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چكیده
هدف این مطالعه بررسی تاثیر دو جنبه کیفیت حسابرسی داخلی یعنی صالحیت و همکاری حسابرس
داخلی در حسابرسی صورتهای مالی است .مطابق تئوری جانشینی حسابرس مستقل با اتکا به نتایج کار
حسابرس داخلی در تالش های خود صرفه جویی میکند که این امر بر حق الزحمه حسابرس مستقل تاثیر
خواهد گذاشت .دو ویژگی کیفی حسابرسی داخلی (صالحیت و همکاری) منجر به حمایت از دیدگاه
جانشینی برای توضیح رابطه بین کیفیت حسابرسی داخلی و حق الزحمه حسابرسی مستقل میشود .از
دیدگاه کاربردی ،این تحقیق نیاز شرکتها به تاکید بر کیفیت باالی حسابرسی داخلی را برجسته و آنها را به
ایجاد همکاری بین حسابرسان داخلی و مستقل در جهت صرفه جویی بیشتر در هزینه ها تشویق می کند.
مطالعه مورد نظر براساس پرسشنامه های ارسالی و دریافت شده از گروه حسابرسی داخلی شرکتهای عضو
بورس اوراق بهادار تهران انجام پذیرفته و نتایج حاکی از این است که صالحیت حسابرسی داخلی یعنی مدت
تصدی و حضور آن در شرکت با حق الزحمه حسابرسی رابطه معنادار منفی داشته و مهارتهای محاسباتی و
 ، ITمدارک حرفه ای و علمی  ،مدت ساعات آموزشی با حق الزحمه حسابرسی رابطه ای ندارند .در کل نتایج
حاکی از عدم تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر حق الزحمه حسابرسی مستقل می باشد.
واژههای كلیدی :تئوری جانشینی ،عملکرد حسابرسی داخلی ،صالحیت حسابرسی داخلی ،همکاری
حسابرسی داخلی و حقالزحمه حسابرسی مستقل.
 -1دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  ،تهران  ،ایران ،نویسنده اصلی و مسئول مکاتبات.
 -2دانشجوی دکتری دانشگاه تهران ،تهران  ،ایران.
 -3دانشجوی دکتری دانشگاه تهران ،تهران  ،ایران.
 -4دانشجوی دکتری دانشگاه تهران ،تهران  ،ایران.
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حسابرسی داخلی به عنوان یکی از کلیدهای راهبری شرکتی شناخته میشود که نقش آن در طول
زمان تکامل یافته است .تحول در محیط اقتصادی ایران به ویژه در سالهای اخیر باعث شده که راهبری
شرکتی به عنوان مکانیزمی نظارتی بیشتر مورد توجه قرار گیرد که یکی از ارکان آن کمیته حسابرسی و زیر
مجموعه آن واحد حسابرسی داخلی است و نقشی تعیین کننده در گزارشگری مالی و اعتبار صورتهای مالی
دارد(جامعی و رستمیان .)5900،تحقیقات بیانگر این است که نظام راهبری شرکتی اثر مثبتی بر کیفیت و
اثربخشی حسابرسی مستقل دارد که در نتیجه ارکان مهم این نظام بخصوص کمیته حسابرسی آن
میباشد(نیکو مرام و موکل .)5909،تعریف ارائه شده توسط انجمن حسابرسان داخلی  (IIA)2در سال 2995
بیان می کند:
"حسابرسی داخلی فعالیت اطمینانبخشی و مشاوره ای مستقل و بیطرفانه ای است که برای ایجاد ارزش
افزوده و بهبود عملیات سازمان طراحی میشود .حسابرسی داخلی به سازمان کمک میکند تا اهداف خود را با
اتخاذ رویکردی روش مند و منظم برای ارز یابی و بهبود اثربخشی فرایندهای مدیریت ریسک ،کنترل داخلی
وراهبری شرکتی ایفا کند".
