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 یدار معنا و رابطة معکوس رابطه( این در ان ازۀ شرکت متغیر اثرات کنترل طری  )از

 دارد.

 .نوح حسابرس اخراج، یا استعفاء گر تع یل متغیر ،دورۀ جستجو :یدیلک یها واژه

 مقدمه

 انتخررا  و حسرابر   تغییرر  برر  تصرمی   گونراگون  دالیرر  بر   اسرت  ممکر   هرا  شررتت 

 محتروای  توانرد  یمر  جایگزی  حسابر  برای دورۀ جستجو باشند. داشت  جایگزی  حسابر 

 خلیر ،  ۀعقیرد  بر   (.2112 ،1هوگران  و اسرکرودر ) باشرد  داشرت   همرراه  ب  را مهمی اطالعاتی

 برا  قررارداد  تر   شرود  یم گفت  بازۀ زمانی همان ب  دورۀ جستجو (2111) 2اسکوارتز و توه 

 بر  پایران رسریده    جدیرد  حسابر  با جدید قرارداد عقد زمان تا دلیلی هر ب  پیشی  حسابر 

 .باشد

 حسرابر   توسط حسابرسی برای زمان شدن ضیق معنی ب  ،دورۀ جستجو شدن طوالنی

 2بردارد  و جانسرتون  .گرردد  یمر  حسابرسی ریسک افزایش باعث موضوع ای  و است جدید

 بزنرد  تخمری   براال  را حسابرسری  ترار  پرذیرش  ریسرک  حسابر  اگر تنند یم ادعا (2112)

از  بایرد  ،مرالی  یهرا  صرورت  در اهمیت با اشتباهات نبود از معقول اطمینان ب  دستیابی جهت

 گیررد.  بهرره  حسابرسری  فرآینرد  در بیشرتری  متخصر   افرراد  و بیشرتر  حسابرسری  یها روش

باالتری برای انجام حسابرسری از   ةالزحم حق، دورۀ جستجوبا طوالنی شدن  ،دیگر عبارت ب 

برر نروع حسرابر      دورۀ جسرتجو . از طررف دیگرر   گردد یمحسابرسی مطالب   مؤسس طرف 

 ، حسابرسان بزرگ و مطرر  دورۀ جستجوبا افزایش  باشد. یعنی مؤثر تواند یمجایگزی  نیز 

 مؤسسرات سررا    هرا  شررتت ر ب  پرذیرش ترار حسابرسری نخواهنرد برود. از همری  رو       حاض

 ،بنرابرای   .(2112، 2و همکراران مانرد  ) تننرد  یمرسی توچکتر رفت  و آنها را جایگزی  حساب

 و مردیریت  شایسرتگی  داخلری،  تنترل تیفیت جمل  از مهمی اطالعات حاوی دورۀ جستجو

با توجر  بر  مطالرو فرو       .است گذاران  یسرما و حسابرسان متوج  ت  مختلفی یها سکیر

و در نتیجر    دورۀ جسرتجو برا افرزایش    بسیار حیاتی و حائز اهمیرت اسرت تر     گفت توان یم

و تیفیت گزارشگری مالی ب  علت انتخرا   تاهش زمان حسابرسی نباید تیفیت حسابرسی 
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نهایررت اتکررا تننرردگان بررر در و حسابرسرری بررا سررط  تیفرری پررایی ، تقلیرر  یافترر   مؤسسررات

در محیط اقتصادی ایرران بر  تبیری     ضرورت دارد  ،بنابرای د. نمتضرر گرد مالی یها صورت

یگزی  داشرت   و نوع حسابر  جرا  الزحمة حسابرسی حقبر  تواند یم دورۀ جستجواثراتی ت  

 باشد پرداخت  شود.

در پرژوهش حاضرر برر خرالف      ادعا ترد ت  گون   یا توان یمعد نوآوری پژوهش از بُ

 (انرد  گرفتر  انجام  حسابر ، دورۀ تصدی موضوع با رابط  دراغلو  پیشی  )ت  یها پژوهش

پرداختر  شرده    ،هستند جایگزی  و جدید حسابر  جستجوی در ها شرتت ت  بازۀ زمانیب  

نروع   و دورۀ جسرتجو  متغیرهرای  ارتبرا   ترر  قیر دق بررسی منظور ب  حاضر پژوهش در .است

 نیرز  رابط  ای  براستعفا و اخراج حسابر   گر تعدی متغیر  اثر بررسی ب  ،حسابر  جایگزی 

 .شود یم پرداخت 

 نظری مبانی

 ارتبرا   الزحمرة حسابرسری   حق با جایگزی  حسابر  برای دورۀ جستجو رود یم انتظار

ی برا تراهش زمران حسابرسری،     عبرارت   بر  و  دورۀ جسرتجو در واقر  برا افرزایش     باشرد.  داشت 

 هرر  تننرد  یمر ادعا  (2112) و همکاران ماند. ردیگ یمقرار  ریتأثتحت  الزحمة حسابرسی حق

 ةالزحمر  حرق  جدیرد  حسرابر   ،یابرد  افرزایش  جرایگزی   حسرابر   بررای  دورۀ جسرتجو  چ 

 فرصرت  تراهش  موضروع  ایر   علرت  نمرود.  خواهرد  مطالب  نخستی  حسابرسی برای بیشتری

اسرتفاده  انجام حسابرسری،  بیشتر برای تار ساعات  ،مالی یها صورت بررسی برای حسابر 

 خاص در شرتت یها زمانعدم حضور حسابر  در برخی و  تارتنان با تخص  باالتراز 

گروش  الیوت، ) گردد یمافزایش ریسک حسابرسی عنوان  درنتیج  )مانند پایان سال مالی( و

ی را یهنگرامی تر  حسابرسران مشرتر     تننرد  یمر پیشری  ادعرا    یهرا  پرژوهش  .(2112، 5و پلتیر

حسابرسرری و  ةترر  ریسررک حسابرسرری برراالیی دارد، از طریررق گسررترش دامنرر   انررد رفترر یپذ

، 2112جانستون و بردارد،  ) سعی در تاهش ریسک مزبور دارند ،ها تالشطور افزایش  همی 

حسابرسری در   مؤسسرات (. عالوه بر ایر   2112، و همکاران الیوتو  2111، 9و همکارانب  
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هسرتند تر  در مجمروع در صرورت      ها شرتتانتخا  پورتفوی مناسبی از ریسک مجموع  

و  م ونکاتارا) ت در توان حسابر  باشدوقوع دعاوی حقوقی علی  حسابر ، جبران خسارا

ت  در صورت افزایش غیرر منطقری ریسرک     (2112، و همکاران الیوتو  2118، 2همکاران

احتمرالی دعراوی حقروقی،     یهرا  انیزحسابرسی نیز برای پوشش  مؤسس برای یک مشتری، 

 (.1668، 8جونز و راگوناندان) باالتری را از مشتری دریافت خواهد نمود الزحم  حق

 ۀدور ،ت  ریسک تجاری باالتر و ضعف بیشتری در تنترل داخلی دارنرد  ییها شرتت

(. 2111، و همکراران  خلیر  ) نرد ینما یمر را برای یافت  حسابر  جایگزی  طری   یتر یطوالن

حسابرسری هسرتند تر  بر  لحرای تیفری در        مؤسسرات ب  دنبرال   ییها شرتتچنی   ،بنابرای 

