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چکیده
تفویض مدیریت شرکتها به مدیران و موضوع جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل
نمایندگی ناشی از وجود تفاوت در تابع مطلوبیت ذینفعان شده است .حسابرسی یکی از
سازوکارهای راهبری شرکتی است که برای کاهش تضاد منافع بین مدران و سهامداران مطرح
میشود .حل مشکل نمایندگی ،تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم میکند که مدیران
در تالش هستند تا ثروت آنان حداکثر خواهد شد .هدف این مقاله بررسی تأثیر مدت تصدی
مدیرعامل بر تداوم انتخاب حسابرس ،در بورس اوراق بهادار تهران است .بدین منظور در این مقاله
تعداد  79شرکت برای آزمون فرضیه پژوهش انتخاب شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از
مدل رگرسیون چندگانه مبتنی بر دادههای ترکیبی استفاده شده است .نتیجه حاصل از آزمون
فرضیه پژوهش نشان میدهد که مدت تصدی مدیرعامل با تداوم انتخاب حسابرس رابطه مثبت و
معناداری دارد.
واژههای کلیدی :کیفیت حسابرسی ،تداوم انتخاب حسابرس ،مدت تصدی مدیرعامل
 -1استادیار گروه حسابداری ،دانشگاه بوعلی سینا همدان ،همدان ،ایران( .نویسنده اصلی) hzalaghi@gmail.com

 -2استادیارگروه حسابداری ،دانشگاه بوعلی سینا همدان ،همدان ،ایران.
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه بوعلی سینا همدان ،همدان ،ایران.
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تأثیرمدتتصديمدیرعاملبرتداومانتخابحسابرسدربورساوراقبهادارتهران

