبخش بعدی به بیان مبانی نظری و ادبیات پژوهش 

بررسی  منظوربهفاده مورد است شناسیروشپژوهش ارائه شده و  هایفرضیهسپس  ؛فراهم گردد

 گیرینتیجهبه بحث و  هاداده وتحلیلتجزیه. در نهایت پس از گرددمیبیان  هایفرضیهصحت 

 در ابعاد پژوهش پرداخته خواهد شد.

 پژوهش ۀو پیشین مبانی نظری
 حسابرسی کیفیت

ارزیابی بازار از احتمال کشف تحریف در سیستم حسابداری  صورتبهکیفیت حسابرسی 

(. احتمال کشف 8518، دی آنجلو)شود شده، تعریف میو گزارش تحریف کشف کارصاحب

های فنی حسابرس، روش مورد استفاده در ای حسابرس شامل تواناییتحریف به صالحیت حرفه

گیری بستگی دارد و احتمال شرطی گزارش تحریفات فرایند حسابرسی و سطح نمونه

 است. کارصاحبارزیابی میزان استقالل یک حسابرس از  سنجۀ شده،کشف

توانایی حسابرس در مقابله با فشارهای وارده از جانب  عنوانبهاستقالل حسابرس 

(. با 8519نپ، شود )نفعان تعریف میشده به ذیو سپس گزارش موارد کشف کارصاحب

سازش  کارصاحبآورد تا با هایی فراهم میای حسابرس انگیزهتوجه به تعریف، عواملی که بر

عوامل کاهنده استقالل  عنوانبهتوان پوشی کند را میشده چشمنماید و از گزارش موارد کشف

رابطۀ در نظر گرفت. یکی از متغیرهای احتمالی تأثیرگذار بر استقالل حسابرس، طول دوره 

 است. کارصاحب-حسابرس

 تصدّیدورۀ و  کیفیت حسابرسی

جانبه تشبیه  را به یک انحصار دو کارصاحبحسابرس و  رابطۀ بین (8518دی آنجلو )

انحصاری هر دو طرف انگیزه  رابطۀهای اقتصادی ناشی از این کند که با توجه به انگیزهمی

هایی را بطه به هر دو طرف هزینه، قطع رادیگرعبارتبهکاری ادامه دهند؛  ۀدارند تا به رابط

)خالص  کارصاحبتحمیل خواهد کرد. حسابرس برکنار شده ثروتی معادل جریان شبه رانت 
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نیز  کارصاحبدهد و ارزش فعلی درآمدهای آتی ناشی از یک رابطه انحصاری( را از دست می

ابرس جدید را حسابرسی نخستین از قبیل آموزش حس ۀمعامالتی تغییر حسابرس و هزین هزینۀ

تجربی نیز با توجه به نرخ پایین تغییر حسابرس از وجود  هایپژوهششود. نتایج ل میمتحمّ

کند )از جمله و حسابرس حمایت می کارصاحببرای تداوم همکاری بین  گفتهپیشهای انگیزه

 (.(8515کو و پالمون )، (8561بارتون و رابرت )های مطالعات یافته

حسابرس  -کارصاحبه طوالنی شدن ارتباط ک بر این باورند (8568ماتز و شرف )

طرفی حسابرس زمان بی را با گذشتیحسابرس داشته باشد، زباری بر استقالل تواند اثر زیانمی

نقش حسابرسان در  شده در بارۀموارد مطرحبا توجه به یابد. اهش میک کارصاحبدر مورد 

ت پایین یفکیحسابرس معتقدند  یمندان به گردش اجبارکیفیت گزارشگری مالی، عالقه یارتقا

را  کارصاحب -رابطۀ حسابرسحسابرس مرتبط است و افزایش  تصدّیدورۀ سود با افزایش 

 گیرند.در نظر می ای و افزاینده احتمال تبانیعامل کاهنده تردید حرفه عنوانبه

طلبانه مدیریت را محدود و کیفیت، رفتار فرصت های باحسابرسی شود کهبینی میپیش

با استفاده از عدم تقارن اطالعاتی، برای  توانندمیمحتوای اطالعاتی سود را ارتقاء دهد. مدیران 

هدی سود بینی سودهای آتی در اقالم تعنمایش بهتر عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش

ت یفکینظران بر این است که دست برده و به اصطالح سود را مدیریت کند. اعتقاد صاحب

اختیاری  یشود و سطح اقالم تعهدت مییریمتهورانه مد یل گزارشگریحسابرسی موجب تعد

متهورانه مورد استفاده  یمات و در تشخیص گزارشگرین تصمیای از انشانه عنوانبهتواند می

 چارچوب 8شمارۀ نمودار  .((8551) بکر و دیگران، (8519) ،یلیه، مثالعنوانبه) قرار گیرد

 :دهدمی نمایش را حاضر پژوهش مفهومی

 تدوین با تا کنندمی تالش شده،مطرح مفروضات به استناد با نظارتی نهادهای از برخی

 قانون نمونه، عنوانبه) کنند محدود را حسابرس -کارصاحب ۀرابط ۀ زمانیدور طول قوانینی،
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 ایران در(. نمود اجباری را حسابرسی هایمؤسسه در شرکا گردش که 2112 یسلکآ ساربینز

 اوراق بورس سازمان معتمد حسابرسی مؤسسات دستورالعمل 81 ۀماد از 2تبصرۀ  طبق نیز،

 مؤسسات( تهران بهادار اوراق و بورس عالی ورایش 8816 سال مرداد 1 مصوب) بهادار

 دستورالعمل مشمول حقوقی اشخاص از یک هر حسابرسی کار مسئول شرکای و حسابرسی

 از بعد نیستند مجاز( ...و عام سهامی هایشرکت ها،آن فرعی هایشرکت بورسی، هایشرکت)

 .بپذیرند را مذکور شرکت قانونی بازرس و مستقل حسابرس سمت مجدداً سال، چهار گذشت
 

 چارچوب مفهومی .1شمارۀ نمودار 
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های تواند در کیفیت اطالعات مالی، تصمیمبا توجه به تأثیری که خدمات حسابرسی می

گیری در مورد اجباری ساختن تغییر حسابرس باید اقتصادی و توزیع ثروت داشته باشد، تصمیم