حسابرسری   مؤسسرات  تننرد  یمر پیشی  ادعا  یها پژوهشبرخی  قرار دارند. یتر  ییپاسطو  

حسابرسی توچکتر هنگامی ت  با شکست حسابرسری مواجر     مؤسساتمقایس  با بزرگ در 

 شرود  یمر عد شهرت و ه  از دیدگاه مرالی بر  آنهرا وارد    ه  از بُ یتر  یسنگ ةضرب ،شوند یم

جان اسرتون و بردارد،   ؛ 2111، 11شو؛ 1668جونز و راگوناندان، ؛ 1661، 6و همکاران فلتهام)

بیشتری دارند. تار حسابرسی دقت حسابرسی بزرگ در پذیرش  مؤسسات ،بنابرای  .(2112

افرزایش یابرد بر  احتمرال      دورۀ جسرتجو هرچر    تننرد  یمر ادعرا  نیز  (2112) و همکاران ماند

در واقر   حسابرسی بزرگ، حسابرسی شرتت مزبور را خواهند پرذیرفت.   مؤسساتتمتری 

ها برای خدشر  دار نشردن حسر  شرهرت و جلروگیری از برار حقروقی متعاقرو         ای  شرتت

 طریقری بر   دارند.  ها شرتتگون   حسابرسی ای گون  مشتریان، تمای  تمتری ب  پذیرش ای 

بر  لحرای طبقر  بنردی در      حسابرسی معتمد بور  ایرران تر    مؤسسات شود یممشاب  تصور 

قرار دارند در پذیرش صاحبکار جدید حساسیت و دقرت بیشرتری نسربت     طبقات اول یا دوم

 داشت  باشند. معتمد لیست در طبقات سوم و چهارم مؤسساتب  

 یخرداداد ) اثری معنرادار دارد الزحمة حسابرسی  حقحسابرسی بر  اندازۀ مؤسس نوع و 

الزحمررة  حررق یافترر  توسررع در تشررورهای تمتررر  (2111) 11تررری  ۀ(. برر  عقیرردو همکرراران

 ،دیگرر . بر  عبرارت   شرود  یمر بر اسا  سط  فعالیرت و ویژگری حسرابر  تعیری       حسابرسی
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حسابرسرری  مؤسسرراتبرراالتری را در مقایسرر  بررا  ةالزحمرر حررقحسابرسرری بزرگتررر  مؤسسررات

اسرتعفا یرا    گرر  تعردی  متغیرر   ،در ای  رابط اما در شرایطی ت   ،توچکتر مطالب  خواهند ترد

ماند ب  اعتقاد  ؟ب  چ  صورت خواهد بود رابطة مزبور ،اخراج حسابر  پیشی  گنجانده شود

مطالبر  شرده از سروی     الزحمر   حقاستعفا باعث افزایش  گر تعدی متغیر  (2112)و همکاران 

حسابر  جایگزی  خواهد شد. یعنری در صرورتی تر  حسرابر  پیشری  اسرتعفا داده باشرد        

براالتری مطالبر  خواهرد تررد و ایر  در حرالی اسرت تر           الزحمر   حرق حسابر  جرایگزی   

 (2111)خلی  و همکاران حسابرسان بزرگ و معتبر حاضر ب  پذیرش تار حسابرسی نیستند. 

علت خروج حسرابر  بر  صرورت اسرتعفا را معمروالد بر  دالیر          (2115) 12گوش و تنگو 

 اند تردهعنوان و افزایش ریسک غیر قانونی مدیریت  یها تیفعال ،داخلی یاه تنترلضعف 

احتمرالی آتری اقردام بر  افرزایش       یهرا  انیر زت  در نتیج  حسابر  جایگزی  بررای پوشرش   

 .دینما یم الزحمة حسابرسی حق

 الزحمرة حسابرسری   حرق  برر  اثرگرذار  و قطعری  متغیری نیز اندازۀ شرتت ت  آنجایی از

 گیرری  اندازه دنبال ب  حاضر پژوهش اینک  ب  توج  با و (1265، و همکاران یخداداد) است

 برا  تر   متغیرهرایی  رابطر   برر  متغیرر  ای  اثر باید بنابرای  نیست، الزحم  حق بر مزبور متغیر اثر

 جستجو ۀدور

 نوع حسابر  حسابرسی ةالزحمحق

 اندازۀ شرتت

 اخراج استعفا/ شرتت ۀانداز

 مفهومی پژوهش الگوی. 1نمودار شمارۀ 
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 اثرر  ،شود یم دیده 1شمارۀ  شک  در آنچ  مطابق شود. تنترل دارند ارتبا  الزحم  حق متغیر

 تنتررل  ،الزحمرة حسابرسری   حرق  و حسابر  نوع بی  رابط  بر تنترلی( )متغیر اندازۀ شرتت

 نیرز  الزحمر   حرق  و دورۀ جسرتجو  بی  رابط  بر مزبور تنترلی متغیر اثر ای ، بر عالوه .شود یم

 برر  را اخرراج  اسرتعفا/  متغیرر  اثرر  دارد قصد حاضر تحقیق اینک  ب  توج  با اما .شود یم تنترل

 متغیر نوعی مزبور متغیر تند، گیری اندازه جایگزی  حسابر  نوع و دورۀ جستجو بی  ةرابط

 بود. خواهد گر تعدی 

 پژوهش ۀپیشین

 نمیررا  تبرراار چگررونگی سرریربر برر  یهشرروپژ در ،(1262) بیگرری آقررا و عزیزخررانی

 حسابرسرری یتصررد دورۀ یبعررد اتسررنو  و نخسررتی  حسابرسرری و الزحمررة حسابرسرری حررق

 از برراالتر نخسررتی  الزحمررة حسابرسرری حررق  ترر  داد ننشرراپررژوهش آنرران  نتررای  .پرداختنررد

 ننشرا  ،همچنری   نترای   .سرت ا حسابرسی  یتصد دورۀ ۀیندآ یها سال الزحمة حسابرسی حق

 .اردند دجوو یرابطة معنادار الزحمة حسابرسی حق  و یتصد دورۀ ۀیندآ اتسنو بی  ت  داد

                                                                                                     .دهد ینم ننشا را نخستی  حسابرسی  در شکنی نرخ  ۀپدید دجوو نتای  ی ا

 ریسرک  ترأثیر  بررسری  بر   پژوهشری  در ،(1262) شرورتی  محمردی  گ  و پورحیدری

 ۀانرداز  طریرق  از یادشده ریسک .پرداختند الزحمة حسابرسی حق بر شرتت مالیاتی وضعیت

 تمترر  مالیراتی  مؤثر نرخ چ  هر راستا، ای  در .شود یم یساز یتم شرتت مالیاتی مؤثر نرخ

 نشران  پرژوهش  شرواهد  است. بیشتر مالیاتی( )اجتنا  شرتت مالیاتی وضعیت ریسک باشد،

 و مالیراتی(  وضرعیت  )ریسرک  مالیات مؤثر نرخ میان یمعنادار و )مثبت( منفی ةرابط دهد یم

 ریسرک  از شررتت  مالیراتی  وضرعیت  چر   هرر  بیرانی،  بر   دارد. وجود الزحمة حسابرسی حق