 -1مقدمه
یکی از الزامات رقابت سالم دسترسی سرمایهگذاران و کلیه مشارکتکنندگان بازار بهه اطالعهات
صحیح و قابل اطمینان است .یکی از انواع مهم بازارها ،بازار سرمایه است که اطالعات شفاف و قابهل
اطمینان بر عملکرد آن به شدت مؤثر است .وجود نقصان و ابهام در اطالعهات در ایهن بهازار موجه
افزایش هزینه مبهادتت و نهاتوانی بهازار در تخصهی بهینهه منهابع مهیشهود .اطالعهات کهه جهز
جداییناپذیر فرایند تصمیمگیری است هر چه شفافتر و قابل دسترستر باشد ،میتوانهد بهه اتخهاذ
تصمیمات صحیحتری در زمینهه تخصهی به ینهه منهابع منجهر گهردد و در نهایهت باعهی کهارآیی
تخصیصی و شفافیت بازار شود که هدف نههایی بهازار سهرمایه اسهت مههدوی و ابراهیمهی،0937 ،
 .)010در محیط اقتصادی امروز با حضور فعاتن اقتصادی متنوع و ساختار پیچده روابهط اقتصهادی
میان آنها ،اطالعاتی قابل اتکا تلقی میشوند که توسط گروهی حرفهای و مستقل بر فرآینهد تهیهه
و ارائه آنها نظارت و اظههارنظر شهده باشهد .نمونهه بهارز گهروهههای حرفههای مسهتقل ،مؤسسهات
حسابرسی میباشند که عمدتاً ساختار کنترل داخلی مالی واحد گزارشگر و محصول نهایی آن یعنی
صورتهای مالی را مورد بررسی و نظارت قرار داده و در این مورد اظهارنظر مینمایند .بدیهی اسهت
با توجه به جایگاه و نقش مؤسسات حسابرسی در تصمیمات استفادهکنندگان ،وجود و بروز استقالل
حسابرس و ارتقا کیفیت کهار مؤسسهات حس ابرسهی بهه عنهوان عوامهل کلیهدی در تهیهه گهزارش
حسابرسی قلمداد میشود.
با توجه به تأثیری که تداوم انتخاب حسهابرس بهر اسهتقالل حسهابرس و در نتیجهه بهر کیفیهت
حسابرسی دارد ،این پدیده در سالهای اخیر به زمینه مهمی درامر تحقیقات و پژوهش تبدیل شهده
است نیکومرام وموکل .)0979 ،به همین دلیل برای افزایش کیفیت کار و حفظ استقالل مؤسسات
حسابرسی راهکارهای مختلفی از سوی مراجع حرفهای و صاح نظران حرفهای ارائه شده است کهه
یکی از پیشنهادهای مورد توصیه آنان ،تغییر ادواری مؤسسهات حسابرسهی مهیباشهد .خزانهه داری
امریکا  )1113بیان می کند که تغییرات حسابرسان به شدت در حهال افهزایش اسهت و هنهوز ههم
اجباری برای افشای دلیل تغییر وجود ندارد ویا اگر وجهود دارد کهافی نیسهت .بنهابراین تزم اسهت
کمیسیون بورس اوراق بهادار همه شرکت های امریکایی را ملزم کند که دتیل تغییر حسابرس خود
را افشا کنند.
نتایج برخی از پژوهشها حاکی از آن است که تغییر در مدیریت شرکتها یکی از عوامهل مهؤثر
بر تغییر حسابرس است شوارتز و منن073،،103،0؛ و ایمهان زاده و روحهی .)990 ،1101 ،زمهانی
که مدیریت تغییر می کند ،ممکن است برای اینکه خود را خوب جلوه دهد اقدام به تغییرهایی کنهد
که یکی از این تغییرها ،تغییر حسابرسان به منظور افزایش کیفیت) ،باشد .مدیریت جدیهد ممکهن
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است به استفاده از روش های حسابداری سودافزا تمایل داشته باشهد و بهه دنبهال حسابرسهی بهرای
تأیید روش مذکور باشد شاه ویسی و همکاران .)0971 ،هچنین ،ممکن است به دلیل سهو ظن یها
نارضایتی از مجموعه مدیریت و حسابرس قبلی درصدد انجام حسابرسی توسط حسابرس جهایگزین
و انتقال مسئولیت به مدیریت و حسابرس قبلی باشد .مدیریت جدید ممکن اسهت صهرفاً بهه دلیهل
اینکه شرکت در جستجوی ایدههای نوینی است که بها رویهههها و سیاسهتههای مهدیریت پیشهین
ناسازگار است حسابرس جدیدی را انتخاب کند که با او در گذشته کار کرده است و تداوم همکهاری
با آن را ادامه دهد .بنابراین مدیریت تمایل بیشتری به همکاری با حسابرسی را دارد کهه قهبالً بها او
همکاری داشته زیرا ادامه همکاری با حسابرس جدید احتمهال نظهارت بیشهتر بهر کهار مهدیریت را
افزایش میدهد .هرمالین و ویسباچ ،)0773 1دریافتند که زمانی که مدیریت تغییر میکند ،ممکهن
است برای این که خود را خوب جلوه دهد اقدام به تغییراتهی کندکهه یکهی از ایهن تغییرهها ،تغییهر
حسابرسان به منظور افزایش کیفیت و یا استخدام حسابرسانی کهه بها آنهها رابطهه بهتهری دارد)،
باشد.
به طور کلی ،شواهد تجربی حاصل از مطالعات انجام شده این موضوع را که طوتنی بودن تهداوم
انتخههاب حسههابرس بهها کههاهش کیفیههت حسابرسههی در ارتبهها اسههت را تأییهد نمههیکنههد مههایرز و
همکاران1119،9؛ کمران و همکاران .)1113 ،0با این وجود ،منتقدان همچنهان ادعها مهیکننهد کهه
چرخش اجباری حسابرس کوتاه بهودن تهداوم انتخهاب حسهابرس) بهه منظهور حفاظهت از منهافع
سرمایهگذار نیاز بوده و این نگرانی پس از مجموعه ای از رسواییهای حسابداری بین سالهای 1110
تا  1119افزایش یافته است مای دائو و همکاران.)179 ،1113 ،،
موضوع محدود نمودن مدت تصدی حسابرس از دو بعد قابل بررسی اسهت .بعهد اول مربهو بهه
تغییر مؤسسات حسابرسی است و بعد دیگر شهامل تغییهر ادواری کهادر حسابرسهی خصوصهاً در رده
مدیران و سرپرستان مسئول کار حسابرسی و شریک مربوطهه مهیباشهد .در ایهن خصهو ،،مجهامع
حرفهای همچون انجمن حسابداران رسمی آمریکا ) (AICPA6و فدراسیون بین المللهی حسهابداران
 (IFAC9),عمدتاٌ بر چرخش شرکا و اعضای گروه رسیدگی کننده تأکید نمهودهانهد بهزر اصهل و
شایستهمند .)109 ،0937 ،در ایران نیز طبق دستورالعمل مؤسسهات حسابرسهی سهازمان بهورس و
اوراق بهادار مصوب  36/،/3و اصالحیه  71/00/09شهورای عهالی بهورس و اوراق بههادار ،مؤسسهات
حسابرسی و شرکای مسئول کار حسابرسی ،مجاز نیستند بعد از گذشت  0سهال متهوالی بهار دیگهر
سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکتها را بپذیرند .پذیرش مجدد شرکت مهذکور پهس از
سپری شدن حداقل  1سال از پایان  0سال مزبور مجاز است .این قانون نیهز هماننهد دیگهر قهوانین
وضع گردیده موافقان و مخالفان خود را داشته است .موافقان تغییر اجباری حسابرس بر این عقیهده
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هستند که حسابرسان بعد از حضور طوتنی مدت در کنار یهک صهاحبکار بهه دلیهل وابسهتگیههای
اقتصادی ،انگیزه بیشتری برای حفظ صاحبکار و پذیرش دیدگاهها و خواستههای وی خواهند داشت
که این امر استقالل آنها را مخدوش میکند .به اعتقاد آنها دورهٔ تصدی طوتنی باعی ایجاد یک
سری روابط عاطفی می شود تا حدی که احساس وفهاداری در حسابرسهان ایجهاد مهیکنهد و بهدین
ترتی استقالل آنها را به خطر میاندازد .مخالفان تغییر اجباری ،شاید این دیهدگاه را تأییهد کننهد
اما آن ها اعتقاد دارند مخارج اجرا و اعمهال ایهن قهانون بهیش از منهافع آن اسهت .از طرفهی ،آنهها
استدتل میکنند که عوامل دیگری نظ یر نیاز بهه حفهظ اعتبهار و شههرت و تهرس از طهرح دعهاوی