 ه و شواهد تجربی کافی صورت گیرد.بر اساس ادلّ

 تصدّیدورۀ حسابرسی و  زمینۀ کیفیتمطالعات پژوهشی در 

کیفیت  سنجۀ عنوانبه کارصاحبها با استفاده از سطح اقالم تعهدی بیشتر پژوهش

این در اند. حسابرسی، اثر گردش اجباری حسابرس بر کیفیت حسابرسی را بررسی کرده

مدیران را تعدیل  ۀانرکه کیفیت باالی حسابرسی تصمیمات متهوّ  شودمطالعات فرض می

صورت  یهاپژوهشنتایج  شود.کند، در نتیجه موجب کاهش اقالم تعهدی اختیاری میمی

 تصدّیطول دهد شناخت واحد مورد رسیدگی )که با گرفته در این خصوص نشان می

کیفیت کمک کرده و عملکرد اقتصادی  شود( به گزارش سود باگیری میحسابرس اندازه

 چن و همکاران،؛  (2112) جانسون و همکاران،، مثالعنوانبهکند. )عکس میشرکت را بهتر من

 (.(2118) مایرز و همکاران،؛  (2111)

-رابطۀ حسابرسمطالعات متعددی نیز بعد از سپری شدن مدت زمان مشخصی از 

دریافتند که  (2119چی و هوانگ )مشاهده نمودند.  رهایمتغنقطه عطفی در رفتار ، کارصاحب

های شود. یافتهحسابرس نمایان می تصدّیدورۀ این نقطه عطف پس از پنج سال سپری شدن از 

-رابطۀ حسابرساز سال  89ا ت 88دهند که پس از گذشت نشان می (2115) و همکاراندیویس 

بیان  (2111) مانری و همکاران شود.اقالم تعهدی اختیاری صعودی می، روند کارصاحب

کوچک.  کارانصاحبدهد، اما فقط برای نمودند که این نقطه عطف پس از هفت سال رخ می

در  شواهدی مبنی بر کاهش (2111والری ) جنکینز وو  (2112) انجانسون و همکار، حالبااین

 نیافتند. ترطوالنی تصدّیهای دورهبرای  کاریمحافظهکیفیت گزارشگری مالی و یا کاهش در 
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گردد، باید اثر گردش داوطلبانه حسابرس از زمانی که اثر گردش حسابرس بررسی می

داوطلبانه  اثر تغییر (8551و سابرامانیام ) فانددیسابرس متمایز گردد. گردش اجباری ح

حسابرس را مورد بررسی قراردادند و دریافتند که اقالم تعهدی اختیاری در سال آخر پیش از 

یابد که اثرات مفید گردش تغییر حسابرس و سال اول پس از تغییر حسابرس کاهش می

با بررسی گردش اجباری حسابرس در  (2111کمران و همکاران )دهد. بانه را نشان میداوطل

پس از یک گردش اجباری به  تصدّیدورۀ ایتالیا دریافتند که باالترین سطح مدیریت سود در 

شد. از سوی بخرا بهبود می که تغییر داوطلبانه حسابرس کیفیت سود حالی آید، دروجود می

جنوبی، دریافتند که سطح اقالم  در محیط کره پژوهشیبا انجام  (2114کیم و همکاران )دیگر، 

هایی با حسابرسان تسخیری )حسابرسانی که توسط نهادهای تعهدی اختیاری برای شرکت

است که اختیار انتخاب هایی از شرکت ترپایینتوجهی شوند( به طور قابلقانونی تعیین می

کیم نتیجه گرفت که گردش  پژوهشهای نیز در تأیید یافته (2114چانگ ) حسابرس دارند.

شود که نیاز به هایی میاجباری حسابرس منجر به کاهش در اقالم تعهدی اختیاری شرکت

 گردش دارند.

بر کیفیت گزارشگری  تصدّیدورۀ بررسی  ۀصورت گرفته در زمین هایپژوهشنتایج 

حسابرس کیفیت حسابرسی بهبود  تصدّیدورۀ دهد که با کاهش مالی در ایران نیز نشان می

 مندل و شایستهبزرگ اص، (8852) مهرانی و همکاران، (8811) کرمی و بذر افشان) یابدنمی

 (.(8851) علوی طبری و همکاران،، (8851)

 های اولکاهش در اقالم تعهدی اختیاری در سال بیانگر هاپژوهشبیشتر  نتایج اگرچه

سپری شدن مدت زیادی از  اند که بعد ازنتیجه گرفتهمطالعات نیز  برخی از است؛ اما تصدّی

توان بیان گیری مینتیجه عنوان به .شودنزولی می بهبود کیفیت حسابرسی، روند تصدّیدورۀ 
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شواهد و  متفاوتی را در پی داشته است هاییافته ،طورکلیبه کاویدادهنمود که مطالعات 

 وجود دارد. اجباری حسابرس اثر مثبت گردش در رابطه با اندکی

 پژوهشهای فرضیه

، دو فرضیه به شرح حسابرس و کیفیت حسابرسی دّیتصدورۀ تبیین رابطه میان  منظوربه

 است: قرارگرفتهذیل مورد بررسی 

 تعهدی سرمایه در گردش غیرعادیاقالم 

از  اینماینده عنوانبهزیادی از اقالم تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی  هایپژوهش

 بیان (2112فرانکل و همکاران )، مثالعنوانبه. اندمفهوم کیفیت حسابرسی استفاده کرده

ای افزایش یابد، این موضوع زمانی که اقالم تعهدی غیرعادی در طول چند دوره کنندمی

طول افزایش با  دیگرعبارتبه ؛شده توسط شرکت است گرفتهانجاممدیریت سود  ۀدهندنشان

، احتمال تبانی ۀو افزایند ایحرفهتردید  ۀعامل کاهند عنوانبه کارصاحب-رابطۀ حسابرس

 موجبکاهش یافته و این موضوع حسابرسی  هایرسیدگیدقت در  و حسابرساستقالل 

منجر به کاهش در  درنهایتاز طریق مدیریت سود( و )افزایش در اقالم تعهدی غیرعادی 

 :شودمیتبیین  زیربه شرح  فرضیۀ نخستد. در نتیجه شوکیفیت حسابرسی می

 ،غیرعادی گردش دراقالم تعهدی سرمایه  برمدت حسابرس طوالنی تصدّی دورۀ: اول ۀفرضی

 دارد. یمعنادار تأثیر

 شدهبینیغلبه بر سود پیش

مدیریت که  معنی این به ،شده نیز ریشه در مفهوم مدیریت سود داردبینیغلبه بر سود پیش

)منون کند شده میبینیاقدام به تحریف سود در جهت غلبه بر سود پیش حسابرسی موردواحد 

استقالل حسابرس و حسابرس،  تصّدیدورۀ با افزایش طول  ،دیگر عبارت به؛ (2114و ویلیامز، 

