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مقدمه
  حسابرسان مس��تقل به دلیل اعتبار 
بخش��یدن ب��ه صورت های مالی منتش��ر 
ش��ده توسط ش��رکت های س��هامی عام 
و در نتیج��ه کاهش ریس��ک اطالعات، 
نقش ب��ا ارزش��ی در بازار س��رمایه ایفا 
می کنن��د. حرم��ت و ارزش ای��ن نقش 
حسابرس��ی بس��تگی زیادی ب��ه ماهیت 
شهادت دهی حسابرس��ان دارد. استدالل 
می شود که رابطه ی درازمدت حسابرس 
باع��ث عافیت  - صاح��ب کار می تواند 
طلبی و سهل انگاری و قصور حسابرس 
در انجام نقش ش��هادت دهی خود شود. 
ضعف استقالل حسابرس خود موضوعی 
مهمی اس��ت که نگرانی زیادی به همراه 
دارد. ی��ک راهکار پیش��نهادی برای رفع 
این نگرانی، چرخش اجباری حسابرسان 
اس��ت. به همین دلیل، چرخش اجباری 
حسابرسان این اواخر در محافل حقوقی 
و قانون��ی توجه زیادی ب��ه خود جلب 

کرده است )تانگ لو،2009(. 
  مخالفان چرخش اجباری استدالل 
می کنن��د که حس��ابرس جدی��د، مزیت 
داشتن دانش اختصاصی شرکت را ندارد 
و این دانش ضعیف1 حس��ابرس جدید، 
اثر بخش��ی فرایند حسابرس��ی را مختل 
می کن��د و می تواند زیان س��نگینی را بر 
جامعه تحمیل کند )اداره کل حسابداری 
امریکا2، 2003(. ساندر3)2003( یک قدم 
جلوتر رفته و مخالفت خود را این گونه 
اجباری حذف  بیان می کند»حسابرس��ی 
ش��ود و به هر ش��رکت اجازه داده شود 
تصمیم بگیرد که آیا عالقه مند است یک 
حسابرسی( حسابرسی4)گزارش  گواهی 
درباره ی گزارش های مالی خود داش��ته 

باشد؟«. 
  از س��وی دیگ��ر، موافقان چرخش 
اجب��اری حس��ابرس ادع��ا می کنن��د که 
حس��ابرس جدید یک نگاه تازه5 به کار 
حسابرسی خواهد داشت و این موثرترین 
اس��تقالل  از  اطمین��ان  ب��رای  راه��کار 

دکتر سید حسین سجادی
دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

مهدی دلفی
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز 

چرخشاجباریحسابرسان:

پیآمدهایمتفاوت
درشرکتهای
کوچكوبزرگ

در این مقاله، نوشتارهای مربوط به چرخش 
اجباری حسابرسان و نظرات موافقان و مخالفان 
آن بررسی شده است. موافقان چرخش اجباری 
بیشترین تاکیدشان بر جنبه ی استقالل حسابرس 
و نگاهی تازه به حسابرسی است که ادعا 
می کنند در رابطه های طوالنی مدت حسابرس- 
صاحب کار خدشه دار می شوند. از سوی دیگر، 
مخالفان چرخش اجباری بر ضعف اطالعاتی 
حسابرس در مدت کوتاه تصدی حسابرسی 
تاکید کرده و معتقدند چرخش اجباری باعث 
به وجود آمدن ضعف اطالعاتی حسابرس و 
در نتیجه، باعث افزایش عدم تقارن اطالعاتی 
بین حسابرس و صاحب کار و کاهش کیفیت 
حسابرسی می شود. 
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حس��ابرس و جلوگیری از خریدن اظهار 
نظر6 حسابرس��ی است. به همین دلیل در 
این مقاله س��عی شده که نظرات موافقان 
و مخالفان چرخش اجباری بررسی شود. 

نحوه ی انتخاب حس��ابرس در دو 
نظام متفاوت

کریش��نان7)1994(  اعتق��اد  ب��ه    
حسابرس��ان به دو دس��ته محافظه کار و 
متهور8 یا بلند پرواز تقسیم می شوند. در 
زمان مواجهه با عدم اطمینان، حسابرس 
محافظه کار، گرایش به کم گویی9 دارد و 
این در حالی اس��ت که حسابرس متهور 
تمایل به بیش گویی دارد. گفته می ش��ود 
اگر ش��رکتی تمایل به داشتن حسابرس 
مته��ور دارد، و حس��ابرس حال حاضر 
آن هم متهور اس��ت، سعی می کند آن را 
نگ��ه دارد. در غیر این صورت، می تواند 
حس��ابرس خ��ود را تغیی��ر ده��د و به 
حسابرس دلخواه برسد. در نظامی که در 
آن چرخش حسابرس��ان اجباری است، 
صاحب کار باید حسابرس جدید انتخاب 
کند اما، از سوی دیگر، این اختیار را دارد 
که بین حس��ابرس محافظه کار و متهور 
یک��ی را انتخاب کن��د. در نظام هایی که 
چرخ��ش حسابرس��ان اختیاری اس��ت 
ش��رکت ها افزون بر داشتن حق انتخاب 
از بین حس��ابرس محافظه کار و متهور، 
این اختیار را دارند که حسابرس قبلی10 
خود را حفظ کنن��د. لینوکس11 )2000( 
معتقد اس��ت ش��رکت ها اغلب اقدام به 