حقوقی علیه آنها وجود دارد که حسابرسان را وادار به حفظ استقالل میکند.
صاحبکارانی که حسابرس ) اعم از سازمان حسابرسی و سایر مؤسسات حسابرسهی( آنهها را بهه
مدت بیش از یک سال حسابرسی کرده است ،تمایهل چنهدانی بهه تغییهر حسهابرس از خهود نشهان
نمیدهند .علت این موضوع میتواند دو دلیل زیر باشد:
 )0این قبیل مؤسسات یا کار خود را به درستی انجام دادهاند و یا طبق قوانین و مقررات ملهزم
به استفاده از خدمات آنها هستند دتیل مثبت) و یا
 )1صاحبکاران با این قبیل مؤسسات همدسهت هسهتند دلیهل منفهی) نمهازی و همکهاران،
.)0 ،0971
بررسی کلی پژوهشهای پیشین نشان میدهد که مدت تصدی حسابرس همواره به عنوان یک
متغیر مستقل و تأثیرگذار بر سایر عوامل مطرح بوده است در حالی که مدت تصدی حسابرس خود
به عنوان یک معیار کیفیت حسابرسی میتواند تحت تأثیر عوامل دیگری قرار بگیرد که در
پژوهش های گذشته به صورت خیلی محدود به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است؛
که این خود بصورت یک خال و سؤال باز پژوهشی مطرح است .از طرف دیگر بررسی پیشینه
پژوهش نشان میدهد که تاکنون تأثیر ثبات مدیر عامل شرکتها بر تداوم انتخاب حسابرس مورد
آزمون قرار نگرفته و این عامل که خود میتواند ناق استقالل حسابرسان باشد بررسی نشده است.
 -2مبانی نظری
تشکیل شرکتهای سهامی و تنوع بخشی به مالکیت شرکتها و اجازه ورود به عموم مردم،
تأثیر قابل مالحظهای در روش اداره شرکتها ،گذاشت .سیستم بازار به گونهای سازماندهی گردید
که مالکان شرکتها ،اداره شرکت را به مدیران تفویض کنند .تفکیک مالکیت از مدیریت که از
ویژگیهای مهم شرکتهای سهامی عام میباشد ،از یک سو منجر به یک مشکل مشهور سازمانی به
نام "مشکل نمایندگی" ناشی از وجود تفاوت در تابع مطلوبیت ذینفعان) شد؛ که انگیزه مدیران را
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جهت حداکثر کردن منافع خود افزایش میدهد؛ در واقع مدیران ممکن است به انجام فعالیتهایی
اقدام کنند که باعی شود منافع آنها بر منافع سهامداران ارجحیت یابد .و از طرفی دسترسی
انحصاری به بخشی از اطالعات را برای مدیران و سهامداران عمده فراهم نموده است؛ در واقع
مدیران مالک میزان قابل توجهی از سهام شرکت میتوانند اطالعات مهم را از سایر سهامداران
پنهان کنند موسوی و همکاران .)0970 ،در چنین وضعیتی گفته میشود که در اقتصاد عدم تقارن
اطالعات وجود دارد .عدم تقارن اطالعات به حالتی اطالق میشود که یکی از طرفین مبادلهکننده
کمتر از طرف دیگر در مورد کات یا وضعیت بازار ،اطالعات داشته باشد .منشأ بخش عمدهای ازعدم
تقارن اطالعاتی ،فرصتهای سرمایهگذاری و رشد شرکتها است و بخشی از آن ریشه در روشهای
جمعآوری و گزارش اطالعات توسط مدیریت دارد .عدم تقارن اطالعاتی ناشی از فرصتهای رشد و
سرمایهگذاری به مدیریت امکان بیشتری برای دستکاری صورتهای مالی میدهد تا بتواند به وسیله
مبادتت خودی و همچنین افزودن بر مزایای جبران خدمات ،منابع را به خود منتقل کند رضازاذه و
آزاد .)69 ،0939 ،مدیران ممکن است انگیزهای برای رسیدن به رشد شرکت فراسوی رشد بهینه یا
بکارگیری منابع به منظور افزایش منافع مشخصی از طریق موفقیت ،قدرت ،پاداش و غیره را داشته
باشد بادآور نهندی و همکاران.)009 ،0979 ،
دی )0733 3بیان میکند که مدیریت سود معموتً از استفاده مدیران از مزایای عدم تقارن
اطالعاتی ناشی میشود .وی حداقل دو مسأله مهم را مطرح نموده است .اوتً ،برای افزایش پاداش
مدیران که توسط سرمایهگذاران تأمین میشود ،سود دستکاری میشود و ثانیاً ،سرمایهگذاران بالفعل
تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته باشد .بنابراین ،انتقال ثروت بالقوه از
سرمایهگذاران جدید به سرمایهگذاران قدیمی که ایجادکننده یک تقاضای داخلی برای مدیریت سود
هستند ،بوجود میآید .از سوی دیگر برای سهامداران و اعتباردهندگان غیرممکن است که به طور
مستقیم بر میزان و کیفیت تالش مدیران برای انجام امور تجاری نظارت داشته باشند .در چنین
حالتی ممکن است که مدیران از هرگونه تالش جهت رسیدن به اهداف واحد تجاری خودداری
کنند و هرگونه مشکل در عملکرد شرکت را به عواملی خارج از کنترل خویش نسبت دهند.
یکی دیگر از تضادهای بین مدیر و ذینفعان شرکت این است که افق تصمیمگیری مدیران برای
شرکت کوتاهتر از افق سرمایهگذاری سهامدران میباشد .ادعای مدیران نسبت به شرکت تنها محدود
به دوره تصدی آنها میباشد .و همین مسأله ممکن است باعی کاهش منافع سهامداران و ارزش
شرکت شود .مطالعات نظری نشان میدهند که فرصت طلبی مدیریت یک شاخ کلیدی برای
اقتصاد "کوتاه مدت" میباشد .مدل خطر اخالقی بر اساس عدم تقارن اطالعاتی بیان میکند که
مدیران به جای هزینههایی که باعی ایجاد نتایج بلندمدت و بهینه برای شرکت میگردد ،به دنبال
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نتایج زود گذری هستند که به منفعت خود آنها هم باشد؛ به عبارت دیگر ،تصمیماتی که برای منافع
شخصی مدیریت مفید باشد ،ممکن است از نظر شرکت تصمیمات بهینهای نباشد .از طرفی مخارج
تحمل شده از سوی مالکان برای اعمال نظارت بر رفتار مدیران شامل بهای مشاهده و اندازهگیری
مستمر اعمال وی) ،موج کاهش حقوق و مزایای مدیر میشود .از این رو ،مدیران از انگیزه تزم
برای حصول اطمینان از مقرون به صرفه بودن فرایند نظارت برخوردارند .بنابراین اگر مدیر واحد
اقتصادی برای انجام تصمیمگیریهای درون سازمانی ،به گردآوری اطالعات مالی بپردازد؛ در چنین
شرایطی منافع مدیر ایجاب می کند که خود او بهای تهیه و ارائه اطالعات مالی به مالکان را بپردازد
و با خدمات حسابرسی مستقل ،اعتبار این گزارشها را افزایش دهد؛ چون در صورتی که گردآوری
اطالعات و اعتباردهی به آن برعهدهٔ هر یک از مالکان باشد ،بهای بسیار سنگینی را به همراه
خواهد داشت که در نهایت موج تعدیل منافع مدیر میشود .توانمندی مالکان در کاهش بهای
خدمات مدیران و ایجاد نوعی پوشش در برابرخطرهای احتمالی ،سب میشود تا مدیران انگیزه
تزم برای استفاده از خدمات حسابرسان مستقل و اجرای عملیات نظارتی را به دست آورند وندا ای
واتس.)0930،7
بنابراین با تأکید بر مفروضات ذیل این استنتاج مطرح میشود که مدیر متقاضی خدمات حسابرسی
است:
 )0تضاد منافع بین مدیر و سهامدار منجر به سو رفتار مدیر میگردد.
 )1نحوه سو رفتار مدیریت از سوی سهامدار قابل پیش بینی است.
 )9میزان زیان ناشی از سو رفتار قابل برآورد است.
 )0سهامدار در شرایطی است که برای جبران زیان برآوردیاش میتواند حقوق و مزایای مدیر