سود  مدیریت به شکلود را کاهش یافته و این موضوع خهای حسابرسی دقت در رسیدگی
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به کاهش کیفیت  منتهینهایت و در  سازدمینمایان شده بینیغلبه بر سود پیش منظوربه

 :شودتبیین می زیر به شرح دوم ۀبنابراین فرضی ؛دشومیحسابرسی 

 بینیاحتمال غلبه مدیریت بر سود پیش برمدت حسابرس طوالنی تصدّیدورۀ : دوم ۀفرضی

 دارد. یمعنادار تأثیر ،شده

 پژوهششناسی روش

ش کاربردی در یک زمینه خاص، دان ۀتوسع در راستایق یتحق جینتا با توجه به اینکه

به حساب  یاربردک قیتحق یک باشد، دیمفکنندگان استفاده از یعیوس فیطرای بتواند می

 یکردرو ،پردازدیموضوع م یبه بررس یدادهاپژوهشگر پس از وقوع رواز آنجایی که  .آیدیم

 پژوهش. به دلیل آنکه (8815 ی،)نماز است رویدادیپس یکردرو پژوهش ینمورد استفاده ا

از نوع  پردازد،یم حسابرس و کیفیت حسابرسی تصدّیدورۀ یان وجود رابطه م یبه بررس پیشرو

 هادادهوتحلیل پردازش، تجزیه منظوربهاز تحلیل رگرسیونی با رویکرد پنلی  و است یهمبستگ

 استفاده شده است.

 دورۀ زمانیجامعه، نمونه و 

سازمان بورس اوراق بهادار  معتمد یدستورالعمل مؤسسات حسابرسبا تصویب  در ایران

تغییر حسابرس مستقل  موضوع( ادارو اوراق به بورس یعال یشورا 8816مرداد سال  1مصوب )

از  2تبصرۀ  طبقه است. گرفتنظر قرار  مدّ شده در بورس اوراق بهادارپذیرفته هایشرکتتوسط 

از  کیهر  یمسئول کار حسابرس یو شرکا یحسابرس مؤسسات مذکوردستورالعمل  81 ۀمادّ

 ،شده در بورس اوراق بهادارپذیرفته هایشرکتمشمول دستورالعمل ) یاشخاص حقوق

سال،  چهاربعد از گذشت  ستندی( مجاز ن...عام و یسهام هایشرکت، هاآن یفرع هایشرکت

 .رندیشرکت مذکور را بپذ یبازرس قانونمجدداً سمت حسابرس مستقل و 
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و خارج کردن اثرات  و اختیاری حسابرس های متفاوت تغییر اجباریتوجه به انگیزه با

سال از  چهارپس از گذشت  8858و  8851که از سال مربوط به تغییر اجباری حسابرس 

در بورس  شدهپذیرفتههای شرکت پژوهشجامعه ، اجرایی شد گفتهپیش تصویب دستورالعمل

برای  یرز و سپس شرایط شودرا شامل می 8815 الی 8819 هایسالدر اوراق بهادار تهران 

 شود:نمونه اضافه می تعیین

 نباشند. یگری مالهای واسطهها جزء شرکتشرکت یت،خاص فعال یتماه یلبه دل .8

 ماه نباشند. دواز  یشب یوقفه معامالت یها داراشرکت .2

در بورس اوراق بهادار تهران است که در  شدهپذیرفته شرکت 898شامل  پژوهشنمونه 

 مورد استفاده قرار گرفته است. شرکت -عدد سال 169مجموع 

 پژوهشو متغیرهای  هاالگو

شده استفاده  ،زیررگرسیونی حداقل مربعات  الگویاز  پژوهش فرضیۀ اولبرای بررسی 

 :است

(8) 
it + 7  TENUREβ + 2  TENUREβ +

 CFFOβ + PERFORMβ + LLOSSβ +

 GROWTHβ + LEVβ + SIZEβ + α =AWCA

it8it7

it6it5it4

it3it2it1it



 

برابر است با اقالم تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی است که به  :itAWCAکه در آن؛ 

 (:8551بکر و همکاران، )گردد محاسبه میشرح ذیل 

(2)   

WC= (دارایی جاری– مدتکوتاه هایگذاریسرمایهنقد و  موجودی –تعهدات جاری) – ( مدتکوتاه هایبدهی ) 

WC=   قدن غیرسرمایه در گردش  

S=   فروش

} S × )S / {(WC -  WC= AWCA it1-it1-ititit
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≥ 7itTENURE: تصدّیدورۀ است. در زمانی که حسابرس دارای  مجازیمتغیر  نوعی 

 ، در غیر این صورت صفر است.یکباشد برابر با داشته سال  هفتبیش از و یا  هفت

itSIZE: گیری های شرکت در پایان سال مالی اندازهاز طریق لگاریتم طبیعی کل دارایی

زنی باالتری هستند و به احتمال های بزرگ دارای قدرت چانهشرکت شود. به این علت کهمی

د، از این متغیر کنترلی استفاده کناز طریق ورشکسته شدن خاتمه پیدا می هاآنکمتر فعالیت 

