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Abstract 
Objective: Independent auditors ensure the transparency of corporate information through accreditation 

of financial statements and other information under review. Recent financial scandals around the world, 

from Atron and WorldCom in the United States to Parliament in Europe, have raised concerns about the 

reliability of financial statements. While the main responsibility for preparing financial statements rests 

with the company's management, these events are generally referred to as audit failures. In fact, the 

general perception is that the reason for such events is the lack of independence and poor quality of 

auditing. Following these events, legislators and developers of accounting standards sought to enact 

legislation to improve the independence of auditors and the quality of auditing. 

One of the main concerns of the auditing profession is auditor independence and the gradual decline of 

auditor independence is a serious threat. The auditor's long relationship with the client creates a level of 

closeness between the two that makes it very difficult for the auditor to perform the audit work in a way 

that maintains an appropriate level of professional skepticism and does not compromise his or her 

independence. . In fact, proponents of auditor change believe that in the event of a forced turnaround, 

auditors will be in a position to resist the pressures and demands of managers and to make more impartial 

judgments. The auditor's long presence with an client creates a tendency to maintain the client's 

management's point of view, a situation that undermines his or her independence and impartiality. In 

addition, the close proximity of the two causes the auditors' independence to be compromised as the 

auditing firm's staff is more likely to be hired by the client. Mandatory rotation of auditing firms is one 

of the regulations that have been enacted to maintain the independence and improve the quality of 

auditing. But anagement actions lead to professional skepticism in auditors and perception of turnover 

risk in auditors, which can affect the quality of their audits.  Given the importance of the issue of auditing 

professional skepticism, this study examines the relationship between mandatory rotation of auditing 

firms and the characteristics of auditing professional skepticism. 
 

Methods: For this purpose, the effect of the mandatory rotation of the audit firms on the six audit traits 

of the auditor's professional skepticism, based on Hurtt et al., (2013) research , (questioning mind, 

suspension of judgment, Search for knowledge, interpersonal understanding, self-esteem, and autonomy) 

are considered. In this research, a questionnaire was distributed among 119 auditors of the audit 
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Abstract 

 

organization and audit institutions of the member of the official accountant community of Iran, including 

all partners, managers and supervisors of the audit, In order to analyze the research hypotheses, structural 

equation modeling was used with Smart PLS software. 
 

Results: According to the empirical findings, the auditor's mandatory rotation of the audit firms has a 

positive and significant effect on the six characteristics of auditor's professional skepticism (questioning 

mind, suspension of judgment, Search for knowledge, interpersonal understanding, self-esteem, and 

autonomy). Of the six components of the auditor's skepticism, the component of knowledge search is 

further influenced by the mandatory rotation of the audit firms. 
 

Conclusion: In order to reduce the effect of an increase in the auditor's period auditor's professional 

skepticism should increase to improve the quality of the audit and the reliability of financial reports. This 

means that those audit firms that took advantage of auditors with a stronger view of professional 

skepticism are more capable of issuing audit reports and detecting significant deviations, and improving 

their audit quality. It is argued that in the event of a forced rotation of audit firms, auditors will be in a 

position to resist the pressures and demands of managers and to make objective and impartial judgments. 

The auditor's long-term presence with an client creates a desire to maintain and respect the client's 

management views; A situation that undermines the independence and skepticism of his profession. 

Also, this long-term period can create a series of emotional relationships to the extent that it creates a 

sense of loyalty in the auditors and it is possible that it will affect his judgment and in case of long-term 

relationship between the auditor and the owner their ability to judge whether it is appropriate or not. 

Accounting and reporting practices are declining. As a result, this relationship reduces the quality of the 

audit; The results therefore suggest that the long-term relationship between the auditor and the client 

may limit the professional skepticism and ultimately the auditor's judgment. Therefore, by reducing the 

duration of this relationship or in other words, increasing the mandatory turnover of auditing firms can 

lead to the application of more knowledge and skepticism of the auditing profession. The results also 

showed that among the six components of auditor professional skepticism, the search component for 

gaining more knowledge is affected by the forced rotation of auditing firms. It seems that with the 

increase of mandatory rotation of auditing firms, the auditor's attention to the discovery of evidence will 

increase. In other words, the auditor clarifies the situation in order to obtain evidence by examining 

important aspects of fraud and the acquisition of knowledge; That auditing firms should pay special 

attention to this component of professional skepticism compared to other components. This result is in 

line with the results of research such as Popova (2006). According to the research results, investors are 

advised to pay attention to information about the auditor rotation by companies when deciding to invest, 

because auditor rotation by companies may contain messages to investors that The quality of the audit 

report. And considering that among the characteristics of the auditor's professional skepticism, the 

knowledge search feature has a significant relationship with the rotation of the audit firm; It is suggested 

that this feature of auditors be given more consideration. Also, considering the validity and reliability of 

the Hurt questionnaire (2013), it is recommended to the mentioned auditing firms to use this 

questionnaire in selecting auditors to measure their skeptical characteristics. 
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 یاهحرفتردید  یهایژگیوو  حسابرسی مؤسساتبررسی رابطه بین چرخش اجباری 

 حسابرس
 

 حمید بیرجندی

 زهرا فتحی

 چکیده

وضع  کیفیت حسابرسی یو ارتقا استقاللحفظ  که برای است یچرخش اجباری مؤسسات حسابرسی از جمله مقررات هدف:

این ه ک شودیمریسک چرخش در حسابرسان  کدر حسابرسان و در یاحرفهمنجر به تردید  یمدیریت اما اقدامات .شده است

بررسی به  وهشپژ اینحسابرسی،  یاحرفهبا توجه به اهمیت موضوع تردید  آنان اثرگذار باشد یبر کیفیت حسابرس تواندیم

 .پردازدیم حسابرس یاحرفهتردید  یهایژگیوحسابرسی و  مؤسساترابطه بین چرخش اجباری 
 

پرسشگر،  بعد ذهن ی حسابرس ششاحرفهبرای تردید  (3102) و همکاران هرتبدین منظور براساس پژوهش  روش:

حسابرسی  مؤسساتچرخش  ریتأثشد و  مطرح و خودرأیی نفساعتمادبهفردی،  دانش، درک میان قضاوت، جستجوی در تعلیق

 مؤسساتنفر از حسابرسان سازمان حسابرسی و  111که در بین  یاطریق پرسشنامهاز  ی قرار گرفت.موردبررس هامؤلفه نیبرا

وضوع این م ،حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شامل کلیه شرکا، مدیران و سرپرستان حسابرسی توزیع شد

 بررسی شد.
 

شش ویژگی تردید  حسابرسی بر مؤسساتچرخش اجباری پژوهش نشان داد که  نتایج تجربی یهاافتهی براساس ها:یافته

دانش  جستجوی مؤلفهحسابرس،  یاحرفهتردید  مؤلفه بین شش از همچنین .دارد معناداری و مثبت ریتأثی حسابرس احرفه

 .ردیگیمحسابرسی قرار  مؤسساتچرخش اجباری  ریتأث بیشتر تحت

                                                                                                                                                                        
 .312-332صص.  ،0ش  ،زدهمسیدوره  ی،دانش حسابدارمجله 
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نهایت  ای و درکه رابطه بلندمدت حسابرس و صاحبکار ممکن است تردید حرفه می باشد نتایج حاکی از آن گیری:نتیجه

 اتمؤسسرابطه یا به عبارتی افزایش چرخش اجباری  این مدت کاهش قضاوت حسابرس را محدود کند. به همین دلیل با

 شود. حسابرس یاحرفه دیترد و بیشتر دانش یریکارگبه به منجر تواندیم حسابرسی

 

 برسیحسا مؤسسات ،حسابرس یاحرفهتردید ی هایژگیو حسابرسی، مؤسساتچرخش اجباری  :یدیکلهای واژه

 .رسمی حسابداران جامعه عضو

 .پژوهشی نوع مقاله:

 و حسابرسی مؤسسات اجباری چرخش بین رابطه بررسی(. 1201) .زهرا، فتحی؛ حمید، بیرجندی استناد:

.401-442(، 1)11 مجله دانش حسابداری،. حسابرس ایحرفه تردید هایویژگی



 402/ 1زدهم/ ش سیمجله دانش حسابداری/ دوره 

 

 مقدمه

 مورد و شناخته رسمیت به حسابرسی، هدایت در را ایحرفه تردید اهمیت که هاستمدت حرفه حسابرسی

 بدگمانی و نسوءظ با نه و تردید با را خود کار باید حسابرس حسابرسی، یاستانداردها طبق. است داده قرار تأکید

 بر که است حسابرسان فردی هایویژگی از یکی ایتردید حرفه .(0213، و همکاران حاجیها) برساند انجام به

 ذهن یک ندارا بود شامل آن و است متفاوت بدگمانی و سوءظن با ایتردید حرفه. است مؤثر حسابرسی کیفیت

 ظهارنظرا مبنای که است رسیدگی مورد واحد از شدهکسب حسابرسی شواهد نقادانه ارزیابی به همراه پرسشگر

 هایشکست و هاناکارایی ،وجودبااین (.0210 و همکاران، نژادیعقوب) است قرارگرفته مستقل حسابرسی ایحرفه

، پس از کشف 3113در آمریکا در سال . است شده ایحرفه تردید مفهوم به توجه افزایش به منجر حسابرسی اخیر

به تصویب  اکسلی –انرون و وردکام و ... قانونی به نام قانون ساربینز های نظیرفسادهای بزرگ در مورد شرکت