9
با وجود اینکه وظایف حسابرسی داخلی و مستقل از هم مجزا هستند فرصتهای زیادی برای همکاری
آنها در جهت هم افزایی نتایج مانند باال بردن کیفیت حسابرسی و منافع اقتصادی وجود دارد .استاندارد
شمارهی 059بین المللی به ارزیابی واحد حسابرسی داخلی و ارتباط بین حسابرسان مستقل و داخلی
اختصاص دارد .اگرچه ،نقش و وظایف حسابرسی مستقل متفاوت از حسابرسی داخلی است ،اما نقاط
اشتراک زیادی بین این دو مسئولیت وجود دارد .ابعاد مشترک این دو مسئولیت ،فضای قابل مالحظهای را
برای همکاری با منافع دو طرفه بوجود میآورد .متداول ترین اقدامات مشترک هر دو گروه حسابرسان ،ارزیابی
سیستم کنترل داخلی و بررسی عملکرد گزارشگری مالی شرکت است(براون .)5099،0
در حقیقت استانداردهای حرفهای حسابرسی ،همکاری بالقوه ای که حسابرسی داخلی می تواند در
حسابرسی مستقل داشته باشد را مورد تایید قرار داده اند .این همکاری می تواند هم ازطریق حسابرسان
داخلی به عنوان دستیار تحت نظارت حسابرسان مستقل و هم به طور مستقل از طریق بازبینی کار انجام
شود .عامل کلیدی در این همکاری کیفیت عملکرد ( )IAاست.
1
این مطالعه به بررسی تاثیر دو جنبه کیفی حسابرسی داخلی (صالحیت و همکاری آن در حسابرسی
مالی) بر مبلغ حق الزحمه حسابرسی مستقل میپردازد .مطابق با تئوری جانشینی  0پیشبینی میکنیم
کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی(کارمندان حسابرسی داخلی که دارای مدارک آموزشی ،تجربه حسابداری و
حسابرسی و مهارتهای  ITهستند و مدت تصدی حسابرسان داخلی درسازمان) بر حق الزحمه حسابرسی
مستقل موثر باشد .این تحقیق شامل بررسی داده های نمونه ای از شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران می
باشد .تحلیل داده ها با مدل رگرسیون و آزمون مقطعی انجام شده است .این مقاله می تواند دارای
نوآوریهای زیر باشد:
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اوال ،مطالعات کمی پیرامون بررسی و مقایسه رابطه حسابرسی مستقل و داخلی در ایران انجام شده
است و آن هم می تواند به دلیل جوان بودن قانون موجود و الزام به وجود حسابرسی داخلی در شرکتهای
بورسی باشد .دوما ،شیوه جمعآوری اطالعات که مبتنی بر پرسشنامه( ارسال پرسشنامه به شرکتها جهت
جمع آوری اطالعات مربوط به حسابرسی داخلی آنها) و اطالعات صورتهای مالی می باشد.
سوما ،برخالف سایر مطالعات (هو  ،2959 7فیلیکس  )2995 9این تحقیق رابطه بین حقالزحمه
حسابرسی و عملکرد حسابرسی داخلی را به صورت جزئی تر مورد بررسی قرار داده است (صالحیت
حسابرسی داخلی و سطح همکاری آن در تهیه صورتهای مالی).
در نهایت این مقاله می تواند برای ادبیات راهبری شرکتی از جنبه بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسیی
داخلی و اتکای حسابرسان مستقل به کار آنها و تعدیل حق الزحمه حسابرسی و در نهاییت تییییر ،تعیدیل و
بهبود قوانین راهبری شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار باشد ،زیرا چنین شواهدی اهمیت رابطه
بین دو مکانیزم کلیدی راهبری شرکتی یعنی حسابرسی داخلیی و مسیتقل را برجسیته میی نمایید .انگییزه
محققان ارزیابی این مورد است که با توجه به سرمایهگذاریهای قابیلمالحظیه کیه در اسیتقرار حسابرسیی
داخلی شرکت های ایرانی انجام گرفته است ،آیا تخفیفی در هزینه های حسابرسی مسیتقل آن شیرکتهیا بیه
وجود آمده است یا آنکه هزینههای اقتصادی فاقد منافع که ناشی از دوبارهکاری است ،به جامعه تحمیل میی
شود؟ در ادامه بخشهای زیر از مقاله ارائه می گردد :پیشینه و فرضیات ،روش تحقیق و تحلیل دادهها ،نتیجه
تحلیلها ،بحث و نتیجه گیری.