 است. دهش

itLEV: شود. این متغیر اثرات ها حاصل میاز طریق تقسیم کل تعهدات بر کل دارایی

 کند.بدهی شرکت را کنترل میریسک مربوط به سطوح باالی 

itLLOSS:  است. زمانی که شرکت حسابرسی شده در سال گذشته  مجازییک متغیر

این موضوع  ۀکننداست و در غیر این صورت صفر است. کنترل یکزیان گزارش کند برابر با 

کنند، احتمال باالتری برای ورشکسته شدن گزارش می رمکرّهایی که زیان است که شرکت

 ند.دار

itCFFO:  شود. کنترلها حاصل میجریان نقد عملیاتی بر کل داراییاز طریق تقسیم 

 .استشرکت  و نقدی مشکالت مالی ۀکنند

≤ 2itTENURE:  دو تصدّیدورۀ است. در زمانی که حسابرس دارای  مجازییک متغیر 

غیر برای کنترل ، در غیر این صورت صفر است. این متیکبرابر با  باشد آنسال و یا کمتر از 

از شرکت  مؤثرسال نخست به علت فقدان شناخت  دوکاهش احتمالی در کیفیت حسابرسی در 

 مورد رسیدگی استفاده گردیده است.

itGROWTH: اقالم که  آنجا های نسبت به سال قبل است. ازبرابر با تغییرات دارایی

 (، از2112جانسون و همکاران، )دارند رشد شرکت رابطه  هایفرصتتعهدی به احتمال زیاد با 

 اند.طریق کنترل شده این
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itPERFORM:  از طریق تقسیم سود قبل از مالیات بر کل دارایی در پایان سال مالی

 .کندمی کنترل را itAWCAغیر اختیاری مربوط به  تعهدی و اقالم گرددحاصل می

 (itTENURE≤1) الگوبه بررسی متغیر مستقل این پس از برازش و بررسی معناداری کل 

( درصد 59) پژوهش شدهگرفتهسطح اطمینان در نظر  در پردازیم. زمانی که متغیر مذکورمی

قبول  فرضیۀ نخست( باشد، itAWCAبا متغیر وابسته ) رابطۀ مثبتباشد و دارای  معنادار

 گردد.می

منون توسط  شدهارائهیونی لجستیک رگرس الگوی از پژوهش فرضیۀ دومبررسی  منظوربه

 :به شرح زیر استفاده شده است (2114)و ویلیامز 

(8) 
 

اشاره  8مبنا سهشده به بینیپیش سود بر ، مطالعات گذشته در رابطه با غلبهطورکلیبه

رایش به افزایش ها گ( شرکت2 کنندها اغلب از گزارش زیان ممانعت می( شرکت8: اندکرده

ها ( بیشتر شرکت8 نسبت به سال گذشته دارند، حتی اگر مقدار آن نیز ناچیز باشد خود سوددر 

 (.8559هاین، ) کننده میبینی تحلیلگران غلببر پیش

itY: حسابرسی  شرکت موردتوسط  شدهبینیپیشسود معیار غلبه یا عدم غلبه  ۀدهندنشان

شده بینیپیش سود بر غلبهبرای عملیاتی کردن مفهوم مذکور از مبنای اول  الگوی در .است

 گردد:متغیر وابسته به این شرح تعریف می دو به شکلکه استفاده شده است 

itBE_BEATS:  ها درصد کل دارایی دو. زمانی که سود کمتر از است مجازییک متغیر

 رت صفر است.، در غیر این صویکباشد، برابر است با 

itBE_MISSES:  درصد کل  دو. زمانی که زیان کمتر از است مجازییک متغیر

 ، در غیر این صورت صفر است.یکها باشد برابر است با دارایی

itMKTVAL: شود.گیری میاز طریق لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام اندازه 

itit5

it4it3it2it1

  7 TENURE 

 + 2  TENURE  + MKTVAL  + SIZE  +LEV    = Y

εβ

ββββα
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در نظر  سطح اطمینان رد itTENURE≤1مذکور زمانی که متغیر  هایمدلپس از برازش 

 سود غلبه بربا متغیر وابسته  رابطۀ مثبتمعنادار باشد و دارای  (درصد 59) پژوهش شدهگرفته

 شدهبینیپیشسود عدم غلبه بر با متغیر  رابطۀ منفیو دارای  (itBE_BEATS) شدهبینیپیش

(itBE_MISSES ) ،گردد.قبول می فرضیۀ دومباشد 

 پژوهش هاییافته

 توصیفی آمار

برای هر دو فرضیه مشابه است، آمار توصیفی  پژوهشمورد استفاده در  ۀاز آنجا که نمون

 متغیرکه بیان گردید  طورهمانارائه گردیده است.  8جدول شمارۀ به شرح  متغیرها ۀبرای کلی

بق اطم. است مجازیاز نوع متغیرهای  (itTENURE≤1سال ) 1حداقل  تصدّیدورۀ  مستقل

( و itSIZEهای اندازه )به متغیربه ترتیب میانگین و انحراف استاندارد  ترینبیش، 8 جدول شمارۀ

 تعلق دارد.( itMKTVALارزش بازار )

برا استفاده شده  -بررسی نرمال بودن متغیرهای مورد استفاده از آزمون جارکو منظوربه

( %9) پژوهشسطح خطای است. از آنجا که مقدار معناداری آزمون برای متغیرها کمتر از میزان 

در زمانی که تعداد  البته. کنندنمینرمال پیروی  عیزاز تو متغیرهابیان کرد که  توانمی، است

( 2115فیلد، ) دهدمیدست توجهی باشد، نرمال بودن متغیرها اهمیت خود را از عدد قابل هاداده

نیز از آنجا که تعداد  پژوهش. در این آیدبه وجود می های پرتو تنها الزامی برای حذف داده

الزم به ذکر است که  شویم.نمی روروبه، با مشکلی استشرکت  -عدد سال 169ها شامل داده

 داده پرت حذف گردیده است. 28تعداد 

، بر فرض مانایی گرفتمیاقتصادسنجی که در اوایل مورد استفاده قرار  هایالگواغلب 

زمانی رد شد، به کارگیری متغیرها  هایسرینی استوار بود. بعدها که مانایی اکثر زما هایسری

مانایی گردید. از طرفی به دلیل نگرانی از وجود روند تصادفی و  هایآزمونمنوط به انجام 
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واحد را برای  ۀریشرگرسیون کاذب میان متغیرهای، محققان قبل از برآورد، آزمون وجود 

 . پس قبل از برآورد مدل، برای اطمینان از ساختگی نبودن ودهندمیقرار  متغیرها مورد بررسی