 .شود یم پرداخت بیشتری الزحمة حسابرسی حق باشد، برخوردار بیشتری

 چگونر   ت  پرداختند موضوع ای  بررسی ب  پژوهشی در (1262) ها یقائد و مقدم بهار

 اسرتفاده  و سرود  مدیریت ةنیزم در حسابرسان و مدیران بی  بالقوه نظر اختالف و مناف  تضاد

 ۀدور طرول  روی برر  و شرده  حسابر  و مدیر بی  اصطکاک باعث اختیاری تعهدی اقالم از
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 بی ت   داد  نشان پژوهش از حاص  نتای  گذارد. می تأثیر حسابر  تغییر و حسابر  تصدی

 نترای   همچنری ،  ندارد. وجود یرابطة معنادار ،حسابر  تغییر و مثبت اختیاری تعهدی اقالم

 معنراداری  رابطرة  ،حسرابر   تغییرر  و منفی اختیاری تعهدی اقالم بی  ت  بود ای  ۀدهند نشان

 .دارد وجود

 و مدیریت قطعیت عدم بی  رابطة بررسی ب  پژوهشی در (1265) و همکاران یخداداد

 .پرداختنرد  تهرران  بهرادار  اورا  برور   در شرده  پذیرفتر   یهرا  شرتت حسابرسی الزحمة حق

 الزحمرة  حرق  برا  معنراداری  و مثبرت  ارتبا  مدیریت، قطعیت عدم ت  داد نشان پژوهش نتای 

 و حسابرسری  مؤسسرة  انردازۀ  تر   بود ای  بیانگر پژوهش های یافت  همچنی ، دارد. حسابرسی

 و مرردیریت قطعیررت عرردم برری  رابطررة بررر معنرراداری و مثبررت تررأثیر حسررابر ، تصردی  دورۀ

 د.دار حسابرسی الزحمة حق

 حسابرسری  تیفیرت  جنبر   دو ریترأث  بررسی ب  پژوهشی در (1265) همکاران و مشایخی

 مررالی هررایصررورت حسابرسرری در اخلررید حسررابر  همکرراری و صررالحیت یعنرری داخلرری

 در داخلری  حسرابر   ترار  نترای   ب  اتکا با مستق  حسابر  ،جانشینی تئوری بقط .پرداختند

 خواهد ریتأث مستق  الزحمة حسابر  حق بر امر ای  ت  تند یم جویی صرف  خود یها تالش

 و تصردی  مردت  یعنری  داخلری  حسابرسری  صرالحیت  ت  است ای  از حاتی نتای  گذاشت.

 هرای مهرارت  و داشرت   منفری  معنرادار  ةرابطر  ،الزحمة حسابرسی حق با شرتت در آن حضور

 الزحمة حسابرسری  حق با آموزشی ساعات مدت علمی، و یا حرف  مدارک ،IT و محاسباتی

الزحمرة   حرق  برر  داخلری  حسابرسی تیفیت ریتأث عدم از حاتی نتای  ت  در ندارند. یا رابط 

 .است مستق  حسابرسی

 تر   ییهرا  شررتت  در نخستی  الزحمة حسابرسی حق میزان بررسی در (1661) 12پ روت

 الزحمر   حرق  مبلر   از تمترر  چشرمگیری  طرور  بر   تر   نمود مشخ  ،اند داده حسابر  تغییر

 تلقری  نخسرتی   حسابرسری  در شرکنی  نررخ   شرواهد  عنروان  بر   را ایر   و بروده  آینده یها سال

 یهرا  داده از اسرتفاده  برا  و اسرترالیا  در (1666) 12فرانسری   و تراسول ای ، وجود با نمودند.

 ارائر   برر  دال شرواهدی  مرالی،  یهرا  صرورت  در شرده  منتشر الزحمة حسابرسی حق ب  مربو 
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 15پترری  و ن یر نیک نیافتنرد.  نخسرتی   الزحمرة حسابرسری   حرق  مبلر   در (شرکنی  نررخ  ) تخفیف

 مرالی،  )ریسرک  ریسرک  ابعراد  برا  الزحمرة حسابرسری   حرق  دادنرد  نشان پژوهشی در (2115)

 ریسرک  تر   داد نشران  آنهرا  یهرا  افتر  ی همچنری ،  دارد. مستقی  یا رابط  تجاری( و عملیاتی

 حسابرسی فرآیند و زمانبندی ماهیت، بر شود یم روبرو آن با صاحبکار ت  ابهامی یا تجاری

 مرنعک   را صراحبکار  ریسرک  ویژگری  تر   متغیرهرایی  نتیج  در .گذارد یم ریتأث شده اجرا

 دارند. الزحمة حسابرسی حق با مثبتی ارتبا  ،تنند یم

الزحمرة   حرق  یافتر   توسرع   تمترر  تشرورهای  در تررد،  ادعا پژوهشی در (2111) تری 

 تننده تعیی  عوام  وی .شود یم تعیی  حسابر  ویژگی و فعالیت سط  اسا  بر حسابرسی

 و عملیرات  حج  و پیچیدگی ،اندازۀ شرتت را تشورها ای  بیشتر در الزحمة حسابرسی حق

 و همکراران  خلیر   نمرود.  تعیری   تنرد  یمر  حسابرسی را مالی یها صورت ت  حسابرسی نوع

 مشرتریان  ترار  و تسو ریسک آیا ت  پرداختند موضوع ای  سیربر ب  پژوهشی در (2111)

 علرت  )بر   جدیرد  حسرابر   یرافت   بررای  دورۀ جسرتجو  شردن  طوالنی برای عاملی تواند یم

 داده استعفا حسابرسان شام  ت  یا نمون  از پژوهش ای  در باشد. پیشی ( حسابر  استعفای

 نشان پژوهش ای  نتای  شد. استفاده بودند 2118 الی 2112 یها سال بازۀ زمانی برای تار از

 دوره دارنرد  داخلری  تنتررل  در بیشرتری  ضعف و باالتر تجاری ریسک ت  ییها شرتت داد

 .ندینما یم طی جایگزی  حسابر  یافت  برای را یتر یطوالن

 خردمات  گرذاری  قیمرت  برر  را هرا  شرتت مالیاتی وضعیت ریتأث (2112)19نک  و دناهو

 گرفتنرد،  نتیجر   و تردنرد  بررسری  حسرابر   صرنعت  تخصر   گررفت   نظر در با حسابرسی

 بررای  زیادی تاربردهای آن، گزارشگری الزامات و شرتت مالیاتی وضعیت یها یدگیچیپ

 تر   ییهرا  تیر موقع در آنهرا،  یهرا  افتر  ی اسا  بر دارد. پی در مستق  حسابرسان یها  یتصم

 پرداخرت  بیشتری الزحمة حسابرسی حق است، حات  مطمئ ( )نا ریسک پر مالیاتی وضعیت

 ایر   تر   دارد پی در بیشتری ةالزحم حق متخص ، فرد توسط حسابرسی همچنی ، .شود یم

 تنرگ  و گروش  اسرت.  مسرتق   آن از و نردارد  شررتت  مالیراتی  وضعیت ب  ارتباطی موضوع
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 بر   آنهرا  پرداختنرد.  حسرابر   استعفای بر ریسک نوع س  اثر بررسی ب  یپژوهش در (2115)

 ریسرک  و حقوقی دعاوی خطر ریسک تار، و تسو ریسک نوع س  هر رسیدند نتیج  ای 

 وجود گردد حسابر  استعفای باعث اینک  احتمال و بوده حسابرسان توج  مورد حسابرسی

 دارد.