را تعدیل کند.
 )،میزان تعدیالت بیش از هزینه حسابرسی است سیرانی.)0971 ،
در بازارهایی که شرکتها به خدمات حسابرسی با کیفیت باتتری نیاز دارند ،شرکتها
حسابرسانی را انتخاب میکنند که شرایطی چون عدم تقارن اطالعاتی و هزینههای نمایندگی را
کاهش دهند .فان و وانگ  )111، 01نیز بیان میکنند که شرکتهای با مشکالت نمایندگی بیشتر
تمایل بیشتری به انتخاب مؤسسههای حسابرسی بزر به عنوان حسابرس خود دارند.
حسابرسی یک بخش مهم از حاکمیت شرکتی قوی است که میتواند به عنوان ابزار کنترل،
اعتماد نسبی را برای نیروی بازدارنده یا کشف کننده سو مدیریت فراهم سازد ابراهیم احمد،
 .)1110گزارش حسابرس درباره صورتها و سایر اطالعات مالی از مهمترین ابزارهای حصول
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اطمینان از قابلیت اطمینان اطالعات شرکتها به شمار میرود وکیلیفرد و محمدی.)0970 ،
حسابرس مستقل ،شایستهترین شخ برای اظهارنظر درباره قابلیت اعتماد گزارشهای مالی واحد
اقتصادی است .شایستگی حسابرس به این دلیل است که وی فردی مستقل بوده و حسابرسی را
طبق استانداردهای حسابرسی انجام میدهد تا اطمینان یابد که اقالم صورتهای مالی مطابق با
استانداردهای حسابداری تهیه شده است .بنابراین ،حسابرس به ادعاهایی اعتبار میدهد که توسط
شخ دیگری در قال صورتهای مالی تهیه شده است و بدین وسیله قابلیت اتکای اطالعات به
کار رفته در تصمیمات اقتصادی را افزایش میدهد کمیته تدوین رهنمودهای حسابرسی.)0997 ،
به دنبال ایجاد جامعه حسابداران رسمی ایران در سال  ،0931تعداد مؤسسات حسابرسی رو به
افزایش نهاد .از طرف دیگر اجرای سیاستهای خصوصیسازی در قال قوانین برنامههای توسعه
اقتصادی منجر به تغییراتی در محیط اقتصادی ایران به عنوان یکی از استفادهکنندگان خدمات
حسابرسی گردید .این تغییرات تأثیر ویژهای بر بازار حسابرسی در ایران داشت ،به نحوی که افزایش
مؤسسات حسابرسی و افزایش رقابت در این بازار ،گزینههای انتخاب حسابرس توسط صاحبکاران را
افزایش داد و فرصتهای بیشتری برای انتخاب حسابرس در اختیار آنان گذاشت و لذا بر رابطه
حسابرس  -صاحبکار از جنبههای تغییر حسابرس و مدت تصدی حسابرسی تأثیر نهاد پور بهبهانی،
 .) 0939که این امر فشار بیشتری را بر روی مؤسسات حسابرسی برای درک و طراحی حسابرسی
خود قرار می دهد .در نتیجه مؤسسات حسابرسی باید به شکلی سازمان یافته و طی فرایندی مستمر
به موضوع بهبود کیفیت حسابرسی بپردازند آلیسا و همکاران.)1100 ،00
همزمان با افزایش رقابت در میان مؤسسات حسابرسی ،پژوهشها نشان میدهند که کیفیت
حسابرسی با افزایش دوره تصدی حسابرس افزایش مییابد .از طرفی مؤسسات حسابرسی به این
نتیجه رسیدند که ضرورت دارد برای کس درآمد بیشتر و مستمر ،خدمات حسابرسی خود را با
کیفیت بیشتر به بازار ارائه نمایند پاراسورامان و همکاران .)00 ،073، ،01زیرا در سطح جامعه این
تصور وجود دارد که تأیید کیفیت حسابرسی توسط محیط اقتصادی ،برای تداوم فعالیت بلندمدت
مؤسسات حسابرسی بسیار حیاتی است و آینده حرفه حسابرسی تا حد قابل مالحظهای به کیفیت
ستانده فرآیند حسابرسی بستگی دارد .همچنین ،اعتقاد براین است که کیفیت ،مؤلفه اساسی برای
بازی رقابت بین مؤسسات حسابرسی است هرباچ .)939 ،1110،09از آنجایی که دوره تصدی
حسابرسی یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت حسابرسی میباشد و با توجه به تأثیری که بر استقالل
حسابرس دارد ،این پدیده در سالهای اخیر به زمینه مهمی در پژوهشهای دانشگاهی تبدیل شده
است .به دنبال رسواییهای مالی شرکتها و بحرانهای مالی طی دو دهه اخیر ،انگشت اتهام تا
حدودی به سمت حسابرسان و کیفیت حسابرسی نشانه رفته است .در ایران نیز پس از کشف
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اختالس بانکی در سال  ،0971برخی کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند
حساسیگانه و جعفری .)1، ،0937 ،در پاسخ به این رویدادها ،قانونگذاران تغییراتی را در دستور
کار قرار میدهند .قانون ساربینز آکسلی  )1111 00جهت حمایت و تأمین استقالل حسابرس و سر
و سامان دادن به بینظمیهای گزارشگری مالی ،چرخش مؤسسات حسابرسی را الزامی کرده است.
درحالیکه چرخش اجباری حسابرس بهعنوان یک ابزار در جهت افزایش استقالل و بهبود کیفیت
حسابرسی توجه قانون گذاران را به خود جل کرده است؛ شواهد متناقضی در حمایت از آن وجود
دارد.
با توجه به اینکه یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت حسابرسی دوره تصدی حسابرسی میباشد
کس شناخت بیشتر دوره تصدی حسابرس و ارزیابی عوامل مؤثر بر آن و همچنین پیامدهای
احتمالی آن و در نتیجه استفاده بهینه از این ابزار ،جز با انجام پژوهشهای گسترده در این زمینه
حاصل نمیشود .عوامل مختلفی بر دوره تصدی حسابرس تأثیر دارد .ازجمله اندازه مؤسسه
حسابرسی ،اندازه صاحبکار ،تخص صنعت حسابرس ،حقالزحمه حسابرس و  . ...اما در این
پژوهش یکی از عوامل دیگر بررسی می شود؛ لذا سؤال این است که آیا مدت تصدی مدیرعامل بر
تداوم انتخاب حسابرس تأثیر دارد؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال ،رابطه بین مدت تصدی
حسابرس با دوره تصدی حسابرس بررسی شده است.
 -1-2مدت تصدی مدیرعامل در مقابل مدت تصدی حسابرس
این امکان وجود دارد که حسابرسان در هنگام ارزیابی سیستم کنترل داخلی واحد مورد
رسیدگی و جمع آوری سایر شواهد نسبت به صداقت مدیریت دچار شک و تردید شوند و بعد از
بررسی های بیشتر به این نتیجه برسند که اطالعات ارائه شده توسط مدیریت قابل اتکا و معتبر
نیستند ،و این امر باعی افزایش شدید ریسک حسابرسی میشود .بنابراین اگر تیم حسابرسی نتواند
این مشکل را حل کند و ریسک حسابرسی را پایین بیاورد امکان دارد تصمیم به واگذاری کار و
تغییر صاحبکار بگیرند رضازاده و آزاد .)69 ،0939 ،زمانی که مدیریت تغییر میکند ،ممکن است
برای اینکه خود را خوب جلوه دهد اقدام به تغییرهایی کند که یکی از تغییرها ،تغییر حسابرسان
به منظور افزایش کیفیت) ،باشد .مدیریت جدید ممکن است صرفاً به این دلیل که شرکت در
جستجوی ایدههای نوینی است که با رویهها و سیاستهای مدیریت پیشین سازگار است حسابرس
جدیدی را انتخاب کند که با او در گذشته کار کرده است .از سوی دیگر مدیریت جدید میتواند به
منظور سابقه همکاری و رابطه با حسابرس دیگر در شرکت قبلی و تمایل به تداوم همکاری با آن،
حسابرس فعلی شرکت را تغییر دهند وو و چایکو،090 ،1110 ،0،؛ رجبی،9 ،093، ،؛ داویدسون
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /11بهار 1331