جباری و ) کرددر پی آن داشتن نتایج نامطمئن، الزم است از مانا بودن متغیرها اطمینان حاصل 

ستفاده فولر برای بررسی مانایی متغیرها ا از آزمون دیکی پژوهش(. در این 8858نورافشان، 

 که پس از بررسی نتایج آزمون، از مانایی متغیرهای پژوهش اطمینان حاصل گردید. گردید
 پژوهشمتغیرهای  . آمار توصیفی1شمارۀ  جدول

 معناداری برا -جارکو کشیدگی چولگی انحراف استاندارد حداقل حداکثر میانه میانگین متغیر

AWCA 119/81 189/81 811/81 198/9 694/8 221/1 812/8 2/5 1818/1 

SIZE 261/88 118/88 859/81 859/81 884/8 111/1 111/4 5/825 1111/1 

LEV 64/1 642/1 128/2 181/1 211/1 141/8 211/5 8896 1111/1 

GROWTH 881/1 886/1 891/8 549/1- 246/1 194/1 285/1 1/685 1111/1 

LLOSS 14/1 1 8 1 851/1 668/4 142/22 84181 1111/1 

PERFORM 192/1 111/1 181/4 149/1 455/1 116/8 452/5 1/8189 1111/1 

CFFO 881/1 882/1 181/1 121/1- 861/1 191/1- 686/9 284/5 1111/1 

TENURE ≤ 2 899/1 1 8 1 862/1 519/8 621/4 12925 1111/1 

TENURE ≥ 7 611/1 8 8 1 415/1 485/1- 858/8 12824 1111/1 

MKTVAL 918/2 1/8 819/82 112/1- 885/2 951/8 845/6 621 1111/1 

BEATS_BE 168/1 1 8 1 24/1 698/8 841/84 2/9619 1111/1 

MISSES_BE 185/1 1 8 1 886/1 811/1 985/98 5/15118 1111/1 

AWCA: ست، ا غیرعادی گردش در سرمایه تعهدی اقالمSIZE: های، دارایی کل طبیعی لگاریتمLEV: هادارایی کل بر تعهدات کل ،

GROWTH: قبل سال به نسبت هایدارایی تغییرات ،LLOSS: کند،  گزارش زیان گذشته سال که در شده حسابرسی یهاشرکتبرای مجازی  متغیر

PERFORM: دارایی،  کل بر مالیات از قبل سودCFFO :ها، دارایی کل بر عملیاتی نقد جریانTENURE ≤ 2 :زمانی در. است مجازی متغیر یک 

 در. است مجازی متغیر یک :TENURE ≥ 7است،  صفر صورت این غیر در ،8 با برابر باشد آن از کمتر یا و سال 2 تصدّیدورۀ  دارای حسابرس که

 ارزش طبیعی لگاریتم: MKTVALاست،  صفر صورت این غیر در ،8 با برابر باشد داشته سال 1 از بیش یا و 1 تصدّیدورۀ  دارای حسابرس که انیزم

 .است صفر صورت این غیر در ،8 با است برابر باشد، هادارایی کل درصد 2 از کمتر سود که زمانی. است مجازی متغیر یک :BEATS_BEسهام،  بازار

MISSES_BE:  در غیر این صورت صفر است.8ها باشد برابر است با درصد کل دارایی 2. زمانی که زیان کمتر از استیک متغیر مجازی ، 
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 فرضیۀ اولآزمون نتایج 

مدت حسابرس با طوالنی تصدّیدر این بخش فرضیۀ نخست پژوهش مبنی بر اینکه دورۀ 

گیرد. معنادار و مثبتی دارد، مورد بررسی قرار می عادی تأثیرغیر در گردشاقالم تعهدی سرمایه 

 ارائه 2رگرسیونی، ضریب همبستگی میان متغیرها به شرح جدول شمارۀ  الگویقبل از برازش 

بهتر است پنلی باشد یا انباشته )معمولی(  الگوتعیین این موضوع که برازش  گردیده است. برای

 و F آمارۀ دو اساس بر آزمون این گردد.ستفاده میا از آزمونی به نام آزمون اثرات ثابت اضافی

داده شده نتایج آزمون نشان  8در جدول شمارۀ  .گیردمی انجام جداگانهصورت به دو-کای

( هر دو آماره معنادار هستند، %9گرفته شده پژوهش ) از آنجا که در سطح خطای در نظر .است

 .است ترمناسبپنلی  الگویاستفاده از 
 . ضریب همبستگی2 ۀشمار جدول

 SIZE LEV GROWTH LLOSS PERFORM CFFO TENURE≤2 TENURE≥7 AWCA متغیر

SIZE 8 
        

LEV 19/1 8 
       

GROWTH *11/1 16/1- 8 
      

LLOSS **88/1- **8/1 **8/1- 8 
     

PERFORM **2/1- 19/1 19/1- 18/1 8 
    

CFFO 14/1- **81/1- **81/1 **82/1- 19/1 8 
   

TENURE≤ 2 **28/1 18/1- 18/1- 11/1- 118/1 12/1- 8 
  

TENURE≥ 7 **8/1- 119/1 14/1 *18/1- 18/1 12/1- **98/1- 8 
 

AWCA **14/1 11/1 11114/1 18/1- 15/1- **82/1- *81/1 **8/1 8 

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

پنلی از نوع اثرات  هایداده آیاموضوع است که  این تعیین الگودوم در برازش بهتر  گام

آزمون مورد یا از نوع اثرات تصادفی. آزمون مورد استفاده برای این  است ترمناسبثابت 

نتایج آزمون را نشان  8جدول شمارۀ گیرد. دو انجام می -کای ۀاساس آمار بر است کههاسمن 
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گرفته شده پژوهش  سطح خطای در نظرز ا بیشترکه معناداری آزمون با توجه به این دهد.می

 است. ترمناسب تصادفیپنلی اثرات  دادهایاستفاده از  است، (9%)