 حسرابر   نروع  برر  دورۀ جسرتجو  اثرر  بررسری  ب  یپژوهش در (2112) و همکاران ماند

 2112 یهرا  سرال  برازۀ زمرانی   در را خود پژوهش آنها پرداختند. وی الزحم  حق و جایگزی 

 بودنرد  داده تغییرر  بازۀ زمرانی  ای  در را خود حسابر  ت  ییها شرتت انتخا  با 2112 الی

 را یترر  یطروالن  یدورۀ جسرتجو  تر   ییهرا  شررتت  رسریدند  نتیجر   ای  ب  آنها دادند. انجام

 ،شروند  یمر  حسابرسری  برزرگ  حسابرسی مؤسسات توسط تمتری احتمال ب  اند ترده تجرب 

 حسابرسران  ،دورۀ جسرتجو  افرزایش  برا  تر   برود  ایر   یدؤم آنها پژوهش نتای  ،ای  بر عالوه

 نمود. خواهند مطالب  حسابرسی تار پذیرش برای را بیشتری الزحم  حق

 دارای تر   شررتتی  حسابرسی تار پذیرش ت  اند ترده اثبات پیشی  تحقیقات بنابرای ،

 در و براالتر  تخصر   برا  تارتنران  بیشتر، ساعات حسابرسان شود یم باعث ،باالست ریسک

و  الیروت  و 2111 ،و همکراران  بر  ) تننرد  مطالبر   را بیشرتری  حسابرسری  الزحمرة  حرق  نتیج 

 شرد  پرداختر   آنهرا  بررسی ب  بخش ای  در ت  هایی پژوهش ای  بر عالوه (.2112 ،همکاران

دورۀ  میران  ارتبرا   حسابرسری،  ریسرک  برا  را حسرابر   اخرراج  و استعفا میان ارتبا  وجود

الزحمررة  حرق  بری   ارتبررا  طرور همری   و الزحمرة حسابرسرری  حرق  بررا دورۀ تصردی  و جسرتجو 

 برا  حاضرر  پرژوهش  در .انرد  داده قررار  بررسری  مرورد  ،حسابرسری  ةاندازۀ مؤسس و حسابرسی

 مناسرو،  گر تعدی  و تنترلی متغیرهای روابط دادن اثر و ها لف ؤم ای  از برخی از گیری بهره

 .رندیگ یم قرار بررسی مورد پژوهش متغیرهای یتر یتخصص نحو ب 
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 پژوهشتعریف عملیاتی متغیرهای 

اسرتفاده   (2111) و همکراران  خلی از روش  دورۀ جستجو: برای محاسب  دورۀ جستجو

را معادل تعداد روزهای مابی  اتمرام قررار داد برا حسرابر  پیشری  و       دورۀ جستجو آنهاشد. 

 عقد قرارداد با حسابر  جایگزی  در نظر گرفتند.

 ت یصرورت لگرار   بر   الزحمة حسابرسی حقشتر مطالعات، یب : درالزحمة حسابرسی حق

 سرال  طرول  در خردماتش  بابرت  یحسابرسر  تتشرر  بر    تر  الزحمرة حسابرسری   حق یعیطب

 .(2118، 12و همکاران  یفیگر) شود یم گیری اندازه ،شود یم پرداخت

طبقر    2حسابرسری معتمرد برور  در     مؤسساتنوع حسابر  جایگزی  شده: در ایران 

و  1قرار گیرد عردد متنرا ر    2یا  1حسابرسی در طبق   مؤسس . در صورتی ت  رندیگ یمقرار 

 . یده یمرا ب  آن اختصاص  1قرار گیرد عدد  2یا  2در صورتی ت  در طبق  

بر  یکری از دو    توانرد  یمحسابرسی با شرتتی  مؤسساتاخراج: اتمام همکاری  استعفا/

در  1و  1متنرا ر  صورت اخراج و یا استعفا باشد. در صورت استعفا و اخراج ب  ترتیو عردد  

 نظر گرفت  شده است.

 پژوهش یها فرضیه

 هستند: زیر شر  ب  حاضر پژوهش در بررسی مورد یها فرضی 

 طریرق  )از نخستی  الزحمة حسابرسی حق با جایگزی  حسابر  برای دورۀ جستجو :1فرضی  

 دارد. رابط  ،رابط ( ای  در اندازۀ شرتت متغیر اثرات تنترل

 نظرر  در برا ) شده جایگزی  حسابر  نوع با جایگزی  حسابر  برای جستجودورۀ  :2فرضی  

 دارد. رابط  ،(اخراج یا استعفا گر تعدی  متغیراثر  گرفت 

 تنتررل  طریرق  )از نخسرتی   الزحمرة حسابرسری   حق با شده جایگزی  حسابر  نوع :2فرضی  

 دارد. رابط  ،رابط ( ای  در اندازۀ شرتت متغیر اثرات
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 پژوهش شناسی روش

 و ،تهرران  بهرادار  اورا  برور   در شرده  پذیرفت  یها شرتت مطالع ، ای  آماری ةجامع

 شرررتت  مررالی  سرال  اسررت:  شررده  انتخرا   معیار چهار اعمال برا ترحقیق ای  آماری ةنمون

 تغییرر  یرا  و مرالی  سال ترغییر 1262 ترا 1261 یها سال طی در باشد، اسفندماه پایان ب  مرنتهی

 دسرتر   در نیاز مورد مالی اطرالعات و نرباشد مالی گری واسط  شرتت ،باشد نداده تیفعال

 اسررتخراج  تهران بهادار اورا  بور  یها تیسا طریق از نیاز مورد یها داده از بخشی باشد.

 یرا  )اسرتعفا  آنها خروج علت و حسابرسان خروج و ورود تاریخ یافت  اینک  علت ب  اما د،شر

 نشرد،  یافرت  افرزاری  نررم  اطالعراتی  یها بانک و بورسی یها تیسا از یک هیچ در اخراج(

 مزبرور  یهرا  شررتت  ۀمانرد  یباق با فو ، معیارهای ب  توج  با ها شرتت حذف از پ  گزیرنا

 و مراجعر   شرتت آن سایت آدر  ب  یتاینترن ةسامان داشت  صورت در یا شد گرفت  تما 

 بور  های شررتت مریان از نهایت در گردید. استخراج الزم دادهای شده انجام مکاتبات با

 حرذفی  فاتتورهرای  شرررتت  92 ،1262 ترا  1261 سال  5 زمانیۀ دور در تهران بهادار اورا 

 .شدند انرتخا  و گذرانده را فو 

 تمرک  برا  تروان  ینمر  اسرت  پیچیرده  بسریار  پژوهش متغیرهای بی  ارتبا  ت  آنجایی از

 18و همکراران  چر   باور ب  نمود. بررسی را پژوهش یها فرضی  معمولی آماری یافزارها نرم

 ییهرا الگو بررسری  بررای  نیرومند رویکردی ساختاری، معادالت یابیالگو رویکرد ،(1669)

 رویکررد  اینکر   بر   توجر   برا  ضرمناد  دارد. وجرود  16تننرده   یتعرد  متغیرهای آنها در ت  است