 -2چارچوب نظری
حسابرسی از ارکان اساسی فرایند پاسخگویی به استفادهکنندگان اطالعات است .زیرا ،پاسخگویی
مستلزم وجود اطالعات معتبر و قابل اتکا است و قابلیت اتکای اطالعات به دالیل زیادی نیازمند بررسی آنها
توسط شخصی مستقل از تهیهکنندهی اطالعات است(ارباب سلیمانی .)5999،در فرایند تهیه اطالعات
به موقع ،مربوط وقابل اتکا یکی از عواملی که می تواند به حسابرسان مستقل کمک کند و باعث شود که
فعالیت آنها از کیفیت ،کارآمدی و اثربخشی الزم برخوردارباشد ،وجود واحد حسابرسی داخلی در شرکت
صاحبکار و ارتباط هرچه بیشتر این واحد باحسابرسان مستقل است .حسابرسی داخلی کفایت سیستم
کنترل داخلی را از لحاظ صرفه اقتصادی ،اثربخشی و کارآمد بودن استفاده از منابع ،ارزیابی و گزارش
0
میکند .واالس شیوههای کمک حسابرسان د اخلی به حسابرسان مستقل را به شرح زیر بیان میکند:
همكاری سازمان :این مورد شامل تهیه جداول کمکی ،گردآوری اسناد و مدارک برای بررسی ،اصالح
اسناد برای تسهیل امور مختلف وگسترش

روشهای حسابرسی مبتنی برسیستمهای رایانه ای است.

مرور و بررسی  :این مورد شامل تجزیه وتحلیل حسابها ،بررسی و مستندکردن کنترلها ،بررسی
دقیق تیییرات و اطالعات مرکز عملیات و بررسیهای موقت

طرحها وراهحل ها میباشد.
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تسهیل در انجام آزمونها :این مورد شامل مشاهده موجودیها ،تایید اعتبار مشتریان ،آزمون
دادههای حقوق و دستمزد ،تجزیه و تحلیل حساب های مشکوک الوصول ،آزمون رعایت مقررات و قوانین و
کنترل کارمندان و آزمون های تر ازحسابها است.
كمك در تهیه و ارایه یادداشتهای همراه صورتهای مالی  :این مورد معموالً شامل بهرهگیری از
محتوای نامهی مدیریت و هماهنگی دیدگاههای مدیریت با حسابرسان مستقل در مورد کنترلها وعملیات
است.