کنگره آمریکا رسید. این قانون در حمایت و تأمین استقالل حسابرس، چرخش شریک حسابرسی را در 

های سهامی عام متحده الزامی کرده و استخدام حسابرسان و نظارت بر اجرای قراردادهای آنان در شرکتایاالت

 رمیکجای مدیریت واحد مورد رسیدگی، بر عهده کمیته حسابرسی گذاشته است )ورس اوراق بهادار را بهعضو ب

 ات شودمی عاطفی روابط سری یک ایجاد باعثمدت حسابرس و صاحبکار  طوالنی رابطه (.0211، و همکاران

 این و اندازدمی خطر به را هاآن استقالل ترتیب بدین و کندمی ایجاد حسابرسان در وفاداری احساس که حدی

 روابط که (. حسابرسانی0214فرد و همکاران،  یلکیو) بگذارد اثر حسابرس قضاوت بر که دارد وجود امکان

 واهندخ آنان هایخواسته به دادن تن به بیشتری تمایل ،دارند خود کارانصاحب با معمول حد از بیش نزدیک

 (.3104و همکاران،  0سیامسادین) داشت

و سازمان بورس اوراق بهادار به موضوع چرخش  یو حسابرس یحسابدار ین استانداردهایکمیته تدودر ایران، 

اهد که در ادامه به آنها اشاره خو اندپرداختهبه ترتیب  یحسابرس مؤسسات یو چرخش اجبار یک حسابرسیشر

کنترل کیفیت،  یران تحت عنوان استانداردهایا یحسابرس یاستانداردها 0بخش  34بند » ب«طبق قسمت  .شد

ت یرعا ، جهتتهران رفته شده در بورس اوراق بهاداریپذ یهاشرکت یمال یهاصورت یر مسئول کار حسابرسیمد

نظر گرفته  سال در 5ن مورد حداکثر یتغییر کند که ا یپس از مدت مشخص یستی، بایاحرفهین رفتار یالزامات آ

معتمد  یحسابرس مؤسساتدستورالعمل  01بند  3مطابق تبصره  (.0210، یحسابرس یاستانداردها)شده است 

ک یهر  یمسئول کار حسابرس یو شرکا یمؤسسات حسابرس ،0225مرداد  2سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 

                                                                                                                                                                        
1 Syamsuddin 
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شرکت  یسال، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانون 4ر مجاز نیستند بعد از گذشت یز یاز اشخاص حقوق

سال قبل،  4ک مسئول کار در دوره ی، شریرند. ضمناً در صورت خروج شرکاء از مؤسسه قبلیمذکور را بپذ

مهلت از  نیگر سمت مزبور را قبول کند. شروع اید یحسابرسک در مؤسسه یبا حضور به عنوان شر تواندینم

 .(0215 احمد زاده،به نقل از  0226سازمان بورس اوراق بهادار، ) ن دستورالعمل خواهد بودیب ایخ تصویتار

 کنندگانستفادها، از قابلیت اعتماد بیشتری نزد اندشدهحسابرسی  المالی که با کیفیت با یهاصورت از طرفی،

ل و ارتقا کیفیت حسابرسی، مقررات متعددی در البرخوردار خواهند بود. به همین دلیل، با هدف حفظ استق

اخیر وضع شده است. چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی و محدودیت در ارائه سایر خدمات حسابرسی  یهاسال

اما، با توجه به این حقیقت که هر مقرراتی پس از اجرا، پیامدهای متفاوتی خواهد  از جمله این مقررات هستند.

حاضر به دنبال بررسی تأثیر مقررات پیش  پژوهشداشت، و امکان وجود تناقض بین تئوری و عمل وجود دارد، 

 به پژوهش این در ذکرشده یهااستداللبا توجه به  است. ای حسابرسانهای تردید حرفهویژگیگفته شده، در 

 هایویژگی در بهبود تواندمی یحسابرس مؤسسهچرخش اجباری  آیا که شودموضوع پرداخته می این بررسی

 باشد؟ مؤثرای حسابرسان حرفهتردید 

 پژوهش ه هایو فرضینظری  مبانی

دارند ممکن  (بقا و تغییر حسابرسان)ا که درچرخش حسابرسان یامالحظهبا توجه به تأثیرقابل  هاشرکتمدیران 

جایگزین  ،کنندیمصادر  را که اظهارنظر مطلوب و دلخواه مدیریت یحسابرسان از این تأثیر، یریگبهرهاست با 

 یاین تأثیرمدیریت؛ (3102 ،و همکاران 0یداگرت) کنند تا به این وسیله منافع خود را بیشینه کنند یحسابرسان قبل

 یمنته یکه ممکن است به شکست حسابرس کندیمرا ایجاد  یو عوامل شودیم یمنجر به فرسایش کیفیت حسابرس

ان ریسک چرخش در حسابرس کدر حسابرسان و در یاحرفهاین رفتارها منجر به تردید  دیگر، یبه عبارت. شود

 گرد و ناصری،به نقل از  3112 و همکاران،3 فرانسیس) آنان اثرگذار باشد یبر کیفیت حسابرس تواندیمکه  شودیم

0211). 

عنصر  یاحرفهد است. تردی یاحرفه، تردید گذاردیمکی از مفاهیم بااهمیتی که بر کیفیت حسابرسی تأثیر ی

احبکار ص یهاپاسخ. اگر حسابرس بیش از اندازه به استو یکی از عوامل مؤثر بر آن  یاحرفهذاتی اعمال قضاوت 

ادیده هشداردهنده را ن عالئمنامناسب او به مسائل مبهم و پیچیده را بپذیرد و  یهاپاسخاعتماد کند، ممکن است 

حال، همواره  ن؛ با ایگرفته استدر تمامی استانداردهای حسابرسی مورد تاکید قرار  یاحرفهاهمیت تردید  .انگارد

                                                                                                                                                                        
1 Daugherty 2 Francis 
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ی و همکاران، حسین)کافی وارد بوده است  یاحرفهحسابرسی به دلیل عدم اعمال سطح تردید  مؤسساتانتقادات به 

انگاری و قصور حسابرس در کار ممکن است باعث سهلرابطه درازمدت حسابرس و صاحبهمچنین، (.0211

 جادیا موجب کار،صاحب کنار در حسابرس مدتطوالنی حضور خود شود. چراکه یدهشهادتنقش  انجام

 دارخدشه را وا طرفیبی و استقالل که وضعیتی شود،می کارصاحب تیریمد نظر تیرعا و حفظ برای التییتما

 هزیادی بهای موضوع مهمی است که نگرانی ی حسابرساحرفهو تردید ل الضعف استق(. 0225 رجبی،کند )می

 .(3101لی، ) استکار پیشنهادی برای رفع این نگرانی، چرخش اجباری حسابرسان همراه دارد. راه

لیوان ترنر رئیس سابق کمسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا معتقد است الزامات چرخش اجباری منجر به 

 هیئت یشود. همچنین در بیانیه مفهومنهایت افزایش کیفیت حسابرسی می ای حسابرس و درحرفهافزایش تردید 

که چرخش مؤسسه حسابرسی، کیفیت حسابرسی را از  شودیماستدالل  عام هایشرکت حسابداری بر نظارت

لو  (.3115و همکاران، 0 آرلای، افزایش خواهد داد )طریق افزایش استقالل حسابرس، عینیت و تردید حرفه

ید مانند خر هایییتفعالکه با اعمال چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی، فرصت برای  است معتقد (3115)

ل ظاهری نیز بهبود خواهد یافت. ال، با اجباری شدن چرخش مؤسسات حسابرسی استقشداظهارنظر محدود خواهد 

ش خواهد یافت. نیز افزای کنندگاناستفادهل ظاهری حسابرس، کیفیت حسابرسی از دیدگاه عموم قالبا بهبود است

از این رو اگر یک صاحبکار بخواهد با اهرم (.0211 گرد و ناصری،) شودیماین موضوع یک منفعت محسوب 

ربه را بر پیکر ض ینتربزرگای یک مؤسسه حسابرسی را سلب کند، رابطه بلندمدت و منافع مالی، شخصیت حرفه

این تهدید را برای حرفه تا حدودی کاهش دهد. اما چرخش  تواندیمحرفه وارد خواهد کرد. چرخش اجباری 

 واندتیماز تجارب متفاوت  یامجموعهاجباری دالیل دیگری هم غیر از استقالل دارد. یک حسابرس جدید با 

اوت به یک کار داشته باشد و در نتیجه همین نگاه متفاوت، تحریفاتی را کشف کند که از دید حسابرس نگاهی متف

کنان کار یاحرفهقبلی به دلیل تکراری بودن کار پنهان مانده است. عالوه بر این، انجام کارهای جدید توان 

توانمندی  از این توانندیممختلف  هایینهزمو مؤسسات با کسب تجربه در  دهدیممؤسسات حسابرسی را افزایش 

استفاده کنند. افزایش انگیزه کارکنان مؤسسات در نتیجه  هاشرکتمجاز به دیگر  یامشاورهبرای ارائه خدمات 

 ن،سجادی و همکارا) تغییر کار و مواجه شدن با فضای کاری جدید یکی دیگر از مزایای چرخش اجباری است

رد. استدالل وجود دا اییچیدهپرابطه  ای و کیفیت حسابرسیحرفه ، تردیدچرخش مؤسسه حسابرسیبین  .(0216

زایش داد تا را اف یاحرفهتردید  بایستیممنظور کاهش اثر افزایش دوره تصدی حسابرس سنتی این است که به