 حرداق   رویکررد  حساست عدم همینطور و ستین حسا  نمون  ۀانداز ب  ساختاری معادالت

 از (،1265 اسرفیدانی،  و محسنی ) ها داده بودن نرمال غیر یا نرمال ب  21(PLS) جزئی مربعات

 بر مبتنی و (AMOS و LISREL) ان یتووار بر مبتنی ساختاری معادالت یافزارها نرم بی 

 مربعرات  حرداق   واریران   بر مبتنی ساختاری معادالت افزار نرم نهایت در (،PLS) ان یوار

 شد. انتخا  یجزئ
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 تحقیق متغیرهای توصیفی آمار .1شمارۀ  جدول
 چولگی تشیدگی معیار انحراف میانگی  حداتثر حداق  پیوست  هایمتغیر

 111/1 -221/1 29/28 922/28 121 21 دورۀ جستجو

 -129/1 -162/2 262/1 822/2 222/8 681/9 الزحمة حسابرسی حق لگاریت 

 118/1 -112/1 512/1 629/11 181/12 215/11 اندازۀ شرتت لگاریت 

 ت  تعداد فراوانی درصد فراوانی اسمی گسست  متغیرهای

 %21 25 (1پیشی ) حسابر  یاستعفا
 شرتت 92

 %26 18 (1پیشی ) حسابر  اخراج

 29% 26  2یا  1حسابرسی طبقات  مؤسسات
 شرتت 92

 52% 22 2یا  2حسابرسی طبقات  مؤسسات

 شرده  آورده 1شرمارۀ   جردول  در پرژوهش  متغیرهای یها داده ب  مربو  توصیفی آمار

 ایر   ،هسرتند  گسسرت   دیگرر  برخری  و پیوسرت   تحقیق متغیرهای برخی اینک  ب  توج  با است.

 و الزحمر   حق ،دورۀ جستجو شام  پیوست  متغیرهای .اند شده کتفکی بخش دو در اطالعات

 دورۀ جستجو تمتری  شود یم مشاهده 1شمارۀ  جدول در ت  همانطور است. اندازۀ شرتت

 بیران  روز 121 حسرابر   جستجوی برای بازۀ زمانی بیشتری  و روز 21 حسابر  یافت  برای

 مرورد  معیرار  ضرمناد  شرد.  گرفتر   بهره آنها لگاریت  از دیگر پیوست  متغیر دو برای است. شده

 اسرت.  تحقیرق  ةنمونر  عضرو  یهرا  شررتت  یهرا  یدارائر  میرزان  ،اندازۀ شررتت  برای استفاده

 است. 629/11 برابر حاضر تحقیق نمون  یها اندازۀ شرتت لگاریت  میانگی 

 گرر  تعردی   متغیرر  بررای  اسرت.  گسست  متغیرهای ب  مربو  1شمارۀ  جدول دوم بخش 

 21 مزبرور  شرتت 92 بی  از شد. گرفت  نظر در 1 و 1 متنا ر اعداد ترتیو ب  اخراج و استعفا

 نروع  متغیرر  بررای  .انرد  تررده  تجربر   را حسرابر   اخرراج  البراقی  و حسابر  استعفای درصد

حسرابر    و 2یرا   1طبقرات   معتمرد حسرابر    بررای  ترتیو ب  1 و 1 متنا ر اعداد حسابر ،

 درصرد  29 جردول،  در منردرج  اطالعرات  بر   توجر   برا  شد. بکارگرفت  2یا  2طبقات  معتمد

 عقد بور  2یا  1طبقات  معتمد ابرسانحس با اند توانست  آتی سال حسابرسی برای ها شرتت

 .نمایند قرارداد
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 ساختاری الگوی آزمون

 گیررد.  قررار  ارزیرابی  مرورد  تحقیق الگوی تیفیت است آن بر تصمی  حاضر بخش در

 ضرریو  شراخ   از: عبارتند ت  دارد وجود ساختاری یهاالگو آزمون برای اصلی معیار س 

 بر   ادامر   در بری .  پریش  ارتبرا   یرا  افزونگری  شراخ   و )بتا( مسیر ضرایو معناداری تعیی ،

 .شود یم پرداخت  یک هر بررسی
 تعیین ضریب شاخص الف.

 اسرت.  تعیری   ضرریو  مسریر، الگروی   یزا درون مکنون متغیرهای ارزیابی اساسی معیار

 زا برون متغیر توسط )وابست ( زا درون متغیر تغییرات از درصد چند دهد یم نشان شاخ  ای 

 در زا درون مکنرون  متغیرهرای  بررای  16/1 و 22/1 ،92/1 مقادیر .ردیگ یم صورت )مستق (

 توصریف  ضرعیف  و متوسرط  توج ، قاب  ترتیو ب  )درونی( ساختاری معادالت مسیر الگوی

 متغیرر  دو( یرا  )یرک  معدودی تعداد ریتأث تحت زا درون مکنون متغیر چنانچ  ولی است شده

و  هنسرلر ) اسرت  پرذیرش  قابر   نیرز  تعیری   ضرریو  متوسرط  مقرادیر  باشد؛ داشت  قرار زا برون

 .شود یم بررسی ضریو تعیی  جدول PLS الگوریت  خروجی از (.2116 ،21همکاران
 زا . ضریب تعیین متغیرهای مکنون درون2جدول شمارۀ 

 ضریو تعیی  تعدی  شده مکنون یزا درون متغیرهای

 225/1 حسابر  نوع

 862/1 الزحمة حسابر  حق

 زا درون متغیر دو لگوی پژوهش ا در ،شود یم مشاهده 1شمارۀ  نمودار در آنچ  مطابق

 جردول  اطالعرات  طبرق  .الزحمرة حسابرسری   حرق  و حسرابر   نوع از عبارتند ت  دارد وجود

 متغیرر  تغییررات  از درصرد  5/22 اسرت  قرادر  دورۀ جستجو متغیر ترد ادعا توان یم ،2شمارۀ 

 اسرت  درصرد  92 از باالتر شده تسو مقدار اینک  ب  توج  با تند. توصیف را حسابر  نوع

 است. توج  قاب  شده توصیف درصد ترد ادعا توان یم پ 

 توسرط  الزحمرة حسابرسری   حرق  متغیر ،شود یم مشاهده 1شمارۀ  الگوی در آنچ  مطابق

 تعیری   ضرریو  اینکر   بر   توجر   برا  .شود یم توصیف دورۀ جستجو و حسابر  نوع متغیر دو
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 پر   ؛اسرت  شرده  محاسرب   درصرد  2/86 معرادل  2شرمارۀ   جدول در الزحم  حق متغیر برای

 برا  .تنند یم توصیف توج  قاب  صورتی ب  را زا درون متغیر مستق ، متغیرهای گفت توان یم

 گفرت  تروان  یم ،شد پرداخت  تعیی  ضریو بعد از ساختاری الگوی بررسی در آنچ  ب  توج 

 وابسرت   متغیرهرای  ینر یب شیپر  را خروبی  مسرتق   متغیرهرای  حاضرر  پژوهش ساختاری الگوی

 است. نموده انتخا 
 ساختاری الگوی کیفیت بررسی ب.