حسنزلقي،عباسافالطونيومحمدبرزآباديفراهاني

3

و همکاران1116 ،06؛ و مارتینز و ریس  .)110109تو  )1101در پژوهشی در شرکتهای چینی در
بازه زمانی  0779تا  1117دریافت که مدت تصدی حسابرسی تحت تأثیر سهامدار اصلی ،فضای
کس و کار و مدیر عامل شرکت است .از طرفی این فرض وجود دارد که با توجه به اینکه طول
دوره مدیریت عامل شرکتها معموتً کوتاه مدت و دو ساله است لذا مدیریت سعی میکند با
حسابرسان قبلی ادامه همکاری داده ،به نوعی که تغییر حسابرس میتواند موج اعمال نظارت
بیشتر و ایجاد محدودیت هایی برای مدیریت فعلی شود .بنابراین مدیران تمایل دارند در طول
مدیریت خود با حسابرسان قبلی همکاری نمایند تا با افزایش کیفیت حسابرسی نتایج حاصل از
مدیریت خود را خوب جلوه دهند.
 -3پیشینه پژوهش
باتواح و همکاران  )110،در پژوهشی در بررسی تأثیر ویژگیهای مدیرعامل شامل مدت
تصدی مدیرعامل) بر بموقع بودن اظهار نظر حسابرس دریافت که رابطه مثبت و معناداری بین
مدت تصدی و تخص مالی مدیرعامل و بموقع بودن گزارش حسابرسی وجود دارد .دیس و
جیروکس ،)0771 03تورس )0773 07و ونسترائلن ،)1111 11دریافتند که تداوم انتخاب حسابرس
موج کاهش کیفیت حسابرسی میشود .دیوید و جفرسون ،)1110 10به بررسی دوره تصدی
حسابرس با صاحبکار پرداختند .نتایج آنها نشان میدهد که اندازه شرکت حسابرسی و اظهارنظر
حسابرس ،دوره تصدی حسابرس را تحت تأثیر قرار نمیدهد .گایگر و راگاناندان،)1111 11
دریافتند که رابطه مثبتی بین دوره تصدی حسابرس و احتمال اینکه شرکت ورشکسته در سال قبل
از ورشکستگی گزارش مشرو از بابت تداوم فعالیت دریافت کرده؛ وجود دارد .مایرز و
همکاران ،)1119 19نشان دادند که در شرکتهای با دوره تصدی حسابرسی بلندمدت ،احتمال
بیشتری برای مدیریت بیش از واقع سود و انحراف سود وجود دارد .چوی و دوگار ،)111، 10
دریافتند که با افزایش دوره تصدی ،تمایل حسابرسان به انتشار گزارش حاوی شر تداوم فعالیت
کاهش مییابد .نتایج پژوهشهای گانی و همکاران )1119 1،و کمران و همکاران ،)1113 16نشان
داد؛ تداوم انتخاب حسابرس ،باعی افزایش کیفیت حسابرسی میشود .همچنین میترا و
همکاران ،)1117 19دریافتند هرچه رابطهٔ حسابرس  -صاحبکار طوتنیتر شود ،احتمال مدیریت
سود در شرکت مورد رسیدگی کمتر خواهد شد .گول و همکاران ،)1117 13نشان دادند که کیفیت
سود در سالهای اولیه دوره تصدی حسابرسی پایین است .فیرچایلدر و کرافورد ،)1117 17دریافتند
که با افزایش مدت تصدی حسابرس ،روشهای شناسایی تقل افزایش یافته و احتمال کشف تقل
افزایش پیدا میکند و انگیزهٔ مدیریت نسبت به تقل کاهش مییابد .یو و لنارد  ،)1109 91به
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بررسی رابطه بین محافظهکاری و دوره تصدی حسابرس در شرکتهای چینی پرداختند؛ نتایج
حاکی از این است که محافظهکاری با دوره تصدی حسابرس در بین صاحبکاران اصلی حسابرس
رابطه ای ندارد.
90
چو و همکاران  ،)111،نشان دادند که شرکتها تغییر حسابرس را به چند دلیل انجام
میدهند .شایعترین دتیل عبارتاند از سطح حقالزحمه حسابرسی ،نارضایتی از کیفیت حسابرسی،
تغییرات مدیریت ارشد و رشد شرکت.
پوربهبهانی  ،)0939در پژوهشی دریافت که تغییر حسابرس با اندازه حسابرس ،اندازه صاحبکار
و وضعیت مالی صاحبکار دارای رابطه معنادار ،ولی فاقد رابطه معنادار با رشد صاحبکار است .کرمهی
و همکههاران  ،)0933بههه بررسههی رابطههه بههین دوره تصههدی حسههابرس وگزارشههگری سههودهای
محافظهکارانه در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند آنها دریافتند که بین دوره تصدی حسابرس و
محافظهکاری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .کرمی و همکاران  ،)0971در پژوهش دیگهری
دریافتند که با افزایش دوره تصدی حسابرس ،انعطافپذیری مهدیریت در اسهتفاده از اقهالم تعههدی
اختیاری افزایش مییابد .بزر اصهل و همکهاران  ،)0937بهه بررسهی رابطهه بهین مهدت تصهدی
حسابرس و مدیریت سود پرداختند آنها دریافتند که با افزایش مهدت تصهدی حسهابرس ،احتمهال
مدیریت سود ،چه در جهت کاهش سود ،و چه در جهت افزایش سود به انگیزههای خها ،مهدیریت
بستگی دارد .کرمی و همکاران  ،)0971به بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود
پرداختند .آنها دریافتند که وجود رابطه طوتنی مدت میان صهاحبکار و حسهابرس ،باعهی افهزایش
انعطافپذیری مدیریت در استفاده از اقالم تعهدی اختیاری میگردد؛ اما این استفاده بیشتر در جهت
کاهش سود محافظهکارانهه) اسهت .نمهازی و همکهاران  ،)0971بهه بررسهی رابطهه بهین کیفیهت
حسابرسی و مدیریت سود پرداختند و دریافتند که بهین دوره تصهدی حسهابرس و مهدیریت سهود،
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .ستایش و همکاران  ،)0970به بررسی تأثیر طول دوره تصهدی
و اندازه حسابرس بر ادراک سرمایه گذاران از کیفیت حسابرسی پرداختند .نتایج حاصهل از پهژوهش
آن ها بیانگر این اسهت کهه رابطهه مثبهت و معنهاداری بهین طهول دوره تصهدی حسهابرس و ادراک