                                                                                                                                                                        
1 Arel 
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ش بیشتر و تردید دان یریکارگبهبه  منجر تواندیمهرحال کاهش مدت این رابطه کیفیت حسابرسی افزایش یابد. به

د های حسابرسی نیاز به سطح باالیی از شک و تردیها حاکی از آن است که حوزهحسابرس شود. این یافته یاحرفه

 (.3105، و همکاران 0بولین) ای داردحرفه

 ل قائل شدهیبه شرح ذ ویژگیحسابرس شش  یاحرفهتردید  یبرا (3102)و همکاران هرت با توجه به اینکه 

که عبارتنداز: ذهن پرسشگر، به تعویق انداختن قضاوت، جستجوی دانش، درک میان فردی، خودرأیی و  است

صر صورت مختها بهاست در ادامه هر یک از این ویژگیشده مطرح ذیل به شرح شش فرضیه لذا نفس.اعتمادبه

 :گرددیمشود و فرضیه مربوطه بیان توضیح داده می

 و اشتهد فراوان زهیانگ یمال هایصورت تناقضات یریگیپ یبرا : بدین معنی که حسابرس3ذهن پرسشگر

دهد که چارچوب های روانشناسی نشان مینظریه (.0210، و همکاران نژادیعقوب) آورد عمل به را یافک تالش

شود بینی مییشها، پتواند با چرخش حسابرس تنزل یابد. در حقیقت، با استفاده از این نظریهارزیابی شکاکانه می

ه کن است اعتقاد حسابرس را به صداقت مدیریت افزایش دهد کمم کاررابطه درازمدت حسابرس و صاحبکه 

بدین ترتیب فرضیه اول بصورت  .(3101همکاران،  کلی و) د منجر به کاهش کیفیت حسابرسی شودتواناین می

 :شودیمزیر مطرح 

 پرسشگر، رابطه ذهن با حسابرسان ایحرفه چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی و تردید بین فرضیه اول:

 .دارد وجود یمعنادار

حسابرسان باید قضاوت در مورد یک موضوع را تا زمانی که به شواهد قطعی  :2به تعویق انداختن قضاوت

به تعویق اندازند. به عبارتی سرعت رسیدن به یک تصمیم نباید منجر به کاهش شناخت در مورد آن  اندیدهنرس

رابطه درازمدت  ،بنابراین؛ (0211 حسینی و همکاران،و  3102 ،و همکاران هرت ،3101، 4هرت)موضوع شود 

ماید و داشته است اکتفا ن کارصاحبتا حسابرس به شناخت قبلی که از  شودیمموجب  کارحسابرس و صاحب

ی حسابرس مؤسساتچرخش اجباری  رودیمانتظار  ،ننماید؛ بنابراین یآورجمعکافی را برای قضاوت شواهد 

 نندهکقانعواهد و ش کارصاحبشناخت کافی از  یآورجمعرا تا زمان  یاحرفهقضاوت موجب شود تا حسابرس 

 :شودیمبه تعویق اندازد. بدین ترتیب فرضیه دوم به شرح زیر مطرح 

 تعلیق قضاوت، رابطه با حسابرسان ایحرفه تردید بین چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی و فرضیه دوم:

 .دارد وجود یمعنادار

                                                                                                                                                                        
1 Bowlin 
2 Questioning Mind 

3 Suspension of Judgment 
4 Hurtt 
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ذهن پرسشگر حسی از شک یا عدم اعتقاد  چراکه: این ویژگی با ذهن پرسشگر تفاوت دارد. 0جستجوی دانش

 مندقهعالجستجوی شواهد بیشتر حسی از کنجکاوی است. افراد شکاک به اطالعات عمومی  کهدرحالیاست 

برای اثبات نتیجه یا کسب اطالعات خاص ندارند. این جنبه از شکاکیت در فلسفه مستند  اییزهانگ لزوماًبوده و 

ی فراتر و نگاه عمیق و حت کندیمموشکافانه استدالل  طوربهفرد شکاک  کندیمبیان  (0111) پاپ کینشده است. 

، 3101هرت، ) شودیمکنجکاوی شخصی دیده  رمنظوبه معموالًاز آن به موضوعات روشن دارد؛ این ویژگی 

باعث  کاررابطه درازمدت حسابرس و صاحب ،بنابراین؛ (0211 حسینی و همکاران،و  3102، و همکاران هرت

سابرسی گذشته ح یهاسالننماید و بر اطالعاتی که از  یآورجمعرا  کنندهقانعشواهد کافی و تا حسابرس  شودیم

چرخش  رودیمانتظار  ،؛ بنابراین(3106و همکاران  3انوفه) باشدکمتری دارد اکتفا نموده و به دنبال شواهد قطعی 

 ندهکنقانعشواهد قطعی و  یآورجمعاقدام به بررسی و حسابرسی موجب شود تا حسابرس  مؤسساتاجباری 

ن ترتیب فرضیه . بدینماید یآورجمعاز شک و تردید بیشتر شواهد و اطالعات بیشتری را  یباحالتو  باشدبیشتری 

 :شودیمسوم به شرح زیر مطرح 

 برای کسب جستجوگری با حسابرسان ایحرفه تردید بین چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی و فرضیه سوم:

 .دارد وجود یمعنادار دانش، رابطه

فردی است. این ویژگی  هاییزهانگ: یک جنبه مهم از ارزیابی مدارک حسابرسی، شناخت 2درک میان فردی

در  یهافرصت و هایزهانگ. حسابرس باید نمایدیمرا بیان  کنندیمانگیزه و درستی نیت افرادی که مدارک را تهیه 

د ارتکاب تقلب و یا تالش برای شفافیت کمتر را بای منظوربهیا  کنندهگمراهمدارک  ارائهدست کارمندان برای 

 دارانهجانب ،غیردقیقرا به سمت ارائه اطالعات  هاآن تواندیمو احساسات افراد  هایزهانگشناسایی نماید. به عبارتی 

ک مبنا د، آنگاه حسابرس ییک فرد شناسایی شو هاییزهانگمفروضات ذهنی و  کهوقتیسوق دهد.  کنندهگمراهو 

برای به چالش کشیدن و تصحیح مفروضات اشتباه را دارد بدون شناخت افراد تعیین اینکه چه موقع ممکن است 

حسینی و  3102، و همکاران هرت، 3101)هرت،  افراد اطالعات اشتباه در اختیار حسابرس قرار دهند مشکل است

و  ارکصاحبکه حسابرس  شودیمموجب  کاررابطه درازمدت حسابرس و صاحب ،بنابراین ؛(0211 و همکاران،

 رودیمانتظار  ،، بنابراینفردی کارکنان توجه ننماید یهازهیانگو به شناخت کارکنانش را درستکار فرض نماید 

فردی  یهازهیانگحسابرسی، حسابرس جدید با جدیت بیشتری به بررسی و شناخت  مؤسساتکه با چرخش 

                                                                                                                                                                        
1 Search for Knowledge 
2 Enofe 

3 Interpersonal Understanding 
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. بدین دینمایمی بررسبیشتری  با دقتافراد در تقلب را  یتوجیهشرایط و  هازهیو انگ هافرصتبپردازد و کارکنان 

 :شودیمفرضیه چهارم بصورت زیر مطرح  شدهگفتهترتیب با توجه به مطالب 

 فردی، رابطه میان درک با حسابرسان ایحرفه تردید بین چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی و :چهارمفرضیه 

 .دارد وجود یمعنادار

تا  کندیم: حسابرس باید کفایت شواهد حسابرسی را بررسی کند این عمل به حسابرس کمک 0خودرأیی

 یشنهادهایپدر آزمون بلکه در کنار گذاشتن  تنهانهکند. حسابرسان  گیرییمتصم نیاز موردنسبت به سطح شواهد 

حسابرس شکاک، نگران برداشت خود از صداقت ادعاهای مدیر است . داشته باشند یاحرفهشجاعت باید دیگران 

 تردیدکه  ددهنیممتقاعدکننده دیگران قرار دارد. همچنین فالسفه نشان  یهاتالشعقاید یا  تأثیرو کمتر تحت 

 حسینی و همکاران،و  3102، و همکاران هرت، 3101هرت، ) گیردیبرمفردی را هم در  خودرأیی ایحرفه

که  یاسالهچندبنا به اعتماد و رابطه که حسابرس  شودیمافزایش دوره تصدی حسابرس موجب  ،بنابراین .؛(0211

ر عقاید تحت تأثیو  نمایداعتماد  کارصاحببه اظهارات و پیشنهادهای  کندیمو کارکنانش پیدا  کارصاحببا 

بت به نسجدید حسابرسی، حسابرس  مؤسساتبا چرخش این در حالی است که  ،قرار گیرد هاآن متقاعدکننده

 یآورجمعجایگزین برای  یهاروشو از  دهدیمبیشتری نشان  یاحرفهصداقت ادعاهای مدیر شک و تردید 

یژگی وحسابرسی موجب بهبود  مؤسسهکه چرخش اجباری  رودیمبدین ترتیب انتظار . دینمایمشواهد استفاده 

 :شودیمحسابرس شود. بدین ترتیب فرضیه پنجم بصورت زیر مطرح خودرأیی 

 یمعنادار خودرأیی، رابطه با حسابرسان ایحرفه تردید بین چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی و :پنجمفرضیه 

 .دارد وجود

اسی روانشن یهاپژوهشرا نیاز دارد. در  نفساعتمادبه، یک سطح معین از یاحرفه: شک و تردید 3نفساعتمادبه