خرید اظهار نظر می کنند.
خرید اظهار نظر اش��اره به انگیزه ی 
شرکت برای تغییر دادن حسابرس برای 
رسیدن به اظهار نظر حسابرسی مطلوب 
و دلخواه است. به وضوح می توان گفت 
که خرید اظهار نظر یک مس��ئله محتمل 
در نظام هایی اس��ت که چرخش اجباری 
ندارن��د. زی��را، در ای��ن نظام ه��ا تغییر 
حس��ابرس به طور کلی اختیاری است. 
با این وج��ود، در نظام هایی که چرخش 

اجباری وجود دارد، شرکت ها می توانند 
ت��ا ش��ناخت کامل وضعی��ت مالی خود 
منتظر بمانند و بعد، از اختیار خود برای 
انتخاب از بین حس��ابرس محافظه کار و 
یا متهور استفاده کنند )لینوکس،2000 (. 

موافقان چرخش اجباری: نگاهی تازه 
  چرخ��ش اجباری حسابرس��ان در 
نتیجه شکس��ت های حسابرسی در دهه 
1990 م��ورد توجه ق��رار گرفت و حتی 
منجر به وضع قانون س��اربنز- اکس��لی 
در س��ال 2002 ش��د. این قانون اداره ی 
کل حس��ابداری امریکا را مل��زم کرد تا 
در مورد طول مدت تصدی حسابرس��ی 
یک ش��رکت مطالع��ه ای را انجام دهد. 
نتیج��ه این مطالعه این ش��د که چرخش 
اجباری، به دلیل تحمیل هزینه های مالی 
اضافی و از دست دادن دانش سازمانی12 
حس��ابرس قبلی، توصیه نمی ش��ود. اما 
اداره ی کل حس��ابداری امریکا پیش��نهاد 
کرد، که اگر دیگر الزامات قانون س��اربنز 
– اکس��لی نتواند کیفیت حسابرس��ی را 
ارتقا بدهد، چرخش اجباری حس��ابرس 
ممکن است الزم باشد. موافقان چرخش 

اجباری حسابرس��ان استدالل می کنند که 
در حسابرس��ی های طوالنی  حسابرسان 
دچار یک نوع عافیت طلبی می ش��وند و 
این به نوبه ی خود صالحیت حسابرسان 
را برای انجام یک حسابرس��ی با کیفیت 
و اث��ر بخ��ش زیر س��وال می ب��رد )دان 

لی،2010(.
موتز و ش��رف )1961( معتقد بودند 
چرخش اجباری حسابرسان برای برخی 
صاح��ب کاران به منظور بهب��ود کیفیت 
حسابرس��ی از طری��ق حف��ظ اس��تقالل 
حسابرس��ی و نگاهی نو به حسابرس��ی، 

توصیه می شود.
دیس و گیروکس13 )1992( با بررسی 
ادبیات مربوط به کیفیت حسابرس��ی به 
این نتیجه رسیدند که کیفیت حسابرسی 
با افزایش طول مدت ارتباط حس��ابرس 

صاحب کار، کاهش می یابد.
کوپلی و دوس��ت14 )1993( با انجام 
مطالعه ای دریافتند ک��ه با افزایش طول 
م��دت ارتباط حس��ابرس- صاحب کار، 
احتم��ال دریاف��ت خدمات حسابرس��ی 
پایی��ن ت��ر از ح��د اس��تاندارد توس��ط 

صاحب کار افزایش می یابد.
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دوپاچ و همکاران)2001( در تحقیقی 
دریافتند که چرخش اجباری حسابرسان 
باعث کاهش اشتیاق حسابرسان به دادن 
گزارش ه��ای جانبدارانه به نفع مدیریت 

می شود.                 
گیگر و راگوناندا15 )2002( معتقدند 
احتمال این که حسابرس��ان در سال های 
اولیه کار با یک صاحب کار جدید، اظهار 
نظ��ر خودش��ان در مورد ف��رض تداوم 
فعالیت)قبل از ورشکس��تگی ( را تعدیل 