 هردف  .شرود  یم محاسب  (Cv Red) افزونگی شاخ  توسط ساختاری الگوی تیفیت

 ۀدهنرد  نشران  ،صرفر  براالی  مقرادیر  .اسرت  ساختاری الگوی تیفی سط  بررسی شاخ  ای 

 تیفیرت  و بینری  پریش  توانایی الگوی ت  است ای  بیانگر و است خو  ۀشد مشاهده مقادیر

 (.2112 ،22و همکاران والیی) دارد را الزم

 تیفیرت  اسرت.  شرده  ارائر   2شرمارۀ   جردول  در افزونگری  شاخ  ب  مربو  اطالعات

 .شرود  یمر  دییر تأ الزحمة حسابرسری  حق و حسابر  نوع یرهایمتغ مورد در ساختاری الگوی

 ایر   یابی،ارز مالک طبق ت  است، ترده تسو را صفر مقدار دورۀ جستجو متغیر  اهراد اما

 اگرر  (2116) و همکراران  هنسرلر  ۀعقیرد  بر   نیسرت.  دارا را مناسربی  سراختاری  یرت تیف متغیر

 بر   نیرازی  تنرد  تسرو  را متوسط مقدار حداق  ،الگو ت  برای شده محاسب  GOF شاخ 

 .شود یم محاسب  ادام  در شاخ  ای  نیست. الگو از متغیرها سایر حذف
 . شاخص افزونگی3جدول شمارۀ 

 ساختاری معادالتالگوی  کلی آزمون ج.

 شراخ   ایر   تر   دارد وجرود  پژوهش الگوی تلی برازش برای GOF نام ب  شاخصی

 مقردار  دو ضرر   مجرذور  شراخ ،  ایر   .شرود  یمر  تلقری  الگرو  تلی عملکرد برای معیاری

 sse/sso-1 پنهان متغیر

 826/1 حسابر  نوع

 612/1 الزحمة حسابر  حق

 1 دورۀ جستجو
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 طریرق  از اشتراتی مقادیر متوسط است. 22تعیی  ضریو متوسط و 22اشتراتی مقادیر متوسط

 شرود  یم محاسب  مکنون متغیر هر با متنا ر پذیر مشاهده متغیرهای عاملی بار میانگی  محاسب 

 .دهد یم نشان را GOF شاخ  ةمحاسب ۀشیو 1شمارۀ  فرمول (.1265 اسفیدانی، و محسنی )

 25/1 ،11/1 مقدار س  (2116) و همکاران هنسلر ،است یک و صفر بی  شاخ  ای  حدود

 نمودند. معرفی قوی و متوسط ضعیف، مقادیر عنوان ب  ترتیو ب  را 29/1 و

(1) CRGOF  2  
 یریر گ انردازه  پرذیر  مشراهده  متغیرر  یرک  توسط صرفاد مکنون متغیر هر اینک  ب  توج  با

 اشرتراتی  مقرادیر  متوسرط  نتیجر   در و پرذیر  مشاهده متغیر هر عاملی بار ،بنابرای  است، شده

 جردول  در شرده  محاسرب   تعیی  ضرایو ب  توج  با ،دیگر طرف از بود. خواهد واحد 1 برابر

 در مزبرور  اعرداد  جایگرذاری  طریرق  از شرد.  خواهرد  811/1 برا  برابرر  آنها میانگی  ،2شمارۀ 

 محاسرب   شراخ   ،بنرابرای   .شرود  یم محاسب  811/1 با برابر GOF شاخ  ،1شمارۀ  فرمول

 است. پژوهش در شده تارگرفت   ب الگوی مطلوبیت از حاتی شده

 ها فرضیه آزمون نتایج

 مسریر  ضررایو  برودن  معنرادار  ،سراختاری  الگروی  در روابط دییتأ یها شاخ  از یکی

 دو بری   رابطر   ایر   جهت و شدت و خطی علی ةرابط وجود ۀتنند بیان ،مسیر ضریو .است

 نبرود  ۀدهنرد  نشران  شروند،  صفر با رابرب اگر ت  است +1 تا -1 بی  عددی است. مکنون متغیر

 ضرایو مشاهده برای (.2112 ،و همکاران والیی) است پنهان متغیر دو بی  خطی علی رابط 

 2شرمارۀ   نمرودار  در مسریر  ضررایو  .تررد  استفاده PLS الگوریت  خروجی از توان یم مسیر

 است. مشاهده قاب  2شمارۀ  جدول در نیز مزبور مسیر ضرایو معناداری است. مشاهده قاب 
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 مسیر ضرایب .2شمارۀ  نمودار

 

 . معناداری ضرایب مسیر2جدول شمارۀ 

ف گر تعدی  متغیر تنترلی متغیر مسیر انتهای مسیر ابتدای فرضی 
حرا

ان
 

یار
مع

 

مار
آ

ری t ۀ
ادا

معن
  

سط
 

 111/1 22/5 12/1 - اندازۀ شرتت الزحم  حق دورۀ جستجو فرضیة اول

 111/1 22/5 16/1 استعفا/اخراج - حسابر  نوع دورۀ جستجو فرضیة دوم

 111/1 26/18 12/1 - اندازۀ شرتت الزحم  حق حسابر  نوع فرضیة سوم

 22/1 62/1 22/1 فرضیة دوم بر استعفا/اخراجگر تعدی  متغیر اثر

الزحمرة   حرق  برا  جرایگزی   حسرابر   بررای  دورۀ جسرتجو  ت  بیان می نمود فرضیة اول

 دارد. رابطر   رابطر (  ایر   در انردازۀ شررتت   متغیر اثرات تنترل طریق )از نخستی  حسابرسی

 الزحمر   حرق  و دورۀ جسرتجو  بری   ارتبرا   شرود  یم مشاهده 2شمارۀ  نمودار در آنچ  مطابق

 جرایگزی   حسرابر   بررای  دورۀ جستجو چ  هر ،دیگر عبارت ب  است. شده محاسب  228/1
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 امرا  .ابرد ی یم افزایش نخستی  حسابرسی برای حسابر  شده مطالب  ةالزحم حق یابد، افزایش

 بر   دارد؛ الزحم  حق بر ت  مستقیمی اثر ای  از غیر ،دورۀ جستجو متغیر ت  داشت توج  باید

 اثرر  ای  ۀانداز دارد. الزحمة حسابرسی حق بر غیرمستقی  اثری نیز حسابر  نوع متغیر ةواسط

 غیرر  اثرر  ،بنابرای  .دیآ یم دست ب  -952/1 و -661/1 مسیر ضریو دو ضر  از غیرمستقی 

 و مسرتقی   اثرات مجموع بود. خواهد 928/1 الزحم  حق متغیر بر دورۀ جستجو متغیر مستقی 

 نمرودار  اسرت.  669/1 معرادل  الزحمرة حسابرسری   حرق  برر  دورۀ جسرتجو  متغیرر  مسرتقی   غیر

 و مسرتقی   اثررات  مجموع نمودار ای  .گذارد یم صح  موضوع ای  بر 2شمارۀ  هیستوگرامی

 مزبرور  نمرودار  در .دهرد  یمر  نشران  را الزحمرة حسرابر    حق و جستجو دروه بی  مستقی  غیر