، آرامش (0111هوک وی ) است شدهتعریفخود  هایییتوانااعتقاد یک فرد نسبت به  عنوانبه نفساعتمادبه

را برای یک آرامش درونی و  نفسنیز اعتمادبه (3110) لوم داند وضروری میروانی را برای رسیدن به موفقیت 

 و همکاران،حسینی و  3102، و همکاران هرت، 3101هرت، )داند عاری بودن از اضطراب و آشوب الزم می

های متقاعدکننده دیگران مقاومت کرده و سازد که در مقابل تالشنفس، حسابرس را قادر میاعتمادبه؛ (0211

ش هرچه سطح اعتماد به نفس حسابرس افزایها را به چالش کشد. به عبارتی های آنمفروضات دیگران یا استدالل

که با چرخش  رودیمانتظار  ،بنابراین .(3102 ،و همکاران هرت) یابدیماو نیز افزایش  یاحرفهتردید  یابد،

                                                                                                                                                                        
1 Self-Esteem 2 Autonomy 
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متقاعدکننده دیگران مقاومت کرده و مفروضات دیگران  یهاتالشحسابرسی، حسابرس جدید در مقابل  مؤسسات

 :شودیمرا به چالش کشد. بدین ترتیب فرضیه ششم بصورت زیر مطرح  هاآن یهااستداللیا 

 نفس، رابطهاعتمادبه میزان با حسابرسان ایحرفه تردید مؤسسه حسابرسی و اجباریبین چرخش  :ششمفرضیه 

 .دارد وجود یمعنادار

 پیشینه پژوهش

با بررسی تجربی الزامات ابقا و چرخش حسابرسان نتیجه گرفتند که تحمیل چرخش  (3113) همکارانو  0دوپاچ

تحمیل  هاشرکتبرای چرخش و یا ابقاء حسابرس به ی الزام که در آن هیچ اییهرواجباری حسابرس نسبت به 

 (3116) 3واپوپو .شودیمگزارشات سوگیرانه به نفع مدیریت  ارائه، منجر به کاهش تمایل حسابرس به شودینم

 هایافتهی اولیه در خصوص انحرافات بالقوه را سنجید. هاییهفرضارتباط بین معیارهای تردیدگرایی هرت و ارائه 

 یآورمعجشواهد بیشتری را  معموالًوی نشان داد که حسابرسان با تردیدگرایی باالتر برای ارائه نظر کارشناسی 

 (.0210 و همکاران، نژادیعقوب) باالتری برخوردار استاز کیفیت  هاآنو گزارشات حسابرسی  کنندیم

 بدین. تندپرداخ گیریتصمیم و قضاوت بر حسابرسان دیترد هایویژگی یبررس به (3111) و همکاران 2رزکوآداک

. تندگرف نظر در آماری نمونه عنوانبهرا  هلند بزرگ یحسابرس مؤسسه چهار در شاغل حسابرس نفر 216 منظور

 دیترد هاییویژگ و اندمتفاوت گیریتصمیم و دیترد قضاوت، در یحسابرس یاکشر داد نشان آنان پژوهش جینتا

  .ددار یبستگ ینترلک طیمح و حسابرسان ییتوانا به آنان گیریتصمیم و قضاوت در دیترد و حسابرسان

 گیریتصمیم و قضاوت با مرتبط صفت یک عنوانبه ایحرفه تردید و شک بین رابطه به (3111)4 لسونن

 هرچه. گرددیم قضاوت کیفیت افزایش به منجر ایحرفه تردید و شک که است گرفته نتیجه و است کردهاشاره

همکاران  و بولین .آیدمی وجود به یکمتر اشتباهات باشند مواجه یباالتر ایحرفه تردید و شک با حسابرسان

. داختندبر کیفیت حسابرسی پر ایحرفهچرخش اجباری حسابرس و تردید  تأثیره بررسی ب پژوهشیدر  (3105)

ه این منجر به است ک مؤثرپرسشگرانه حسابرس  ذهنیتنشان داد که افزایش چرخش شرکت حسابرسی بر  نتایج

حسابرسی بر تردید چرخش شرکت  تأثیربه بررسی  (3106) و همکاران انوفه .گرددمیافزایش کیفیت حسابرسی 

 ایرفهحنشان داد که بین چرخش شرکت حسابرسی و تردید نتایج  .حسابرس در نیجریه پرداختند ایحرفه

 ایحرفهبر تردید  تأثیرگذارعلل  پژوهشیدر  (3101اندریس ) .معناداری وجود داردحسابرس رابطه منفی و 

                                                                                                                                                                        
1 Dopuch 
2 Popova 

3 Quadackers 
4 Nelson 
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، تجربه و طرفییبنشان داد که استقالل،  ، نتایجبر ارتقای کیفیت حسابرسی بررسی نمودند تأکیدحسابرس را با 

  شود.یماین باعث ارتقای کیفیت حسابرسی  و تأثیرگذارندحسابرسان  ایحرفهمهارت حسابرس بر تردید 

کردند.  بررسی هاآنرا بین حسابرسان و مشتریان  یاحرفهرابطه میان اعتماد و تردید  (3101) و همکاران0آشوائر

یان از تردید و بر درک مشتر انجامدیمنتایج پژوهش نشان داد که قوانین موجود به تفکیک حسابرسان از مشتریان 

 یهاادهداز حسابرسان مستقل و نیز  شدهکسببا استفاده از نتایج  (3102) و همکاران 3کنچل مؤثر نیست. یاحرفه

، رابطه حسابرسان مستقل و کیفیت حسابرسی یاحرفهکلی موجود در پایگاه مشتریان دریافتند که میان تردید 

ف، رابطه مختل یهاشرکتسرپرست گروه حسابرسی در  همچنین دریافتند میان تردید و عملکرد هاآنوجود دارد. 

دفعات ارزیابی ریسک تقلب و زمانبندی کشف  یرتأثدر پژوهشی با عنوان  (3101)و همکاران  2برازل وجود دارد.

تقلب بر قضاوت و عمل تردیدگرایانه حسابرس، دو استراتژی برای بهبود رفتار تردیدگرایانه در وظایف مرتبط با 

تقلب در نظر گرفتند. نتایج حاکی از این بود که هنگام بازبینی و ارزیابی مجدد ریسک تقلب، حسابرسان 

 خود خواهند داشت. یهاقضاوتتردیدگرایی بیشتری در 

 یابرسحس تیفکی و ییدگرایترد تبکم هایشاخص نیب ارتباط یبررس به (0210) و همکاران نژادیعقوب

 بورس معتمد یحسابرس هایمؤسسه در یحسابرس تیفکی و ییدگرایترد هایشاخص نیب داد نشان جیپرداختند، نتا

 و ایحرفه دیترد نیب ارتباط پژوهشی در (0212) و همکاران رویایی .دارد وجود یمعنادار و مثبت رابطه ران،یا

 نمونه عنوانبه مستقل حسابرس 051 نظر پژوهش نیا در. ردندک یبررس را مستقل حسابرسان ایحرفه قضاوت

 یسابرسح هایمؤسسه در داد نشان جینتا. شد آوریجمع هرت شدهلیتعد یاسیمق شش پرسشنامه کمک به یآمار

  .اردد وجود یمعنادار و مثبت رابطه ایحرفه قضاوت و ایحرفه تردید نیب ران،یا یرسم حسابداران جامعه عضو

طرفی و )شامل بُعد بیای بررسی ارتباط بین ابعاد تردید حرفهی به پژوهش در (0215) و همکاران زادهیرجبعل

اریوی شبه دو سن کارگیریبهبا  هاآنبدین منظور  پرداختندحسابرس  ههای دیرباورانبُعد شکاکیت( و قضاوت

حسابرسیِ عضو جامعه حسابداران  مؤسساتنفر از حسابرسان شاغل در  11آزمایشگاهی، اقدام به پیمایش نظر 

های قضاوت طرفی وبی» بینکه در محیط کنترلی با ریسک باال، ارتباط  دادنشان  هاآن های. یافتهنمودندرسمی 

طرفی بی»ن تر است. همچنین، ارتباط بیقوی «های دیرباورانهشکاکیت و قضاوت»، نسبت به ارتباط بین «دیرباورانه

 درشدت داری، تفاوت معنیحالبااینیابد. در محیط کنترلی با ریسک باال، شدت می «های دیرباورانهو قضاوت

 در دو محیط کنترلی دارای ریسک باال و پایین وجود ندارد. «های دیرباورانهشکاکیت و قضاوت»ارتباط میان 

                                                                                                                                                                        
1 Aschauer 
2 Knechel 

3 Brasel 
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 بر یمبتن الگوی یطراح به( ISM) یساختار-یریتفس لیتحل قیطر از یپژوهشدر  (0216) و همکاران انیول

 تا 0215 ردادماهخ نیب سالهیک یزمان بازه یک در حسابرسان ایحرفه دیترد بر مؤثر عوامل کیکتف و بندیدسته

 ،شدهیطراح یالگو براساس ایحرفه دیترد عوامل تریناساسی داد نشان پژوهش جینتاپرداختند  0216 خردادماه

 تمقررا و نیقوان به احاطه و یحسابرس هایمهارت بر احاطه ،یحسابرس یاستانداردها به احاطه حسابرس، طرفیبی

. بودند یدلف جینتا در حسابرس تخصص و استقالل به مربوط هایشاخص عوامل نیا هک است، بورس تجارت