که  طورهمانارائه شده است.  فرضیۀ نخسترگرسیونی  الگویبرازش  4جدول شمارۀ در 

( معنادار است. در نتیجه %9) پژوهششده در سطح خطای در نظر گرفته الگوشود، مشاهده می

بایست به متغیر می فرضیۀ پژوهشبررسی  منظوربهکند. خطی پیروی می ۀاز یک رابط الگو

( توجه کرد. از آنجا که مقدار معناداری متغیر مذکور itTENURE≤1) سال 1حداقل  تصدّی

دورۀ توان بیان کرد که میان ( است می%9) پژوهشبیشتر از سطح خطای در نظر گرفته شده 

با مشاهده  معناداری وجود ندارد؛ تأثیرس و کیفیت حسابرسی مدت حسابرطوالنی تصدّی

حسابرس و  مدتطوالنی تصدّیدورۀ میان  رابطۀ منفیدریافت که  توانمیضریب متغیر 

 تواننمیکه در باال بیان گردید  طورهمانوجود دارد، ولی  پژوهشکیفیت حسابرسی در نمونه 

دیگر این فرضیه که با افزایش  عبارت به .دادتعمیم  پژوهشرا به کل جامعه  موردنظررابطه 

ای و افزاینده احتمال تبانی، عامل کاهنده تردید حرفه عنوانبه کارصاحب-رابطۀ حسابرسطول 

های حسابرسی کاهش یافته و این موضوع موجب استقالل حسابرس و دقت در رسیدگی

ایت منجر به کاهش در از طریق مدیریت سود( و درنه)افزایش در اقالم تعهدی غیرعادی 

 .گرددنمیشود، حمایت کیفیت حسابرسی می
 ی رگرسیونهاآزمون. 3 شمارۀ جدول

 هاسمن آزمون( )ب اثرات ثابت اضافی آزمون( )الف

 
 آماره

 ۀدرج

 آزادی

سطح 

  معناداری

آماره 

 (دو -کای)

 ۀدرج

 آزادی

سطح 

 معناداری

 461/8 (121/4) 1118/1 (F) دوره
 ۀدور

 تصادفی
1856/6 6 8811/1 

 1118/1 4 5125/88 دو( -دوره )کای
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، مفروضات بنیادین رگرسیون حداقل مربعات الگوبررسی عدم تورش دار بودن  منظوربه

مورد ارزیابی قرار گیرند. یکی از مفروضات اصلی آن عدم وجود همبستگی پیاپی میان  دبای

واتسون  آمارۀ دوربینها بررسی روش بررسی این موضوع یکی از منظوربه. استها جزء اخالل

 الگوواتسون  آمارۀ دوربینشود، مقدار مشاهده می 4جدول شمارۀ در که  طورهمان. است الگو

بعدی  موضوع دهد.از عدم همبستگی پیاپی خبر می مقدارکه این  است( 5119/8برابر با )

. است 2ل تورم واریانسها آزمون عام. یکی از روشاست متغیرهاشدید میان  خطی همبررسی 

هم خطی قابل اغماض  توان نتیجه گرفتباشد، می 81دد کمتر از ع آمارۀ مذکورزمانی که 

 81م واریانس متغیرها از عدد که میزان عامل تورّ دهدمینشان  شدهانجام. نتایج آزمون است

 .استقابل اغماض  خطی همتوان ادعا کرد که ، در نتیجه میکمتر است
 فرضیۀ اول الگوی. نتایج برازش 4 هشمار جدول

AWCAit = α + β1SIZEit + β2LEVit + β3GROWTHit + β4LLOSSit +

β5PERFORMit + β6CFFOit + β7TENUREit ≤ 2 + β8TENUREit ≥ 7 + εit 

 معناداریسطح  tآمارۀ  خطای استاندارد ضریب متغیر

C 1589/8- 9185/1 8284/8- 1185/1 

SIZE 5495/1 1482/1 5948/22 1111/1 

LEV 1821/1 2428/1 8898/1 1524/1 

GROWTH 2115/1- 8689/1 2586/8- 8562/1 

LLOSS 8428/1 2825/1 6614/1 9148/1 

PERFORM 2861/1 1514/1 2189/2 1215/1 

CFFO 51/1- 2992/1 1184/8- 1112/1 

TENURE ≤ 2 1218/1- 8255/1 286/1- 1251/1 

TENURE ≥ 7 8818/1- 8189/1 1559/1- 4242/1 

 9256/1 میانگین متغیر وابسته 4992/1 ضریب تعیین

 5119/8 واتسون آمارۀ دوربین 4858/1 شدهلیتعد نییتعضریب 

ۀآمار F 4811/18 (Fۀ آمار )  1111/1  معناداری سطح
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ی وابسته و مستقل تغییراتی داده متغیرهادر  فرضیۀ پژوهشبرای بررسی اعتبار نتایج 

 9سال به  1اقل حسابرس از حد تصدّیدورۀ رگرسیونی  الگویبرازش بهتر  منظوربه. شودمی

مربوطه افزایش و این موضوع منتهی به  هایدادهبه عبارت دیگر تعداد  ؛یابدمیسال کاهش 

آمده با  دست به، نتایج هاداده وتحلیلتجزیه. پس از گرددمی الگوآماری  ترمناسببرازش 

 .نمایدمیرا رد  فرضیۀ پژوهشسال نیز  9حداقل  تصدّیدورۀ 

جونز  الگویتعهدی اختیاری اقالم از  گردش درتعهدی سرمایه  اقالم جایبهاز طرفی 

 .ه است، استفاده گردیدپژوهشبررسی اعتبار  منظوربه نیز (8559دچو و همکاران، ) شدهتعدیل

(4) 
 

 که در آن:

itTA:  ها شرکتبا کل تعهدیبرابر است. 

itΔREV: برابر است با تغییرات درآمد. 

itPPE:  یزاتآالت و تجهماشین ،اموالبرابر است با. 

itΔRect: های دریافتنیبرابر است با تغییرات در حساب . 