 شد. محاسب  ت  شود یم مشاهده عددی همان اطراف در فراوانی بیشتری 

 
 الزحمۀ حسابرسی حق بر دورۀ جستجو اثرات مجموع هیستوگرام .3شمارۀ  نمودار

 شرود.  مراجعر   2شمارۀ  جدول ب  باید ،رابطة مستقی  ای  بودن دار معنا ب  بردن پی برای

 تررد  ادعا توان یم پ  ،است دهش محاسب  22/5 مزبور فرضی  برای tآمارۀ  اینک  ب  توج  با

 .شود یم یدأیت درصد 65 اطمینان سط  در فرضیة اول

 حسرابر   نروع  برا  جایگزی  حسابر  برای دورۀ جستجو بیان می نمود ت  فرضیة دوم

 بر   توج  با دارد. رابط  (اخراج یا استعفا گر تعدی  متغیراثر  گرفت  نظر در با) شده جایگزی 

 حسرابر   نروع  و دورۀ جسرتجو  بری   ارتبرا   ،شرود  یمر  مشراهده  2شرمارۀ   نمرودار  در آنچ 

 ترر  یطروالن  دورۀ جسرتجو  چر   هرر  ،دیگرر  عبرارت  ب  (،-661/1) است منفی شده جایگزی 

 ترار  پرذیرش  بر   حاضرر  برور   2یرا   1طبقرات   معتمرد  حسابرسران  تمتری احتمال ب  ،شود

 بررای  .شرود  یمر  مشراهده  نیرز  2شرمارۀ   نمرودار  در منفری  ارتبا  ای  .شد خواهند حسابرسی



 نخستین سیالزحمۀ حسابر حق بر حسابرس جایگزینبرای  دورۀ جستجو اثربررسی / 011
 

 شرده  محاسرب   tآمرارۀ   .شرود  یم مراجع  2شمارۀ  جدول ب  رابطة منفی ای  معناداری بررسی

 است. رابطة منفی ای  بودن معنادار بر دال ت  ت،اس 22/5 فرضیة دوم برای

 نروع  و دورۀ جسرتجو  بری   رابطر   برر  اسرتعفا/اخراج  گرر  تعردی   متغیرر  اثرر  بررسی برای

 سربز  خرط  مزبرور  نمرودار  در .شرود  یمر  مراجع  2شمارۀ  نمودار ب  شده، جایگزی  حسابر 

 خرط  ،گرر  تعردی   متغیر اثر گرفت  نظر در با حسابر  نوع و دورۀ جستجو بی  ارتبا  بیانگر

 متغیررر اثرر  گررفت   نظرر  در برردون حسرابر   نروع  و دورۀ جسرتجو  برری  ارتبرا   بیرانگر  قرمرز 

 شود یم مشاهده آنچ  ب  توج  با .دهد یم نشان را قب  خط دو میانگی  آبی خط و گر تعدی 

 نظرر  در برا  ،دیگر عبارت ب  است، بیشتر سبز خط شیو از قرمز خط شیو ترد ادعا توان یم

 شرده  جایگزی  حسابر  نوع و دورۀ جستجو بی  رابطة منفی شدت ،گر تعدی  متغیر گرفت 

 اسرت  دار معنا رابط  ای  در گر تعدی  متغیر اثر آیا اینک  ب  بردن پی برای اما .ابدی یم تاهش

 محاسرب   62/1معرادل   tآمرارۀ   اینکر   ب  توج  با شود. مراجع  2شمارۀ  جدول ب  باید خیر، یا

دورۀ  بری   رابطر   برر  پیشری   حسرابر   اخرراج  یرا  اسرتعفا  تررد  ادعرا  توان یم پ  است شده

 ندارد. معنادار اثری شده جایگزی  حسابر  نوع و جستجو

 
 فرضیۀ دوم بر گر تعدیل متغیر اثرات .2شمارۀ  نمودار

 الزحمرة حسابرسری   حرق  برا  شرده  جرایگزی   حسابر  نوع نمود ت  بیان می فرضیة سوم

 تر   همرانطور  دارد. رابط  رابط ( ای  در اندازۀ شرتت متغیر اثرات تنترل طریق )از نخستی 

 اسرت،  منفی وی الزحم  حق و حسابر  نوع بی  رابط  ،شود یم مشاهده 2شمارۀ  نمودار در

 بررا مقایسرر  در برراالتری الزحمرر  حررق ،2یررا  2طبقررات  معتمررد حسابرسرران ،دیگررر عبررارت برر 

 بر   نتیج  ای  تنار در اگر .تنند یم مطالب  مشتریان از بور  2یا  1طبقات  معتمد حسابرسان
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 فاعاسرت  پیشی  حسابر  و است جایگزی  حسابر  جستجوی در مزبور شرتت ت  نکت  ای 

 .تنرد  یمر  پیردا  بهتری درک قابلیت موضوع مقداری شود، اضاف  است شده اخراج یا و داده

 حسابرسری  ترار  پرذیرش  از 2یرا   1طبقرات   معتمد مؤسسات ت  آنجایی از ،دیگر عبارت ب 

 ةالزحمر  حرق  برا  برور   2یرا   2طبقرات   معتمد حسابرسی مؤسسات بنابرای  ،ورزند یم امتناع

 .رندیپذ یم را حسابرسی تار باالتری

شرمارۀ   جردول  ب  باید ،فرضیة سوم در شده ادعا رابطة منفی معناداری بررسی منظور ب 

 ادعرا  بتروان  ترا  باشد 69/1 باید tآمارۀ  حداق  درصد 65 معناداری سط  در .شود مراجع  2

 حاسرب  م 26/18 ررابطرة مزبرو   بررای  tآمرارۀ   اینک  ب  توج  با است. معنادار رابطة مزبور ترد

 .شود یم دییتأ درصد 65 اطمینان سط  در فرضیة سوم ترد ادعا توان یم پ  است شده

 پیشنهادها و گیری نتیجه

 جرایگزی   حسرابر   بررای  دورۀ جسرتجو  دنیرا،  در شرده  انجرام  متعردد  تحقیقرات  طبق

 در رو همری   از باشرد؛  گرذار  اثرر  حسابرسی قرارداد جزئیات بر تواند یم ت  است موضوعی

الزحمرة   حرق  ةمؤلفر  دو برا  مهر   موضروع  ایر   ارتبرا   بر   شرد  گرفتر   تصمی  حاضر پژوهش

 ،الزحمر   حرق  موضروع  تر   چررا  شرود.  پرداختر   شرده  جرایگزی   حسابر  نوع و حسابرسی

 جرایگزی   حسرابر   نروع  موضروع  و مرالی  یها صورت بر اثرگذار و تمی است موضوعی

 .گردد یم تلقی تیفی موضوعی ،شده

دورۀ  شرد  ادعرا  نخست ةفرضی در شد. پرداخت  فرضی  س  بررسی ب  حاضر پژوهش در

 )از نخسرتی   حسابرسری  بررای  شرده  مطالبر   الزحمر   حرق  با جایگزی  حسابر  برای جستجو

 چر   هرر  داد نشران  نترای   دارد. رابطر   رابط ( ای  در اندازۀ شرتت متغیر اثرات تنترل طریق

 بررای  حسابر  شده مطالب  الزحم  حق یابد، افزایش جایگزی  حسابر  برای دورۀ جستجو

 پرژوهش  نترای   برا  نتیجر   ایر   .ابرد ی یمر  افرزایش  یدار معنرا  طرور  بر   نیرز  نخستی  حسابرسی