سرمایهگذاران از کیفیت حسابرسی وجهود دارد .دیلمهیپهور  ،)0970بیهان کهرد کهه کیفیهت کهار
حسابرسی در سالهای اولیه حسابرسی نسبت به سالهای بعدی کمتر بهوده و پرهزینهه مهیباشهد.
کاشانیپور و همکاران  ) 0970به این نتیجه دست یافتند که بهین اقهالم تعههدی اختیهاری و دوره
تصدی حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
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 -4فرضیه پژوهش
بر طبق ادبیات پژوهش و پژوهشهای قبلی ،مدیریت شرکت تمایل به تأثیر گذاشتن بر انتخهاب
حسابرس داشته و برای دستیابی به خواستههایش تمایل به تغییر حسابرس دارد .نتایج پژوهشهای
قبلی در مورد ارتبا بین تغییر حسابرس و تغییر در مهدیریت ناسهازگار بهودهانهد چهو.)0731 ،91
بعضی پژوهشها هیچ ارتبا مهمی را بین این دو متغییر نیافتهاند ویلیهامز .)0733 ،99در صهورتی
که بعضی پژوهشها نشان داده که تغییر مدیریت یکی از مهمتهرین دتیهل تغییهر حسهابرس اسهت
بورتون و همکاران0769 ،90؛ کارپنتر و همکاران .)0790 ،9،بنابراین در راستای دستیابی به هدف
پژوهش و به استناد بخشهای گذشته ،فرضیه زیر تدوین شده است:
فرضیه اصلی پژوهش :مدت تصدی مدیر عامل بر دوره تصدی حسابرس تأثیر مثبت و معنیداری
دارد.
-5روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها ،توصیفی و طرح پژوهش
از نوع پس رویدادی است به دلیل استفاده از دادههای گذشته) .دادههای پژوهش از نهوع دادهههای
ترکیبی بوده و برای تحلیل دادهها و آزمون فرضیه پهژوهش ،از روش رگرسهیون چندگانهه اسهتفاده
میشود .به منظور انجام محاسبات مربو به مدل رگرسیون چندگانه و تجزیهه و تحلیهل دادههها از
نرمافزارهای  Eviewsو  Excelاستفاده شده است.
 -1-5روش گردآوری دادهها
در این پژوهش ،گردآوری اطالعات در دو مرحله انجام میشود .در مرحلهٔ اول برای تدوین
مبانی نظری پژوهش و بررسی مطالعات پیشین از روش کتابخانهای و در مرحلهٔ دوم ،برای
گردآوری دادههای مورد نظر از صورتهای مالی ،اطالعات ارائه شده به بورس اوراق بهادار ،و سایر
منابع اطالعاتی استفاده خواهد شد.
 -2-5نحوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش
 متغیر وابسته
تداوم انتخاب حسابرس حسابرس ( :)Tenureبرای تعیین تداوم انتخاب حسابرس در هر سال،
مدت تصدی تجمعی از حسابرسی نخستین تا سال مورد بررسی) را بر  0تقسیم میکنیم .به
منظور اندازه گیری صحیح دوره تصدی ،باید سالی در دسترس باشه که در آن رابطه حسابرس-
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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صاحبکار بر قرار شده است حسابرسی نخستین) .از عدد  0به دلیل مصوبه سازمان بورس اوراق
بهادار تهران حداکثر مدت تصدی حسابرسی  0سال) جهت هم قیاس نمودن تداوم انتخاب
حسابرس برای همه شرکتها استفاده شده است.
 متغیر مستقل
مدت تصدی مدیر عامل ) :(DHبه منظور تعیین مدت تصدی مدیر عامل ،تعداد سالهای
تصدی مدیر عامل در این سمت در نظر گرفته میشود ) برای سال اول عدد  ،0سال دوم عدد ،1
سال سوم عدد  9و… ،.دیانتی دیلمی و همکاران.)0971 ،
 متغیرهای کنترلی
درصد استقالل هیأت مدیر) : (BRDINDبه منظور تعیین در صد استقالل هیأت مدیره از نسبت
تعداد اعضا غیر موظف هیأت مدیره به تعداد کل اعضا هیأت مدیره استفاده میشود
دیمیتروپولوس و آستریو1101 ،96؛ قائمی و شهریاری.)0933 ،
اندازه مؤسسه حسابرسی ( :)ASizeبه منظور تعیین اندازه حسابرس از متغیر موهومی استفاده
می شود .در صورتی که حسابرس ،سازمان حسابرسی یا مؤسسه مفید راهبر باشد ،مقدار متغیر
موهومی اندازه حسابرس برابر یک و در غیر این صورت مقدار آن برابر با صفر در نظر گرفته میشود
نونهال نهر وهمکاران.)0971 ،
اندازه شرکت ( :)LNCZعبارت است از بزر و یا کوچک بودن یک شرکت مورد رسیدگی
حسابرس .این متغیر از طریق لگاریتم طبیعی ارزش دفتری جمع داراییهای هر شرکت اندازهگیری
میشود بنیمهد و همکاران.)0971 ،
اهرم مالی ( :(LEVشاخصی است برای اندازه گیری ریسک مالی شرکت .این متغیر از طریق
تقسیم جمع بدهی به جمع داراییها به دست میآید واعظ و همکاران.)0979 ،
دستور العمل مؤسسات حسابرسی بورس اوراق بهادار ایررا ( :(DBبهه موجه دسهتورالعمل
مؤسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق بههادار مصهوب  36/،/3و اصهالحیه  71/00/09شهورای
عالی بورس و اوراق بهادار ،مؤسسات حسابرسی و شرکای مسئول کار حسابرسی مجاز نیسهتند بعهد
از گذشت  0سال متوالی بار دیگر سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت حسابرسهی شهده
را بپذیرند .برای تعیین مقدار این متغیر از متغیر موهومی استفاده میشود .به ایهن صهورت کهه بهه
سالهای بعد از اجرا شدن دستورالعمل مقدار یک و به سالهای قبهل از اجهرای دسهتورالعمل عهدد
صفر داده میشود.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 -3-5مدل آزمو فرضیه پژوهش
به منظور بررسی رابطه بین مدت تصدی مدیرعامل و تداوم انتخاب حسابرس از مدل رگرسیون
چندگانه رابطه  0استفاده میکنیم:
()1