1-itA: است. ها شرکتبرابر است با کل دارایی 

پس از برازش  .است 14ی ال 12 هایسال، شدهتعدیلجونز  الگویبرای  بینیپیش ۀدور

 نتایج مشابهی حاصل گردید. الگو
 فرضیۀ دومآزمون نتایج 

معنادار و  تأثیرمدت حسابرس طوالنی تصدّیدورۀ که  کندمیبیان  پژوهش فرضیۀ دوم

 ،رگرسیونی هایالگو. قبل از برازش دارد شدهبینیاحتمال غلبه مدیریت بر سود پیش بر مثبتی

ارائه  9جدول شمارۀ به شرح  متغیرهاضریب همبستگی میان  ،ستفرضیۀ نخمشابه بررسی 

 .گرددمی

it1-itit2

1-ititit11-it1-itit

 +)/A(PPE +

))/ARec -REV(( +)A(1/ =/ATA
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. رگرسیون شده استاز رگرسیون لجستیک استفاده  پژوهش فرضیۀ دومبررسی  منظوربه

رگرسیون حداقل مربعات که دارای مفروضاتی برای خود است، از  برخالفلجستیک 

رسیون لجستیک بررسی مفروضاتی به عبارت دیگر در رگ ؛کندمفروضات خاصی پیروی نمی

 مانند واریانس همسانی، همبستگی پیاپی و ... کاربرد ندارد.

بررسی  منظوربهارائه شده است.  6جدول شمارۀ در  فرضیۀ دومهای الگونتایج برازش 

آمارۀ شود. با مشاهده آر استفاده می -آمارۀ آلرگرسیون لجستیک از  در الگومعناداری 

 پژوهششده  گرفته نظردر سطح خطای در  هاالگوتوان دریافت که ، میالگودر هر دو  مذکور

( در itTENURE≤1)سال  1حداقل  دورۀ تصدّیمتغیر  کهدرصورتی( معنادار هستند. 9%)

شده بینیبا متغیر وابسته غلبه بر سود پیش رابطۀ مثبتمعنادار و دارای « الف» الگوی

(BEATS_BE ،باشد )گیرد. با مشاهده ضریب متغیر پذیرش قرار می مورد فرضیۀ پژوهش

حسابرس و غلبه بر سود  مدتطوالنی دورۀ تصدّیمیان  رابطۀ منفیدریافت که  توانمی

 تواننمیکه نشان داده شده است  طورهمانوجود دارد، ولی  پژوهششده در نمونه بینیپیش

 را به کل جامعه تعمیم داد. پژوهشنتایج 
 ب همبستگی. ضری9 شماره جدول

 BEATS_BE MISSES_BE LEV SIZE 2≤itTENURE 1≥itTENURE MKTVAL متغیر

BEATS_BE 8 
      

MISSES_BE 14/1- 8 
     

LEV **85/1 **88/1 8 
    

SIZE 14/1 18/1 14/1 8 
   

TENURE ≤ 2 18/1- 12/1 18/1 *15/1- 8 
  

TENURE ≥ 7 18/1- 18/1 12/1- **28/1 **98/1- 8 
 

MKTVAL **84/1- 11/1- **89/1- 18/1- 19/1 **8/1- 8 

 معنادار است. %9 و %8**، * به ترتیب در سطح
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توان بیان می 6جدول شمارۀ به عبارت دیگر، با مشاهده مقدار معناداری متغیر مذکور در 

وجود ندارد. از طرف  شدهبینیپیشو غلبه بر سود  تصدّیدورۀ ای میان طول کرد که رابطه

معنادار و « ب» الگویدر  (itTENURE≤1)سال  1حداقل  تصدّیدورۀ زمانی که متغیر  دیگر

فرضیۀ ( باشد، MISSES_BEشده )بینیپیش با متغیر وابسته عدم غلبه بر سود رابطۀ منفیدارای 

دورۀ ی میان رابطۀ مثبتدریافت که  توانمیشود. با مشاهده ضریب متغیر پذیرفته می پژوهش

وجود دارد، ولی  پژوهششده در نمونه بینیحسابرس و غلبه بر سود پیش مدتطوالنی تصدّی

از آنجا که در  6جدول شمارۀ را به کل جامعه تعمیم داد زیرا بر طبق  پژوهشنتایج  تواننمی

رد  فرضیۀ دوم، بنابراین نیست( متغیر مذکور معنادار %9) پژوهشپذیرش  سطح خطای مورد

حسابرس، استقالل  تصدّیدورۀ با افزایش طول  این فرضیه که ،به عبارت دیگر .گرددمی

و این موضوع خود را به شکل  یابدمیهای حسابرسی کاهش حسابرس و دقت در رسیدگی

به کاهش  منتهیو در نهایت  سازدنمایان میشده بینیغلبه بر سود پیش منظوربهسود  مدیریت

 .گرددنمیحمایت ، شودمیکیفیت حسابرسی 
 فرضیۀ دوم یهاالگو. نتایج برازش 6 شماره جدول

 + BEATS_BEit = α + β1LEVit + β2SIZEit + β3MKTVALit )الف(

 β4TENUREit ≤ 2 + β5TENUREit ≥ 7 + εit 

 معناداریسطح  t ۀآمار خطای استاندارد ضریب متغیر

C 4819/9- 995/8 4145/8- 1119/1 

SIZE 8916/1 8185/1 9296/8 8218/1 

MKTVAL 4818/1- 8221/1 4111/8- 1111/1 

TENURE ≥ 7 4526/1- 8191/1 8884/8- 8151/1 

TENURE ≤ 2 124/1- 9145/1 2811/8- 2891/1 

LEV 4525/2 6649/1 1989/8 1112/1 

 2861/1 الگوخطای استاندارد  8214/1 ضریب تعیین مک فادن

 1111/1 معناداری() آر -آمارۀ آل 6868/48 آر -آمارۀ آل
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 MISSES_BEit = α + β1LEVit + β2SIZEit + β3MKTVALit + β4TENUREit ≤ 2 )ب(

+ β5TENUREit ≥ 7 + εit 

 معناداریسطح  t ۀآمار خطای استاندارد ضریب متغیر

C 8999/1- 8112/8 6158/2- 1112/1 

SIZE 1411/1 8185/1 2618/1 1541/1 

MKTVAL 8581/1- 8455/1 2588/8- 8561/1 

TENURE ≥ 7 556/8 8415/8 4151/8 8815/1 

TENURE ≤ 2 8515/2 4265/8 9418/8 8289/1 

LEV 2198/8 2815/8 6658/2 1116/1 

 8899/1 الگوخطای استاندارد  8112/1 ضریب تعیین مک فادن

 1895/1 (معناداری) آر -آمارۀ آل 541/88 آر -آمارۀ آل

 که اشاره شد، طورهمانپردازیم. های پژوهش میدر این بخش به بررسی اعتبار یافته

 9سال به  1حسابرس را از حداقل  تصدّیدورۀ توان رگرسیونی می الگویبرازش بهتر  منظوربه