 نکرر  و دنرراهو و (2115) پتررری و  یررننیک ،(1262) شررورتی محمرردی گرر  و پورحیرردری

 برر  را آن اثرر  و نمودنرد  مطرر   را ریسک موضوع خود تحقیق در آنها .دارد تطابق (2112)

 پرژوهش  نتای  اسا  بر حاضر پژوهش در ت  تردند بررسی نخستی  الزحمة حسابرسی حق



 نخستین سیالزحمۀ حسابر حق بر حسابرس جایگزینبرای  دورۀ جستجو اثربررسی / 031
 

 توانرد  یم نیز ریسک افزایش همان واق  در دورۀ جستجو افزایش ،(2111)و همکاران  خلی 

 نتای  ای ، بر عالوه .گردد یم نخستی  الزحمة حسابرسی حق افزایش باعث ت  گردد تعریف

 ارتبرا   بررسری  بر   تر   (2112)و همکاران  ماند تحقیق نتای  با فرضی  ای  از آمده دست  ب

 دارد. تام  تطابق پرداختند، الزحمة حسابرسی حق و دورۀ جستجو

 حسرابر   نروع  برا  جرایگزی   حسرابر   بررای  دورۀ جسرتجو  شرد  ادعرا  فرضیة دوم در

 داد نشران  نترای   دارد. رابط  اخراج یا استعفا گر تعدی  متغیر گرفت  نظر در با شده جایگزی 

 2یرا   1طبقرات   معتمرد  حسابرسران  تمترری  احتمرال  بر   شرود  تر یطوالن دورۀ جستجو هرچ 

 دار معنرا  مزبور متغیر دو ارتبا  ،بنابرای  .بود خواهند حسابرسی تار پذیرش ب  حاضر بور 

 نظرر  در برا  دارد. تامر   تطرابق  (2112)و همکراران   مانرد  پرژوهش  نترای   با نتیج  ای  است.

 شرده  جایگزی  حسابر  نوع و دورۀ جستجو بی  رابطة منفی شدت ،گر تعدی  متغیر گرفت 

 معنرادار  اثرری  رابطرة مزبرور   بر اخراج یا استعفا ت  است ای  بیانگر نتای  اما ،ابدی یم تاهش

 ندارد.

 نخسرتی   الزحمة حسابرسی حق با شده جایگزی  حسابر  نوع شد ادعا فرضیة سوم در

 ةرابطر  داد نشران  نتای  دارد. رابط  رابط ( ای  در اندازۀ شرتت متغیر اثرات تنترل طریق )از

 معتمرد  حسابرسران  دیگر عبارت ب  است، دارامعن و منفی وی ةالزحم حق و حسابر  نوع بی 

 از برور   2یرا   1طبقرات   معتمرد  حسابرسان با مقایس  در باالتری ةالزحم حق ،2یا  2طبقات 

دورۀ  تر   اسرت  مشرتریانی  بر   مربرو   صررفاد  موضروع  ایر   البتر   .تننرد  یمر  مطالبر   مشتریان

و همکراران   خردادادی  تحقیرق  نترای   برا  نتیجر   ایر   .انرد  تررده  تجربر   را طوالنی یجستجو

 در آنهرا  تر   اسرت  ایر   موضروع  ایر   علرت  دارد. مغرایرت  (2112نکر )  و دناهو و (1265)

 و الزحم  حق بر حسابر  تخص  و حسابرسی اندازۀ مؤسس  بررسی ب  صرفاد خود پژوهش

 در تر   حرالی  در ؛انرد  پرداختر   گرر  تعردی   و تنترلری  متغیرر  نروع  هر اثر گرفت  نظر در بدون

 دو ایر   رابطر   بررسری  بر   اقردام  ،اندازۀ شرتت متغیر اثرات تنترل طریق از حاضر پژوهش

 ایرر  دیگررر اساسرری فرراوتت ضررمناد شررد. اسررتخراج عکرر  یا رابطرر  ،نتیجرر  در و شررد متغیررر
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 صررفاد  حاضرر  پژوهش در ت  است ای  ،اند ترده ارائ  را یمتضاد ةجینت ی چن ت  ها پژوهش

 ،انرد  تررده  تجرب  پیشی  حسابرسی اخراج استعفاء/ علت ب  را دورۀ جستجو ت  ییها شرتت

 .اند گرفت  قرار بررسی مورد

با توجر  بر  اثرری تر       شود یم توصی ب  پژوهشگران آتی پژوهش با توج  ب  نتای  ای  

 دورۀ جسرتجو  ارتبرا  داشرت  باشرد،    توانرد  یمر ریسک حسابرسی بر گزارشگری حسابرسی 

 برر  تیرد أت و مبرانی  بنردهای  تعرداد  و حسابرسری  گرزارش  نتیجر   با جایگزی  حسابر  برای

برر نروع گرزارش     دورۀ جسرتجو گفت آیرا   توان یمب  ای  ترتیو  شود. بررسی خاص مطلو

 است یا خیر. مؤثرحسابرسی نیز 

 تحرت  صراحبکار،  و حسرابر   همکراری  ادامر   عردم  علرت  موضروع  اینکر   ب  توج  با

 تردوی   بر   شرود  یمر  رسانی اطالع جایگزی  حسابر  ب  یا حرف  دالی  نام  عنوان با یا نام 

 در نامر   ایر   محتروای  ةارائر  بر   نسربت  شرود  توصری  مری   حسابرسری  استانداردهای تنندگان

 اسرتانداردهای  در را الزم تغییررات  جرایگزی ،  حسرابر   توسط نخستی  حسابرسی گزارش

 بهبود برای شود یم توصی  بهادار اورا  بور  سازمان ب  همچنی  نمایند. لحای گزارشگری

 همکراری  ادامر   عردم  علت ،نماید ملزم را ها شرتت سرمای ، بازار ییتارا ارتقای و شفافیت

 نمایند. رسانی اطالع تدال مانند ییها تیسا طریق از را اخراج( )استعفاء/ حسابر 

بری  اتمرام قررارداد     ة)ماننرد فاصرل   هرا  دادهبا توج  ب  اینک  در پژوهش حاضر بخشری از  

نخسرتی  و چگرونگی    حسابرسری الزحمرة   حرق حسابر  پیشی  و پذیرش حسرابر  جدیرد،   

اخرذ گردیرده    هرا  شرتتخاتم  همکاری با حسابر  پیشی ( از طریق مکاتبات انجام شده با 

چنری    ةشرده بر  علرت عردم الرزام مردیران بر  ارائر         یآور جمر   یها دادهممک  است  ،است

آن در  ةئر ادر ار ها شرتتت  مدیران برخی  ییها تیحساسطور  اطالعاتی طبق قانون و همی 

 قرار گرفت  باشند. ها یتار برخی محافظ  ریتأثتحت  ،اند داشت ابتدای امر 

 ها ادداشتی
1. Schroeder and Hogan   2. Khalil, Cohen and Schwartz 

3. Johnstone and Bedard   4. Mande, Son and Song 

5. Elliott, Ghosh and Peltier  6. Bell, Landsman and Shackelford 

7. Venkataraman, Weber and Willenborg 8. Jones and Raghunandan 
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9. Feltham, Hughes and Simunic  10. Shu 

11. Karim    12. Ghosh and Tang 
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