TENUREit = β0 + β1 DH it + β2 BRDIND it + β3 ASize it + β4 LNCZ it + β5 LEV it + β6 DB it +ɛ

 -4-5جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش ،تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال
 0936تاپایان سال  0971میباشد که از شرایط زیر برخوردار باشند:
 )0شرکتها تا قبل از سال  36در بورس پذیرفته شده باشند و نماد بازار آنها بیشتر از  9ماه
متوقف نشده باشد.
 )1جز شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهگری مالی ،بانکها ،بیمه و هلدینگ نباشند .به دلیل
ماهیت متفاوت فعالیت آنها از سایر واحدهای تجاری).
 )9سال مالی آنها منتهی به  17یا  91اسفند باشد.
 )0دادههای آنها برای تمام متغیرها در دسترس باشد.
با توجه به شرایط بات کل شرکت های انتخابی در این پهژوهش 031،شهرکت پذیرفتهه شهده در
بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس ازاعمال شرایط بات تعداد نمونههای این پژوهش به شهرح
جدول  0انتخاب شده است:
جدول  -1نمونه انتخابی
کل شرکتهای انتخاب شده در این پژوهش در بازه زمانی مورد نظر

484

اعمال شرو  0و 1

)00،

اعمال شر 9

)30

جامعه آماری پژوهش

130

اعمال شر 0

)030

نمونه انتخابی پژوهش

79

منبع :یافتههای پژوهشگر
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 -6یافتههای پژوهش
 -1-6آمار توصیفی دادههای پژوهش
برای ارائه یک نمای کلی از خصوصیات مهم متغیرهای محاسبه شده ،در جدول  1برخی از
مفاهیم آمارتوصیفی این متغیرها ،شامل میانگین ،میانه ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر مشاهدات
ارائه شده است.
جدول  -2آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

نماد متغیر

تعداد
مشاهدات

میانگین

میانه

انحراف
معیار

بیشترین کمترین

دوره تصدی حسابرس

TENURE

697

1/76

1/9،

1/60

1/،1

1/1،

مدت تصدی مدیرعامل

DH

697

9/09

9/11

1/01

01/11

0/11

درصد استقالل هیأت مدیره

BRDIND

697

61/93

61/11

07/17

011/11

1/11

اندازه شرکت

LNCZ

697

09/19

09/07

0/9،

03/30

7/33

اهرم مالی

LEV

697

1/،6

1/69

1/17

9/96

1/10
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تزم به ذکر است که بخش عمده بازده زمانی پژوهش یعنی  90/،درصد قبل از دسهتور العمهل
سازمان بورس بوده است .همچنین از  697سال -شرکت مورد پژوهش  039سال -شهرکت توسهط
سازمان حسابرسی و مؤسسه مفید راهبر و بقیهه توسهط سهایر مؤسسهات حسابرسهی عضهو جامعهه
حسابداران رسمی حسابرسی شده است.
جدول  -3مدت تصدی حسابرس بعد از اجرای دستورالعمل سازما بورس اوراق بهادار
نوع مؤسسه حسابرسی

مدت تصدی حسابرس -سال

درصد

سازمان حسابرسی و مؤسسه مفید راهبر

6

09

سایر مؤسسات حسابرسی

0

،1

منبع :یافتههای پژوهشگر

همچنین جدول  9نشان میدهد که  99درصد از مؤسسات حسابرسی نیز دارای مدت تصدی کمتر
از  0سال میباشند.
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 -2-6نتایج آزمو فرضیه پژوهش
با توجه به اینکه در این پژوهش از داده های ترکیبهی اسهتفاده شهده اسهت ،بهه منظهور تحلیهل
دادههای ترکیبی در ابتدا میبایست نوع مدل مناس را از میان مهدلههای  ،Pooledاثهرات ثابهت و
اثرات تصادفی بر اساس آزمونهای  Fتعمیم یافته چاو) وهاسمن انتخاب نمود .همهانگونهه کهه در
جدول  0مشاهده می شود ،باتوجه به اینکه سطح معناداری مربو به مدل اثرات ثابت آزمون چهاو)
کمتر از سطح معناداری  ،درصد میباشد .لذا فرض  H1مبنی بر آزمون مدل اثهرات ثابهت پذیرفتهه
می شود و این امر بیانگر آن است که از میان مدل  ،Pooledو اثرات ثابت ،مهدل اثهرات ثابهت بهرای
آزمون فرضیات پژوهش و تحلیل دادهها مناس میباشد.
همچنین با استفاده از آزمون هاسمن باید مدل مناس را از میان مدلهای اثرات ثابت و
تصادفی انتخاب کرد .باتوجه به اینکه سطح معناداری مربو به مدل اثرات تصادفی آزمون
هاسمن) کمتر از سطح معناداری  ،درصد میباشد لذا فرض  H1مبنی بر آزمون مدل اثرات ثابت
پذیرفته می شود و این امر بیانگر آن است که از میان مدل اثرات تصادفی ،و اثرات ثابت ،مدل اثرات
ثابت برای آزمون فرضیات پژوهش و تحلیل دادهها مناس میباشد .بنابرین با توجه به مطال فوق،
آزمون فرضیه با استفاده از مدل اثرات ثابت انجام شد .بدین ترتی مدل اثرات زمانی تخمین زده
شد و نتایج آن در جدول  0ارائه شده است.
جدول  -4نتایج مربوط به آزمو فرضیهها با استفاده از مدل پژوهش
آزمو همخطی