 از ار،یاخت حیتشر بُعد حسابرسان، ایحرفه دیترد بر عامل نیاثرتر مک درواقع و سطح نیباالتر در نیهمچن

 .است شناختیروان هایویژگی عنوانبه پذیریمسئولیت هایشاخص

یت حسابرس و چرخش حسابرس با کیف یاحرفهارتباط بین تردید  ی به بررسیپژوهشدر (0211) گرد و ناصری

های جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت پرداختند.های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسابرسی شرکت

. نتایج پژوهش است 0214تا  0222ساله از سال  6پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی 

ا کیفیت ب داریامعنحسابرس و چرخش اختیاری حسابرس ارتباط مستقیم و  یاحرفهمتغیرهای تردید  دادنشان 

غالمرضایی و  .با کیفیت حسابرسی ندارد داریامعنچرخش اجباری حسابرس ارتباط حسابرسی دارند، اما متغیر 

نفر از حسابرسان  312بین  یاحرفه دیحسابرسان بر ترد تیاز اختالالت شخص یاثر ناش یبررسبه  (0212حسنی )

نشان  وهشپژنتایج  .دادندبودند انجام  ین حسابدار رسموشرکت در آزم طیحائز شرا یا بودند یکه حسابدار رسم

 حسابرس رابطه منفی و معناداری وجود دارد. یاحرفهشخصیتی حسابرسان مستقل و تردید  یهااختاللمیان داد 

 .استحسابرس  یاحرفهمعیار درک میان فردی تردید  منفی بر یرتأثای بیشترین همچنین اختالالت شخصیتی دار

حسابرس بر ارزیابی ریسک تقلب را  یاحرفهتردید  هاییدگاهدتأثیر  یپژوهش در (0211) حسینی و همکاران

سازمان در شاغل ان سنفر از حسابر 445اجتماعی، میان  مهارت ارتباطی و تضعیف یکنندگمداخلهبا توجه به اثر 

از میان که  هددیمنشان  مطالعهنتایج این . نمودند بررسی تهراناستان ی سخصوصی حسابر مؤسساتو ی سحسابر

 نادارعبر ارزیابی ریسک تقلب مقضاوت در  وقفه وشگر سذهن پر تنها دو عامل، یاحرفهش مشخصه تردید ش

در  قفهوجستجوی دانش،  یعنیدر ارزیابی ریسک تقلب،  یاحرفهتردید  سه شاخصبا  مهارت ارتباطیهستند. 

 یاحرفهد تردی سه شاخصاجتماعی بر  یفعتضدارد.  یمعنادار وت بمث یگرمداخلهاثر  ساعتماد به نف قضاوت و

 یو معنادارفی من یگرمداخلهاثر نفس اعتماد به قضاوت و در  وقفهشگر، سذهن پر یعنیدر ارزیابی ریسک تقلب، 

 .دارد
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ان در حسابرس اییدحرفهتردذهنی بر  یسازاستعاره یرتأثبررسی  ی بهپژوهش در (0211) شفعتی و همکاران

د و برای تحلیل استاندارد بو یهاپرسشنامه. ابزار این پژوهش پرداختند ارزیابی ریسک تقلب و کیفیت حسابرسی

مکرر و همچنین  یهااندازهروش مانوا چند متغیره، تحلیل واریانس  یهاآزمونپژوهش از  هاییهفرضآزمون 

 هانآتعقیبی برای مقایسه زمان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد تفاوت حسابرسان بر حسب ادارک  یهازمونآ

 .رددگیمو کیفیت حسابرسی  هاشرکتحسابرسی باعث افزایش ارزیابی ریسک تقلب  یهااستعارهاز 

 پژوهش یشناسروش

 و هایهنظر بررسی شامل حسابرسی در رفتاری یهاپژوهش است. رفتاری یهاپژوهش نوع از حاضر پژوهش

 دیدگاه از .پردازدیم حسابرسان رفتار و حسابداری اطالعات بین رابطه بررسی به که است رفتاری علوم یهاروش

 و نیروش میدا ازلحاظ چنینهم وهمبستگی  نوع از پیمایشی -توصیفی روش و ماهیت ازنظر و کاربردی هدف

ابزار . شودمیمحسوب  ایکتابخانه و قیاسی نوع از پژوهش یشینهپ و نظری چارچوب آوریجمع ازلحاظ

 .است پرسشنامه پژوهش متغیرهای یآورجمع برای مورداستفاده

ضو ع حسابرسیمؤسسات  و حسابرسی در سازمان شاغل جامعه آماری، حسابرسان پژوهشبا توجه به هدف 

 شامل که شغلی یهاگروه با بین حسابرسانی پرسشنامه .است شدهگرفتهرسمی ایران در نظر  حسابداران جامعه

 اینکه به گردید که دارای دانش تجربه و تخصص بیشتری بودند. با توجه توزیع سرپرست بودند و ریمد شریک،

 ایران در حسابرسی سازمان و حسابرسی یهامؤسسه در شاغل سرپرستان مدیران و شرکا، تعداد از رسمی آمار

 بودن حجم نامشخص به توجه با ،بنابراین؛ شودیم فرض نامشخص آماری جامعه اعضای تعداد نیست دست

 نبودن دسترس در نیز وبرای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران با فرض جامعه آماری نامعلوم استفاده شد  جامعه

 :شودیم محاسبه زیر فرمول از استفاده با نمونه حجم جامعه واریانس

 :فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونهرابطه فوق 

(0) 
n =

𝑍𝛼
2
𝑝𝑞

𝑑2
 

 در این فرمول:

 =تعداد نمونه

𝑍𝛼
2

 نرمال استاندارد 16/0= 

p=q=0/5 
d =0/1 
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 نظر گرفتن در با پژوهشکه در این  استنفر  16تعداد نمونه آماری بدست آمده مطابق با فرمول باال 

؛ توزیع شد جامعه اعضای بین 12در سال   پرسشنامه 352نداشت  وجود هاآن برگشت امکان که ییهاپرسشنامه

و  هامجله کتب به رجوع با ینظر بخش در پژوهش این ، درنیهمچن .دادند پاسخ هاپرسشنامه به نفر 001 تاًینها که

 مهپرسشنای ریگاندازه ابزار از هاداده یآورجمع یبرا و شد یآورجمع ازیموردن اطالعات اینترنتی یهاگاهیپا

  .استشده استفاده

 و اکسل افزارنرمو محاسبات از  یبندجمعپرسشنامه(، برای  یهاجوابی آماری )از هاداده یآورجمعبعد از 

 یهاسازهاز  یامجموعهخاص بین  یکه یک ساختار عل ساختاری معادالت سازیمدل روش از پژوهش هایفرضیه

 افزاررمن از استفاده با، مبتنی بر کوواریانس و واریانس )حداقل مجذورات جزئی( است یروشو  مشاهدهغیرقابل

Smart PLS قرار گرفت وتحلیلتجزیه مورد. 

 هایمشخصه که شامل حسابرسان ایحرفه تردید هایویژگی از است عبارت پژوهش در این وابسته متغیر

 است ؛خودرأیی و نفساعتمادبه فردی، درک میان دانش، جستجوی قضاوت، در تعلیق پرسشگر، ذهن گانهشش

 ذهن مؤلفهگویه مرتبط با  5شامل گویه که  21با استفاده از  (3102) و همکاران هرت پرسشنامهطریق  از که

 مرتبط باگویه  5 دانش، جستجوی مؤلفه مرتبط با گویه 5 قضاوت، در تعلیق مؤلفهمرتبط با گویه  5پرسشگر، 

 یک پیوستار در خودرأیی مؤلفهمرتبط با گویه  4و  نفساعتمادبه مرتبط با گویه 6فردی،  درک میان مؤلفه

 .است شده گیریاندازه پنج تا یک گذارینمره با و موافق کامالً تا مخالف کامالً از رتکلی طیف ایدرجهپنج

 توانندیمامتیازها  محدودهو  شودیم یبندرتبه (بسیار موافق) 5بسیار مخالف( تا ) 0لیکرت از  سدر مقیا هاپاسخ

 .است یاحرفهتر تردید السطح با دهندهنشانباشد که افزایش امتیاز  ریمتغ 051تا  21از 

و  بولین هاپژوهش برگرفته از متغیر ینا .ستاحسابرسی  مؤسسهچرخش اجباری  پژوهشمتغیر مستقل 

 یک پیوستار در هگویِ پنج از استفاده با (3113) دوپاچ و کینگو  (3106) همکاران و هفانو ،(3105) همکاران

 .است شده سنجش 5 تا 0 گذارینمره با و موافق کامالً تا مخالف کامالً از رتکلی طیف ایدرجهپنج

 پژوهش یهاافتهی

 اطالعات جمعیت شناختی

 اکثر گرددمیمشاهده  که طورهمان .دهدمی نشان را دهندگانپاسخ شناختی جمعیت اطالعات (0) جدول

 ازلحاظ (نفر 25) دهندگانپاسخاز  نیمی از بیش همچنین ،(نفر 16) هستند مردان پرسشنامه به دهندگانپاسخ

 ،(نفر 65) لیسانسفوق تحصیالت دارای دهندگانپاسخبیشتر . هستند سمت شغلی سرپرست دارای ایحرفه جایگاه

 .هستندسال  05تا  01دارای سابقه بین  دهندگانپاسخاز نفر  65 و( درصد 25) ارشد حسابرس سمت
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 دهندگانپاسخ یشناخت جمعیت اطالعات .1 جدول