کنند، خیلی کم است.
در   )2004( هم��کاران  و  کاس��ترال 
تحقیقی به این نتیجه رس��یدند که طول 
مدت ارتباط حس��ابرس –صاحب کار با 
ناموفق بودن حسابرسی ها ارتباط مستقیم 

دارد. 
ناگ��ی)2005( با بررس��ی تاثیر طول 
م��دت ارتب��اط حس��ابرس صاحب کار 
برکیفی��ت حسابرس��ی در سیس��تمی که 
چرخ��ش اجب��اری در آن الزامی بود، به 
ای��ن نتیجه رس��ید که بین ط��ول مدت 
ارتباط حس��ابرس صاحب کار و کیفیت 
کوچ��ک  ش��رکت های  در  حسابرس��ی 

رابطه ی منفی وجود دارد.
در   )2006( س��یمنت16  و  ک��ری 
مطالعه ای در استرالیا دریافتند که ارتباط 
درازم��دت حس��ابرس- صاح��ب کار با 
تمایل ک��م حس��ابرس در اظهارنظر در 
م��ورد فرض تداوم فعالی��ت رابطه دارد. 
و همچنی��ن، این ارتب��اط طوالنی مدت 
ب��ا تمایل زیاد صاحب کار برای مدیریت 
سود و رسیدن به سود مورد انتظار رابطه 

دارد. 
استانلی و دی زورت17 )2007( یک 
رابط��ه ی منفی بین طول م��دت ارتباط 
حسابرس- صاحب کار و احتمال ارائه ی 

مجدد صورت های مالی یافتند.
 )2009( هم��کاران  و  دیوی��س18 
دریافتند ش��رکت هایی که دارای ارتباط 
طوالن��ی )13-15 س��ال( با حس��ابرس 
هس��تند، به احتمال زیاد برای رسیدن به 

س��ود های پیش بینی شده، بیشتر از اقالم 
تعهدی اختیاری استفاده می کنند.

مخالفان چرخش اجباری: دانش کم
  اس��تدالل مخالف��ان این اس��ت که 
چرخ��ش اجب��اری پرهزینه اس��ت. این 
هزینه ه��ا ش��امل، هزینه های آش��نایی با 
محیط تجاری صاحب کار جدید اس��ت. 
عدم آشنایی کامل با محیط تجاری باعث 
ایجاد هزینه هایی از جمله حسابرس��ی با 
کارایی و اثر بخش��ی پایین می شود. این 
ضع��ف اطالعاتی حس��ابرس در نهایت 
یک عدم تقارن اطالعاتی بین حسابرس 
و صاحب کار بوجود می آورد. در نتیجه، 
باع��ث افزای��ش احتمال ع��دم موفقیت 

حسابرسی می شود.
 )1997( ارس19  پ��اس  و  ارون��ادا 
اجب��اری هزینه های  معتقدند چرخ��ش 
هنگفتی از جمله آشنایی با محیط تجاری 

صاحب کار را به دنبال دارد. 
پییر و اندرسون)1984( معتقد هستند 
احتمال اینکه موسسه های حسابرسی در 
س��ال های اولی��ه کار حسابرس��ی با یک 
صاحب کار جدید، بیش��تر اش��تباه کنند، 

بیشتر است.

جانس��ون و هم��کاران )2002( در 
تحقیقی نشان دادند کیفیت صورت های 
مال��ی ب��ا افزایش ط��ول م��دت ارتباط 
حسابرس- صاحب کار، خراب نمی شود.
میرز و دیگران)2003( بیان کردند که 
با کاهش طول مدت ارتباط حسابرس و 
صاحب کار، احتمال گزارش مقدار اقالم 
تعه��دی اختیاری زی��اد، افزایش خواهد 
یاف��ت. همچنین، ب��ازار به اعالم س��ود 
این ش��رکت ها کم واکنش نشان می دهد 
زیرا، اعتماد کمتری به کیفیت س��ود این 

شرکت ها دارد.
می��رز و دیگران)2003( و کارس��لو 
و ناگی )2004(، به این نتیجه رس��یدند 
که چرخش اجباری حسابرسان رابطه ی 

منفی با کیفیت حسابرسی دارد.
ب��ه   )2004( ناگ��ی20  و  کارس��لو 
ای��ن نتیجه رس��یدند ب��ه احتم��ال زیاد 
گزارش های متقلبانه در س��ال های اولیه 
ارتباط حس��ابرس – صاحب کار بیش��تر 