ها، نتایج پژوهش مجددًا وجود رابطه داده وتحلیلتجزیهبندی و سال کاهش داد. پس از طبقه

که ذکر  طورهمان کند.رد می حسابرس را تصدّیدورۀ و طول  شدهبینیپیشمیان غلبه بر سود 

ها گرایش به شرکتکند که بیان می شدهبینیپیشسود  بر مطالعات گذشته در رابطه با غلبه شد،

منون و ) نیز ناچیز باشد خود نسبت به سال گذشته دارند، حتی اگر مقدار آن افزایش در سود

از  شدهبینیپیش سود برای عملیاتی کردن مفهوم غلبه برتوان می در نتیجه(. 2114ویلیامز، 

 :معیارهای ذکرشده به شرح زیر استفاده کرد

BEATS_LYR:  زمانی که افزایش در سود )کاهش در زیان( است مجازییک متغیر .

 ، در غیر این صورت صفر است.8ها باشد برابر است با درصد کل دارایی 2کمتر از 

MISSES_ LYR: زمانی که کاهش در سود )افزایش در زیان( است مجازی یک متغیر .

 ، در غیر این صورت صفر است.8ها باشد برابر است با درصد کل دارایی 2کمتر از 

 ، نتایج مشابهی حاصل گردید.الگوسرانجام پس از برازش 
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 گیرینتیجهبحث و 

قریباً متضاد ت دگاهیددو  حسابرسیحسابرس بر کیفیت  تصدّیدورۀ در رابطه با تأثیر 

عامل منفی و  عنوانبهوجود دارد. موافقان گردش اجباری کاهش استقالل حسابرسان را 

عامل مثبت بر کیفیت  عنوانبهرا  ای حسابرسمخالفان گردش اجباری افزایش صالحیت حرفه

 در هیسرما یتعهد اقالم ۀبا استفاده از دو سنج روپیش پژوهش. کنندیممعرفی  حسابرسی

حسابرس بر  تصدّیدورۀ ، اثر کارصاحب سود ینیبشیپ بر غلبه اریمع و یرعادیغ گردش

 دهدمی. نتایج حاصل از بررسی آماری نشان ه استکیفیت حسابرسی را مورد آزمون قرار داد

وجود ندارد که با برخی از  حسابرسیحسابرس و کیفیت  تصدّیدورۀ بین  یدارامعن ۀکه رابط

را تحت  حسابرسیکیفیت  تصّدیدورۀ  کندیمحیط ایران که بیان در م شدهانجاممطالعات 

 (.8852مهرانی و همکاران،  ،مثالعنوانبه)، همسو است دهدینمقرار  ریتأث

 بر مبنی بهادار اوراق بورس سازمان دستورالعمل سودمندی آمده، دست به نتایج به توجه با

یکی از  .شودنمی تأیید متوالی دوره چهار به مسئول حسابرس یتصدّدورۀ  نمودن محدود

 را حسابرسی مؤسسه تغییر پژوهش این که آنجایی ازاین است که  دالیل دستیابی به این نتیجه

 استقالل بر حسابرسی مؤسسه تغییر بالقوه اثر است، نموده انتخاب مستقل متغیر عنوانبه

 اثر پژوهش نتایج تعمیم بر گرمداخله متغیر یک عنوانبه تواندمی آن احتمال تبعات و حسابرس

 یک در کار مسئول شرکای گردش بین شدن قائل تمایز برای شودمی پیشنهاد ،لذا. گذارد

 ،(پژوهش این در) حسابرسی مؤسسه تغییر جایبه حسابرسی، مؤسسه تغییر و حسابرسی مؤسسه

 تعریف طبق شریک 21 از بیش با) بزرگ حسابرسی مؤسسات در مسئول شریک تغییر

 .شود انتخاب مستقل متغیر عنوانبه( بهادار اوراق بورس سازمان دستورالعمل

 که محیطی در حسابرس با همکاری تداوم یا و حسابرس تغییر هایانگیزه گرددمی اضافه

 وجود رابطه این در خاصی محدودیت که محیطی به نسبت است، اجباری حسابرس گردش

به عبارت  .است روپیشمحدودیت در پژوهش  ترینمهمو این موضوع  است تمتفاو ندارد
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در مورد تغییر اجباری حسابرس که در سال تهران الزام سازمان بورس و اوراق بهادار  دیگر،

عدم  و گردیداجرایی سال  4پس از گذشت  8858و  8851به تصویب رسید و از سال  8816

 ایجاد مقایسه در دو محیط منظوربهر اجباری حسابرس کافی در شرایط تغیی هایدورهوجود 

تغییر اجباری حسابرس پس  ریتأثدر نتیجه آزمون  این پدیده است. تردقیقمحدودیتی در تبیین 

برای موضوعی  عنوانبه تواندیمگفته معقول از اجرای الزام پیش دورۀ زمانیاز سپری شدن 

نسبت به موضوع این  تریمناسببینش  ن طریقآتی در نظر گرفته شود تا از ای هایپژوهش

در این زمینه نشان دهد که تغییر اجباری  هاپژوهشنتایج  کهصورتی در .ارائه کند پژوهش

تغییر حسابرس  هایهزینهبا توجه به  حسابرس اثر معناداری بر افزایش کیفیت حسابرسی ندارد

تغییر اجباری  ضمن آنکهر گیرد. مورد بازنگری قرا تواندمیمذکور  دستورالعملالزامات 

وضع . و نه تنها گزینه استکیفیت حسابرسی  یارتقا احتمالی برای هایگزینهحسابرس یکی از 

 هاهزینهمصالحه بین منافع و حسابرس بایستی همراه با  در خصوص تغییر اجباری یالزام هرگونه

تخصص و شده برای کسب  صرف هایهزینهاز دست رفتن تغییر از جمله  هایهزینه از جمله

نظیر تمرکز بر افزایش  هاگزینهمنافع حاصل از سایر بررسی و همچنین  ولئحسابرس مس تجربه

 .باشدحسابرسی  مؤسساتاندازه 
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