 آمار شناختیاطالعات جمعیت

 001 کنندگانمشارکت

 6 شرکا

 32 مدیران

 25 سرپرستان

 جنسیت
 32 زن

 16 مرد

 تحصیلی مدرک

 4 دکتری

 65 کارشناسی ارشد

 51 کارشناسی

 سابقه کار

 01 سال 01 تا 5

 65 سال 05تا  01

 1 سال 31تا  05

 21 سال 31بیشتر از 

 پژوهشمدل مفهومی 

 .استبه صورت زیر  پژوهش ی، فرضیات و پیشینه پژوهش، مدل مفهومینظر یبر مبان یبتنم

 

 

 

 

 

 

 

 
 ((4012)انوفه و همکاران و  (4012بولین و همکاران )) پژوهشمفهومی الگوی . 1شکل                               

 یریگاندازه الگویو ارزیابی  پژوهش الگویبرازش 

سه معیار پایایی، روایی همگرا و  یریگاندازه یالگوها، برای بررسی برازش PLSمطابق با الگوریتم تحلیل 

ابی مناسب برای ارزی یاسنجهکرونباخ معیاری برای سنجش پایایی و  یآلفا .شودیمروایی واگرا استفاده 

چرخش اجباری موسسه 

سابرسیح  

 ای حسابرستردید حرفه

 تعلیق قضاوت

 ذهن پرسشگر

 جستجوگری برای کسب دانش

 خودرأیی

 درک میان فردی

 اعتماد به نفس
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. پایداری درونی نشانگر میزان همبستگی بین یک سازه گرددیممحسوب  )سازگاری درونی( 0پایداری درونی

و داوری )قبول است نشانگر پایایی قابل 1/1مقدار آلفای کرونباخ باالتر از  .مربوط به آن است یهاشاخصو 

نسبت به مقدار آلفای کرونباخ به نام پایایی ترکیبی  یترمدرن اریمع زین PLSروش همچنین،  (.0212، رضازاده

ق بلکه با توجه صورت مطلنه به هاسازهبرتری آن نسبت به آلفای کرونباخ در این است که پایایی  ،بردیمبه کار 

، هر PLS برای سنجش بهتر پایایی در روش جهینت . درگرددیمبا یکدیگر محاسبه  یشانهاسازهبه همبستگی 

 (.0212، رضازادهو داوری ) شوندیمکاربرده دوی این معیارها به

تمامی این معیارها در مورد متغیرهای مکنون مقدار مناسبی کسب  ،شودیممالحظه  (3) در جدول طورهمان

ی هاازهسبرای سنجش روایی  ساخت. تأییدمناسب بودن وضعیت پایایی پژوهش حاضر را  توانیم، پس اندکرده

است.  شده استفاده(، AVEشده )استخراجی و میانگین واریانس دییتأپرسشنامه و ابعاد آن، از تحلیل عاملی 

مقدار . هستند مناسب پنهان یهاسازه سنجش برای حد چه تا هامعرف که دهدیم عاملی نشان بارهای مقدار

 واریانس میانگین شــاخص از همگرا سنجش روایی اســت. برای 4/1 عاملی بارهای بودن برای مناســب مالک

 یهامعرف با سازه هر میزان همبستگی شدهاستخراج واریانس میانگین شــاخص .است شدهشدهاستفادهاستخراج

 طورهمان .دهدیم نشان را آن یهامعرف با هر سازه بین شدهگذاشته اشتراک به واریانس میانگین عبارتی به یا آن

/ و تمامی متغیرها دارای 4از  تربزرگدارای بار عاملی  هاسازهتمامی  کهییازآنجا شودیممالحظه  3 در جدول

 روایی مناسبی برخوردار است.، پرسشنامه از هستند 5/1از  تربزرگ شدهاستخراج واریانس میانگین شــاخص
 یریگاندازه الگویو ارزیابی  پژوهش الگویبرازش  .2جدول 

 متغیر هاهیگو بار عاملی پایایی ترکیبی (AVEروایی همگرا ) آلفای کرونباخ

233/1  524/1  215/1 

161/1  R1 

چرخش اجباری 

 مؤسسه حسابرسی

121/1  R2 

110/1  R3 

114/1  R4 

162/1  R5 

141/1  564/1  124/1 

101/1  QM1 

 پرسشگر ذهن

521/1  QM2 

504/1  QM3 

512/1  QM4 

153/1  QM5 

                                                                                                                                                                        
1 Internal Consistency 
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 متغیر هاهیگو بار عاملی پایایی ترکیبی (AVEروایی همگرا ) آلفای کرونباخ

225/1  612/1  221/1 

142/1  SJ1 

 تعلیق قضاوت

111/1  SJ2 

120/1  SJ3 

260/1  SJ4 

211/1  SJ5 

205/1  513/1  261/1 

141/1  SK1 

برای  جستجوگری

 دانش کسب

150/1  SK2 

225/1  SK3 

111/1  SK4 

652/1  SK5 

126/1  544/1  121/1  

561/1  IU1 

 درک میان فردی

541/1  IU2 

545/1  IU3 

213/1  IU4 

121/1  IU5 

110/1  532/1  203/1  

526/1  SD1 

 خودرأیی
125/1  SD2 

212/1  SD3 

121/1  SD4 

124/1  530/1  111/1  

560/1  SC1 

 نفساعتمادبه

526/1  SC2 

160/1  SC3 

612/1  SC4 

133/1  SC5 

526/1  SC6 

 روایی واگرا

 تعیین نمودند. این یریگاندازههای الگوروشی را برای تعیین میزان روایی واگرای  (0120) 0فورنل و الرکر

طوریکه روایی واگرای  میزان رابطه یک متغیر با سؤاالتش در مقایسه رابطه آن متغیر با سایر متغیرها است؛ بهروش 

                                                                                                                                                                        
1 Fornell, C.,&Larcker 



 411/ 1زدهم/ ش سیمجله دانش حسابداری/ دوره 

 

 

 

 تعامل بیشتری با سؤاالت خود دارد تا با سؤاالت الگوحاکی از آن است که یک متغیر در  الگوقابل قبول یک 

هر متغیر بیشتر  برای شده گین واریانس استخراجدیگر. روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که میزان میان

 .است لگواهمبستگی بین متغیرها( در  مربع مقدار ضرایب)از واریانس اشتراکی بین آن متغیر و متغیرهای دیگر 

 دهد.نشان میرا  پژوهشگیری های اندازهالگوماتریس مربوط به روایی واگرای  (2)جدول 

 گیریاندازه الگوی ماتریس روایی واگرا. 3 جدول

 نفساعتمادبه میزان خودرأیی فردی میان درک دانش برای کسب جستجوگری تعلیق قضاوت پرسشگر ذهن چرخش مؤسسه متغیر

       206/1 چرخش مؤسسه

      163/1 -123/1 پرسشگر ذهن

     261/1 -1113/1 511/1 تعلیق قضاوت
برای  جستجوگری

 دانش کسب
425/1 333/1- 310/1 122/1    

   121/1 441/1 312/1 -062/1 414/1 فردی میان درک

  111/1 512/1 636/1 366/1 -321/1 422/1 خودرأیی

 15/1 60/1 521/1 621/1 256/1 -3/1 515/1 نفساعتمادبه میزان

مشخص است، مقدار جذر میانگین واریانس  (0120فورنل کورنر )برگرفته از روش  (2) همانگونه که از جدول

 ، از مقداراندگرفتهموجود در قطر اصلی ماتریس قرار  یهاخانهمتغیرها در پژوهش حاضر که در  شده استخراج

اظهار  توانیم رو این ازبیشتر است.  اندشده داده زیرین و چپ قطر اصلی ترتیب یهاخانهدر  هاآنهمبستگی میان 

دیگر، روایی  بیان داشت که در پژوهش حاضر، متغیرها تعامل بیشتری با سؤاالت خود دارند تا با متغیرهای دیگر. به

 .در حد مناسب است الگوواگرای 

 2Qگیسر-شاخص استون

ش که دارای براز ییالگوها ود. نکنزا را مشخص میهای دروندر سازه الگوقدرت پیش بینی شاخص این در 

دین معنی که اگر در ب .را داشته باشند الگوزای بینی متغیرهای درونساختاری قابل قبول هستند، باید قابلیت پیش

از این راه  کافی بر یکدیگر گذاشته و یرتأثها ها به درستی تعریف شده باشند، سازه، روابط بین سازهالگویک 

را به عنوان قدرت پیش بینی 25/1و  05/1، 3/1سه مقدار (3111هنسلر و همکاران ). شوند تأییدها به درستی فرضیه

 (.3101 ،و همکاران 0هیر). اندنمودهکم، متوسط و قوی تعیین 

 
 

                                                                                                                                                                        
1 Hair 
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 Q2گیسر-شاخص استون .2جدول 
 2Qشاخص متغیر

 503/1 حسابرسی مؤسسه اجباری چرخش

 422/1 پرسشگر ذهن

 613/1 تعلیق قضاوت

 132/1 دانش برای کسب جستجوگری

 460/1 فردی میان درک

 511/1 خودرأیی

 426/1 نفساعتمادبه میزان

حاضر مشخص شده است. با توجه به اینکه  الگوی پژوهشمتغیرهای  Q2مقادیر مربوط به ( 4)در جدول 

 بینییشپاست، نشان از قدرت 25/1حاضر بیشتر از  پژوهش الگویبرای تمامی متغیرهای درونزای Q2 مقدار 