اتفاق می افتد.
ق��وش و م��ون21 )2005( بین درک 
بازار از کیفیت حسابرس��ی )اندازه گیری 
ش��ده با ضریب پاسخ س��ود(22 و طول 
م��دت ارتباط حس��ابرس- صاحب کار، 
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1-poor knowledge
2-GAO
3-sunder 
4-audit certificate 
5-fresh look
6-opinion shopping
7-krishnan
8-aggressive
9-understatement

10-incumbent auditor
11-lennox
12-loss of institutional knowledge
13-deis and giroux
14-Copley and doucet
15-Geiger and raghunandan
16-carey and simnett
17-Stanley and dezoort
18-davis

19-arrunada and pas-ares
20-carcello and nagy 
21-Ghosh and moon
22-earning response coefficient
23-monitoring 
24-church and zhang

رابطه مثبت یافتند.
در   )2008( ول��وری  و  جنکین��ز 
تحقیقی به بررسی ارتباط بین طول مدت 
تداوم فعالیت حسابرس و محافظه کاری 
در گ��زارش س��ود پرداختن��د. در ای��ن 
تحقیق آنان نش��ان دادن��د که در تغییر از 
دوره کوتاه تصدی حسابرس به دوره ی 
متوس��ط، محافظ��ه کاری افزای��ش پیدا 
می کن��د اما، چنین افزایش��ی در تغییر از 

متوسط به بلند مشهود نیست.
 اف��زون بر ای��ن تحقیق آنان نش��ان 
داد ک��ه محافظه کاری در گزارش��گری 
س��ود در سال های اولیه پذیرش یک کار 
حسابرس��ی جدید، نسبتا پایین است. در 
نهایت، آنان یک رابطه ی مثبت بین طول 
ارتب��اط حس��ابرس- صاحب کار  مدت 
و محافظه کاری در گزارش��گری س��ود 

یافتند. 
دان ل��ی)2010( با انجام تحقیقی در 
رابطه با طول مدت ارتباط حس��ابرس-
صاحب کار و ارتباط آن با گزارش��گری 
محافظ��ه کارانه به این نتیجه رس��ید که 
در شرکت های بزرگ و شرکت هایی که 

از س��وی حس��ابرس کنترل و مراقبت23 
می ش��وند این ارتباط مثبت است اما در 
مورد شرکت های کوچک و شرکت هایی 
که از س��وی حسابرس��ان مراقبت شدید 

نمی شوند، این ارتباط منفی است.

نتیجه گیری
گفته می شود مشکل ذاتی تحقیقاتی 
که اثر چرخش اجباری را بررس��ی کرده 
ان��د، این اس��ت که رابطه ی حس��ابرس 
صاح��ب کار را تنها تح��ت نظام جاری 
مش��اهده کردند. به بیان دیگ��ر، در این 
تحقیق��ات نمی ت��وان مزیت های نس��بی 
سیس��تم چرخش اجباری را در مقایسه 
با سیس��تمی که چرخش اجباری را ملزم 
نکرده، ارزیابی کرد. ب��رای مثال، چارچ 
و ژان��گ24 )2007( معتق��د هس��تند در 
آمریکا به دلیل عدم وجود نظام چرخش 
اجباری حسابرس، نمی توان این سیستم 
را با سیستم چرخش اختیاری مقایسه و 

ارزیابی کرد. 
ب��ا توجه ب��ه تحقیقات انجام ش��ده 
درزمین��ه ی چرخ��ش اجب��اری می توان 

گفت ک��ه نتایج برخ��ی تحقیقات موید 
چرخ��ش اجباری اس��ت و برخی دیگر 
چرخش اجب��اری را توصی��ه نمی کنند. 
موافقان چرخش اجب��اری ادعا می کنند 
که این راهکار موثرترین راه برای حفظ 
استقالل حس��ابرس و کیفیت حسابرسی 
اس��ت. اما، نتایج تحقیقات نشان می دهد 
که این راهکار بیشتر برای صاحب کاران 
کوچ��ک توصیه می ش��ود ک��ه کارکنان 
کمتری دارند و احتمال زیر س��وال رفتن 

استقالل حسابرس بیشتر است.
از س��وی دیگ��ر، نتای��ج برخ��ی از 
تحقیقات موید چرخش اجباری نیس��ت 
و ادعا می ش��ود که چرخش اجباری پر 
هزینه اس��ت. و چرخش اجباری باعث 
کاهش تسلط اطالعاتی حسابرس نسبت 
به محیط تجاری صاحب کار می ش��ود و 
این به نوبه ی خود عدم تقارن اطالعاتی 
بین حس��ابرس و صاحب کار را بیش��تر 
کرده و منج��ر به حسابرس��ی با کیفیت 
پایین می ش��ود. در نهایت می توان گفت 
ک��ه چرخش اجباری برای ش��رکت های 

بزرگ توصیه نمی شود. 
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