متغیرها

ضرایب

آماره T

معناداری

مدت تصدی مدیرعامل

1/11

1/00

1/1007

0/،7

درصد استقالل هیأت مدیره

1/10

1/0،

1/3901

0/0،

اندازه مؤسسه

1/17

1/30

1/00،0

0/10

اهرم مالی

-1/13

-1/93

1/0919

0/00

اندازه شرکت

1/09

1/1،

1/1109

0/90

دستور العمل سازمان بورس

-1/97

-09/39

1/1111

0/06

VIF

آزمون چاو معناداری)

)1/11 9/03

آزمون هاسمن معناداری)

)1/11 ،6/7،

آماره فیشر معناداری)

)1/11 9/0،

ضری تعیین

1/60

آماره دوربین واتسون

1/09

ضری تعیین تعدیل شده

1/،9
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در پژوهش حاضر ،از آزمون دوربین -واتسون جهت تشهخی خهود همبسهتگی مهدل اسهتفاده
شده است .با توجه به آماره دوربین  -واتسون ،خطاهای مدل مستقل اسهت .ضهری  .VIFیها تهورم
واریانس کمتر از عدد  ،میباشد؛ بنابراین هم خطی چندگانه میان متغیرهای مسهتقل انهدک اسهت.
عالوه بر این ،از آزمون فیشر جهت بررسی معناداری کل مدل استفاده شده است .باتوجه بهه اینکهه
سطح معناداری آماره فیشر  )1/11کمتر از سطح معناداری  ،درصد میباشد مهیتهوان گفهت کهه
مدل رگرسیون از لحاظ آماری معنادار میباشد .ضری تعیین برابهر  1/60و ضهری تعیهین تعهدیل
شده برابر  1/،9است؛ این آماره نشان دهنده این موضوع است که حدود  ،9درصد تغییرات متغیهر
وابسته توسط متغیرهای مستقل قابل توصیف است .با توجه به تأیید شدن آمارههای مهدل ،فرضهیه
پژوهش بررسی میشود.
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  ،0ضری بدست آمده برای متغیر مدت تصدی مهدیرعامل
دارای عالمت مثبت و سطح معناداری بدست آمده بهرای آن  )1/1007کوچهکتهر از  1/1،اسهت؛
بنابراین فرض صفر در سطح خطای  1/1،رد میشود و در سطح اطمینهان  7،درصهد ،فرضهیه اول
مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنادار بین متغیر مدت تصدی مدیر عامهل و دوره تصهدی حسهابرس
پذیرفته میشود .همچنین اندازه شرکتها دارای رابطه مثبت و معنادار با تهداوم انتخهاب حسهابرس
می باشد .عالوه بر این اجرای دستورالعمل سازمان بورس در انتخاب حسابرسان معتمد بورس سهب
کاهش مدت تصدی حسابرسان از دوره بعد از اجرای دستورالعمل نسبت به دوره قبل از اجرای ایهن
دستورالعمل شده است.
 -7بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش ،تأثیر مدت تصدی مدیرعامل بر دوره تصدی حسابرس مورد مطالعه قرار گرفتهه
است .نتیجه آزمون فرضیه نشان میدهد که مدت تصدی مدیرعامل تأثیر مثبت و معناداری بر دوره
تصدی حسابرس دارد .همچنین اندازه شرکتهها دارای رابطهه مثبهت و معنهادار بها تهداوم انتخهاب
حسابرس می باشد .عالوه براین اجرای دستورالعمل سازمان بهورس در انتخهاب حسابرسهان معتمهد
بورس سب کاهش مدت تصدی حسابرسان از دوره بعد از اجرای دستورالعمل نسبت به دوره قبهل
از اجرای این دستورالعمل شده است .تزم به ذکر است که بررسی کلهی پژوهشهات پیشهین نشهان
میدهد که مدت تصدی حسابرس همواره به عنوان یک متغیر مستقل و تأثیرگذار بهر سهایر عوامهل
مطرح بوده است و به عنوان یک متغیر وابسته به صورت خیلی محهدود مهورد بررسهی قهرار گرفتهه
است.
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مدیران شرکتها ممکن است بنا به علل مختلف اقدام به تغییر اختیاری حسابرس مستقل واحد
اقتصادی خود نمایند .یکی از عوامل وقوع چنین تغییری ،فرصتهای دستکاری سود است .مهدیران
شرکتها با توجه به تأثیر قابل مالحظهای خود در ابقا و تغییر حسابرسان ممکن است با بهرهگیهری
از این تأثیر ،حسابرسانی را که اظهارنظر مطلهوب و دلخهواه مهدیریت را صهادر مهیکننهد جهایگزین
حسابرسان قبلی نموده تا بهدین وسهیله منهافع خهود را بهه حهداکثر برسهانند .از ایهن رو مهدیریت،
حسابرس جاری را به کسی که به رعایت استانداردهای حسابداری تأکید بیشتری دارد ترجیح داده،
تا اظهارنظر مطلوب خود را از حسابرس دریافت کنند .شاه ویسی و همکاران  ،)0971دریافتند کهه
هنگامی مدیریت شرکت تغییر می کند؛ مدیریت جدید سعی دارد حسابرسانی را انتخاب کنند که از
نظر اندازه از مؤسسه حسابرسی قبلی کوچکتر و یا در همان اندازه باشد .از آنجایی کهه فهرض بهر
این است که مؤسسههای حسابرسی بزر تر کیفیت حسابرسی آنها نیز بیشتر است؛ پس میتهوان
این گونه بیان نمود که مدیریت جدید شرکت سعی در حفهظ سهطح کیفیهت حسابرسهی موجهود و
حتی در برخی موارد کاهش آن را دارد.
بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش و تطبیق آن با یافتههای پهژوهش زارعهی مهروج ،)093،
ایمانزاده و روحی  )1101و توو  ،)1101هنگامی که مدیریت شرکتها تغییر مییابد ،با توجه بهه
اینکه مدیریت دارای قدرت نفوذ در شرکت است؛ می توان بیان نمود که حسابرس مسهتقل شهرکت
نیز تغییر کند .بنابراین می توان نتیجه گرفت که مدیر عامل در طول مدیریت خود کمتر مبادرت به
تغییر حسابرسی که توسط خودش انتخاب شده میکند و بیشتر سعی بر ادامه همکاری بها مؤسسهه
حسابرسی انتخاب شده در دوران مدیریت خود دارد.
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