ساختاری  ویالگ بینییشپبیان کرد که قدرت  توانیم را دارد و درنتیجه هاآنقوی متغیرهای برونزای مربوط به 

 .مناسب و قوی است پژوهش

 پژوهش هاییهفرضن آزمو

در روش  هاساختاری، مطابق با الگوریتم تحلیل داده الگویگیری، اندازه یالگوهاپس از بررسی برازش 

PLS ژوهشپ یهاهیوسقم فرضشود. جهت بررسی صحتپرداخته می پژوهشهای به بررسی و آزمون فرضیه 

 ساختاری استفاده شد. یهامعادله یالگوسازحاضر از روابط علی مبتنی بر 
 یاحرفهتردید  یهایژگیو برچرخش اجباری مؤسسه حسابرسی  ریتأث tو آماره  سطح معناداریمقدار ضریب مسیر،  .2جدول 

 نتیجه ضریب تعیین مسیر سطح معناداری tآماره  ضریب مسیر ریتأث

 تأیید 513/1 111/1 522/24 103/1 پرسشگر ذهن < -چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی 

 تأیید 015/1 111/1 152/2 042/1 تعلیق قضاوت < --چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی 

 تأیید 503/1 111/1 161/2 161/1 دانش برای کسب جستجوگری < -چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی 

 تأیید 334/1 111/1 346/1 312/1 فردی میان درک < -چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی 

 دییتأ 511/1 111/1 132/21 106/1 خودرأیی < -چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی 

 دییتأ 360/1 111/1 121/1 232/1 نفساعتمادبه میزان < -حسابرسی چرخش اجباری مؤسسه 

شش  (3102) و همکاران هرت پژوهش با حسابرس سازگار ایتردید حرفه برای پژوهش این در کهازآنجایی

( 5ها در جدول ). نتایج آزمون فرضیه ردیگیمبه مورد آزمون قرار  فرضیه شش لذا است، شدهمطرح ویژگی

 مشاهده می شود.



 441/ 1زدهم/ ش سیمجله دانش حسابداری/ دوره 

 

 

 

ر، پرسشگ ذهن با حسابرسان ایحرفه چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی و تردید بیننمود بیان می اول فرضیه

، همچنین است 16/0تر از بزرگ t، مقدار آماره ( 0ل )کشو  (5)با توجه به جدول  .دارد وجود یمعنادار رابطه

 ایحرفه چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی و تردید بین دو متغیر ،است، لذا 15/1تر از کوچکسطح معناداری 

 تأیید پژوهش اولفرضیه  ،رابطه معناداری وجود دارد؛ بنابراین درصد 15با اطمینان  پرسشگر ذهن با حسابرسان

. همچنین با دارد ریتأث پرسشگر ذهن با حسابرسان ایحرفه چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی بر تردید .شودیم

طه در این راب ضریب تعیین مسیر قوی است. شدت رابطه بین دو متغیر است 103/1توجه به اینکه ضریب مسیر 

 است. 513/1برابر با 

تعلیق قضاوت،  با حسابرسان ایحرفه تردید بین چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی ونمود بیان می دومفرضیه 

، همچنین است 16/0تر از بزرگ tمقدار آماره  (،0ل )کشو  (5)جدول با توجه به  .دارد وجود یمعنادار رابطه

 ایحرفه تردید چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی و بین دو متغیر ،است، لذا 15/1تر از کوچکسطح معناداری 

 تأیید پژوهش دوم فرضیه ،رابطه معناداری وجود دارد؛ بنابراین درصد 15با اطمینان  تعلیق قضاوت با حسابرسان

با  . همچنیندارد ریتأث تعلیق قضاوت با حسابرسان ایحرفه تردید چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی و .شودیم

ه ضریب تعیین مسیر در این رابط متوسط است. شدت رابطه بین دو متغیر است 042/1توجه به اینکه ضریب مسیر 

 .است 015/1برابر با 

 ایحرفه تردید بین چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی و به این صورت مطرح شده بود که سومفرضیه 

مقدار (، 0ل )کشو  (5)جدول با توجه به  .دارد وجود یمعنادار دانش رابطه برای کسب جستجوگری با حسابرسان

چرخش  بین دو متغیر ،است، لذا 15/1تر از کوچکسطح معناداری ، همچنین است 16/0تر از بزرگ tآماره 

 درصد 15با اطمینان  دانش برای کسب جستجوگری با حسابرسان ایحرفه تردید اجباری مؤسسه حسابرسی و

 چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی و .شودیم تأیید پژوهش سوم فرضیه ،بنابراین .رابطه معناداری وجود دارد

شدت  است 161/1. همچنین با توجه به اینکه ضریب مسیر دارد ریتأث تعلیق قضاوت با حسابرسان ایحرفه تردید

 .است 503/1ضریب تعیین مسیر در این رابطه برابر با  متوسط است. رابطه بین دو متغیر

 میان درک با حسابرسان ایحرفه تردید بین چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی ونمود بیان می چهارم فرضیه

، است 16/0تر از بزرگ tمقدار آماره ، (0ل )کشو (5)جدول با توجه به  .دارد وجود یمعنادار فردی، رابطه

 تردید چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی وبین دو متغیر  ،است، لذا 15/1تر از کوچک سطح معناداریهمچنین 

 چهارمفرضیه  ،رابطه معناداری وجود دارد؛ بنابراین درصد 15با اطمینان  فردی میان درک با حسابرسان ایحرفه
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 ریتأث فردی میان درک با حسابرسان ایحرفه تردید چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی و .شودیم دییتأ پژوهش

ن عیی. ضریب تمتوسط است شدت رابطه بین دو متغیر است 312/1. همچنین با توجه به اینکه ضریب مسیر دارد

 .است 334/1 مسیر در این رابطه برابر با

 حسابرسان ایحرفه تردید بین چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی وبه این صورت بیان شده بود  پنجمفرضیه 

، است 16/0تر از بزرگ tمقدار آماره (، 0ل )کشو  (5)جدول با توجه به  .دارد وجود یمعنادار خودرأیی، رابطه با

 تردید اجباری مؤسسه حسابرسی وچرخش بین دو متغیر  ،است، لذا 15/1تر از کوچکسطح معناداری همچنین 

 پژوهش پنجمرابطه معناداری وجود دارد؛ بنابراین فرضیه  درصد 15با اطمینان  خودرأیی با حسابرسان ایحرفه

 . همچنین بادارد ریتأث خودرأیی بر حسابرسان ایحرفه تردید چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی و .شودیم دییتأ

رابر عیین مسیر در این رابطه بضریب ت قوی است. رابطه بین دو متغیرشدت  است 106/1مسیر توجه به اینکه ضریب 

 است. 511/1 با

 اعتماد میزان با حسابرسان ایحرفه تردید بین چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی ونمود بیان می ششمفرضیه 

، است 16/0تر از بزرگ tمقدار آماره (، 0ل )کشو  (5)جدول با توجه به  وجود دارد. یمعنادار نفس، رابطه به

 تردید چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی وبین دو متغیر  ،است، لذا 15/1تر از کوچک سطح معناداریهمچنین 

 ششم رابطه معناداری وجود دارد؛ بنابراین فرضیه درصد 15با اطمینان  نفساعتمادبه میزان با حسابرسان ایحرفه

 نفس به اعتماد میزان بر حسابرسان ایحرفه تردید چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی و .شودیم دییتأ پژوهش

ضریب  متوسط است. شدت رابطه بین دو متغیر است 232/1. همچنین با توجه به اینکه ضریب مسیر دارد ریتأث

 .است 360/1 عیین مسیر در این رابطه برابر بات
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 پژوهش در حالت معناداری الگوی. 2شکل 

 و پیشنهاد یریگجهینت

 قطع با ی حسابرسیهامؤسسه چرخش فرآیند حسابرسی، و حسابداری یاحرفه مراجع و نظرانصاحب دید از

 که زمانی و آوردیم را فراهم حسابرسان استقالل حفظ موجبات حسابرس و کارصاحب میان بلندمدت ارتباط

 افزایش کارصاحب یریپذانعطاف، کندیم فعالیت کارصاحب شرکت در مستمر طوربه سال چند حسابرس

 اندرکاراندست نگرانی نشانگر مسلماً هاشرکت توسط حسابرس تغییر به اوراق بهادار بورس الزام سازمان .ابدییم

 .است بوده حسابرسی کیفیت و حسابرس استقالل موضوع با رابطه در بهادار اوراق بورس سازمان مسئوالن و

از طرفی  و کافی وارد بوده است یاحرفهحسابرسی به دلیل عدم اعمال سطح تردید  مؤسساتهمواره انتقادات به 

ین و امکان وجود تناقض ب با توجه به این حقیقت که هر مقرراتی پس از اجرا، پیامدهای متفاوتی خواهد داشت

ای تردید هویژگیحاضر به دنبال بررسی تأثیر مقررات پیش گفته شده، در  پژوهشتئوری و عمل وجود دارد، 

 دیدتر و حسابرسی مؤسساتچرخش اجباری بررسی رابطه بین  پژوهشاین  هدف .حسابرسان است یاحرفه

 برسحسا یاحرفه برای تردید (3102) و همکاران هرتپژوهش  براساسبدین منظور  .است حسابرس یاحرفه

 مطرح خودرأییو  نفس به اعتماد فردی، دانش، درک میان قضاوت، جستجوی در پرسشگر، تعلیق ذهنبعد  شش

 یآمار یهاآزمون به با توجه .قرار گرفت یموردبررس هامؤلفهحسابرسی بر این  مؤسساتچرخش  ریتأثو  شد
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 مؤسسات حسابرسان در یاحرفهتردید  مؤلفه ششهر  چرخش اجباری حسابرس بر که شد مشخص ،شدهانجام

نی است این بدین مع .دارند یمثبت و معنادار ریتأث رانیا یحسابداران رسم جامعه عضو و بورس معتمد یحسابرس

ران معتقدند چرخش اجباری یا یحسابداران رسم جامعه عضو و بورس معتمد یحسابرس مؤسساتکه اعضای 

ولین و باین نتایج با نتایج پژوهش . حسابرس باشد ییگرا تریدیفردبر ابعاد  یمؤثرعامل  تواندیمحسابرس 

انوفه و و مغایر با نتایج پژوهش  استمشابه  (0211) گرد و ناصری و (3113) دوپاچ و کینگ ،(3105) همکاران

حسینی و  ،(3102) همکاران و هرت ،(3111) نلسونو همچنین این نتایج با نتایج پژوهش  (3106همکاران )

 .استراستا هم (0210) همکاران و نژادیعقوبو  (0212)و همکاران  رویایی ،(0211) همکاران

یتی ، حسابرسان در موقعحسابرسی مؤسساتچرخش اجباری که در صورت  شودیمچنین استدالل  ،بنابراین

ی و عین هایقضاوتمدیران مقاومت کنند و  هایخواستهکه قادر خواهند بود در مقابل فشارها و  گیرندمیقرار 

ی موجب ایجاد تمایالتی برا کارصاحبحسابرس در کنار یک  مدتطوالنیبیطرفآنه ای را اجرا کنند. حضور 

دوش او را مخ ایحرفه؛ وضعیتی که استقالل و تردید شودمی کارصاحبمدیریت  نظرهاینقطهحفظ و رعایت 

 تا حدی که احساس شودباعث ایجاد یک سری روابط عاطفی  تواندیم مدتیطوالن دوره. همچنین این کندمی

این امکان وجود دارد که بر قضاوت وی اثر بگذارد و در صورت ارتباط و  کندوفاداری در حسابرسان ایجاد 

ابداری حس هایرویهتوانایی آنان در قضاوت راجع به مناسب بودن یا نبودن  کارصاحبحسابرس و  مدتطوالنی

تایج حاکی از ن ،بنابراین ؛دهدمیفیت حسابرسی را کاهش این ارتباط کی نتیجه در. یابدمیو گزارشگری کاهش 

را  قضاوت حسابرس نهایت درو  ایحرفهممکن است تردید حسابرس و صاحبکار بلندمدت رابطه که  است آن

 ابرسیحس مؤسساتیا به عبارتی افزایش چرخش اجباری  رابطه این مدت کاهش با محدود کند. به همین دلیل

 شود. حسابرس یاحرفه دیترد و بیشتر دانش یریکارگبه به منجر تواندیم

 برای کسب جستجوگری مؤلفهی حسابرس، احرفهتردید  مؤلفه بین شش از داد نشان پژوهش نتایج همچنین

افزایش چرخش  با رسدیم نظر به. ردیگیمحسابرسی قرار  مؤسساتچرخش اجباری  ریتأث دانش بیشتر تحت

 یراشتر شود. به عبارتی حسابرس بیب ،کمدار و شواهد شفکتوجه حسابرس به  حسابرسی مؤسساتاجباری 

ؤسسات م ؛ کهدینمایمشفاف  را تیوضع ،ییدانا و دانش سبک و مهم تقلب یهاجنبه یبررسبه شواهد  سبک

 نتایج با نتیجه نای ی داشته باشند.اژهیوتوجه  هامؤلفهی نسبت به سایر احرفهتردید  مؤلفهباید به این  حسابرسی

  .استراستا هم (3116) نظیر پوپووا یهاپژوهش
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 اطالعات به یذارگهیسرما برای یریگمیتصم هنگام شودیم پیشنهاد گذارانهیسرمانتایج پژوهش به  بهتوجه  با

 ستا ممکن هاشرکت توسط حسابرس چرخش زیرا کنند، توجه هاشرکت توسط حسابرس چرخش به مربوط

 هایویژگی میان از به اینکه توجه با .باشد حسابرسی گزارش کیفیت بر مبنی گذارانهیسرما برای ییهاامیپ حاوی

 پیشنهاد معناداری دارد؛ حسابرسی ارتباط مؤسسه چرخش با دانش حسابرس، ویژگی جستجوی ایحرفهتردید 

 هرت پرسشنامه پایایی و اعتبار توجه به با همچنین .گیرد قرار موردتوجه بیشتر حسابرسان ویژگی این که شودمی

 سنجش حسابرسان برای گزینش در شودمی پیشنهاد مذکور حسابرسی مؤسسات به (3102) و همکاران

 استفاده کنند. پرسشنامه این از هاآن تردیدگرایی هایویژگی

 تقدیر و تشکر

و ارائه پیشنهادهای ارزنده باعث ارتقاء این مقاله شدند  نظر که با دقتصمیمانه از داوران و استادان ارجمند 

 کمال تشکر و قدردانی را داریم و از خدا برای ایشان کمال موفقیت و سربلندی را خواستاریم.

 منابع

 .01-41 (،3)6 ،ژوهش حسابداریفصلنامه پ. چرخش اجباری حسابرس (.0215، طه )زادهاحمد 

 فصلنامه .هاآن یریگمیتصم و و قضاوت حسابرسان یاحرفهدیترد یهایژگیو (. ارتباط0213زهرا )فتاحی،  احمد؛ ،ی، زهره؛ گودرزهایحاج

 .42-51 (،4)6مدیریت،  یحسابدار

جه به اثر با تو تردیدحرفه ای حسابرس بر ارزیابی ریسک تقلب یهادگاهید ریتأث(. بررسی 0211) مهد، بهمن؛ صفری،زهراسید حسین؛ بنی ،حسینی

 .10-015 (،3)00، دانش حسابداری مجله مهارت ارتباطی و تضعیف اجتماعی. کنندگیمداخله 

 دوم. ی، چاپجهاد دانشگاه انتشارات سازمان نشر .PLS افزارنرمی معادالت با سازمدل(. 0212آرش ) ،رضازاده؛ علی،داوری

 ی بااحرفه دیترد یطرفیب و تکیاکش بعد دو نیب رابطه ی(. بررس0215) یمحمدعل، یکاشان باقرپور ، رضا؛حصارزاده ؛جواد، زاده یرجبعل

 .012-013 (،3)32 ،حسابداری و حسابرسی هاییبررس .حسابرس یاحرفه قضاوت

 .52-65 ،(2،1)2 ،حسابدار رسمی فصلنامه .ی تعویض حسابرسهاچالش(. 0225اله )روح رجبی،

 یهاپژوهش .حسابرسان مستقل یاحرفهقضاوت  و یاحرفه دیترد نیب (. ارتباط0212) کاوه فر، نیآذنژاد، احمد؛ عقوبیرمضانعلی؛  ،ییایرؤ

 .61-15 (،33)6، حسابداری و حسابرسی

حسابرسی  مؤسسه. تأثیر چرخش حسابرس در سطح شریک و (0216) جالل ،صبرجو ؛محسن ،رشیدی باغی ؛مریم ،کاویانی ؛سیدحسین ،سجادی

 .51-21(،61)01 ،دانش حسابرسی. بر کیفیت حسابرسی

ای حسابرسان در ارزیابی ریسک تقلب حرفه سازی ذهنی بر تردیداستعاره ریتأثررسی ب (.0211) محمدرضا ،عبدلی ؛حسن، ولیان ؛مرتضی ،شفعتی

 .042-062 (،44) 02، مدیریت یحسابدار فصلنامه .و کیفیت حسابرسی

 .42-16(، 3)01 ،یدانش حسابدار. مجله مستقل حسابرسان ای حرفهدیبر ترد تیاختالالت شخص تأثیر .(0212محسن؛ حسنی، محمد )غالمرضایی، 
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(، 4)3، دانش حسابداری. مجله (. بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود0211کرمی، غالمرضا؛ بذرافشان، آمنه؛ محمدی، امیر )

23-65. 

 مه پژوهشفصلنا. هاشرکتحسابرس، چرخش حسابرس و کیفیت حسابرسی  یاحرفهمطالعه ارتباط بین تردید  (.0211) مونا ،ناصری ؛عزیز ،گرد

 .010-032 (،2)2 ،حسابداری و حسابرسی

فصلنامه  دو .حسابرسان یاحرفه دیترد برمؤثر  عوامل( ISM) یساختار-یریتفس لی(. تحل0216) شبنم ی،میکر ؛محمدرضای، عبدل؛ حسنولیان، 

 .305-346 (،4)3 ،حسابداری ارزشی و رفتاری

-42 (،35)1 ،حسابداری مالی وحسابرسی یهاپژوهش. حسابرس و نوع گزارش حسابرسی تغییر (.0214)، سامان محمدی ؛فرد، حمیدرضاوکیلی

22. 

مجله  .یحسابرس تیفکیو  ییگرادیترد تبکم یهاشاخص نیب ارتباط ی(. بررس0210کاوه ) ،فرنیآذرمضانعلی؛  ،ییایرؤ، احمد؛ نژادعقوبی

 .35-25 (،2)5، تحقیقات حسابداری مدیریت
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