كمكهای كلی :شامل بازرسی محلها ،بکارگیری حسابرسیهای سیستم وحمایت ازسیستمهای
موجود است(واالس.)5090،
براون( )5099معتقد است ،رابطهی حرفه ای بین حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی در امور
خطمشی و روشهای اتکای حسابرسان مستقل به عملکرد ح سابرسان داخلی به طور قاطع مشخص نیست
 .شاید دلیل این امر ،فقدان تحقیقات علمی و عملی در این زمینه باشد .آنچه مسلم است این است که اتکاء
حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسی داخلی در فرایند حسابرسی مالی باعث استفاده بهینه
سازمانی(درسطح خرد) و منابع اجتماعی(درسطح کالن) خواهد شد .ریچاردسون بر ارتباط بین حسابرسی
داخلی و حسابرسی مستقل تأکید دارد .وی جهت دستیابی به این ارتباط هشت مورد به شرح زیر شناسایی
میکند که همکاری در آنان باعث ارتباط نزدیک بین این دو گروه حسابرسان خواهد شد:
 ارتباط مؤثر در رابطه با برنامهریزی کلی حسابرسی ،زمانبندی حسابرسی وهمکاری درحل مشکالت
 بررسی سیستم کنترلهای داخلی
 بررسی گزارشهای میاندورهای
 تهیه برنامه جمع آوری شواهد برای حسابرسان داخلی
 برنامهریزی برای حسابرسی میاندوره ای توسط حسابرسان مستقل
 برنامه ریزی برای حسابرسی پایان سال توسط حسابرسان مستقل
59
 حسابرسی بخشهای مختلف شرکت مورد حسابرسی(ریچاردسون )5000،
موضوع بیانیه استاندارد حسابرسی شمارهی 01آمریکا به بررسی اتکاء حسابرسان مستقل به عملکرد
حسابرسی داخلی اختصاص دارد .بر مبنای این استاندارد نقش حسابرسان مستقل ،کسب شواهد کافی و
معتبر است که مبنا ی منطقی ،برای اظهارنظر درباره صورتهای مالی یک سازمان باشد .به نقل از همین
استاندارد نقش حسابرس داخلی تجزیه و تحلیل ،ارزیابی ،اطمینان بخشی ،ارائه پیشنهادات و سایر اطالعات
مفید برای استفاده مدیران و اعضای هیأت مدیره یک سازمان است .این استاندارد مجوزی برای حسابرسان
مستقل جهت اتکاء به عملکرد حسابرسی داخلی محسوب میشود این بدین معنی است که درموارد مقتضی و
با صالحدید حسابرس مستقل میتواند نتایج آزمونهای حسابرسی داخلی را جایگزین آزمونهای خود نماید
که موجب کاهش در زمان و هزینه حسابرسی خواهد بود(استوارت .)2990،55
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بر اساس این استاندارد ،حسابرسان مستقل در زمان کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی صاحبکار
در طول دوره حسابرسی صورت های مالی ،شناخت از اجزای کنترل داخلی صاحبکار شامل واحد حسابرسی
داخلی صاحبکار بدست میآورند  .بر مبنای شناخت بدست آمده از واحد حسابرسی داخلی صاحبکار،
حسابرس مستقل باید مشخص نماید ،که آیا فعالیتهای حسابرسان داخلی در ارتباط با حسابرسی
صورت های مالی است اگر حسابرس مستقل تشخیص دهد که این فعالیتها مربوط هستند و آنها را برای
مالحظه کار حسابرسان داخلی موثر بیابد ،در این صورت کیفیت حسابرسی داخلی را ارزیابی خواهدکرد.
همچنین ،استاندارد مزبور بیان میکند که اگر کیفیت به اندازه کافی باال نیست ،حسابرس مستقل نباید برای
اتکا بر کار انجام شده توسط حسابرسان داخلی برنامه ریزی کند  .اما ،اگر واحد حسابرسی داخلی از سطح
قابل قبولی از کیفیت برخوردار است ،حسابرس مستقل ،ماهیت و میزان اتکا برکار انجام شده توسط
حسابرسان داخلی را تعیین خواهد کرد .بر اساس استاندارد  059حسابرسی (ارزیابی کار واحد حسابرسی
داخلی)  ،حسابرس مستقل باید چنان شناختی از فعالیتهای واحد حسابرس داخلی به دست آورد که برای
کمک به برنامه ریزی حسابرسی و تدوین طرح کلی موثر حسابرسی ،کافی باشد .حسابرس مستقل در جریان
برنامه ریزی حسابرسی باید از کار واحد حسابرسی داخلی در زمینه های خاصی که ظاهرا به حسابرسی
مستقل صورتهای مالی مربوط میشود ،یک ارزیابی مقدماتی به عمل آورد (یگانه.)5992،
یکی از استانداردهای اجرای عملیات حرفهای حسابرسی داخلی  52شامل استانداردهای ویژگی است که
بخشی از آن بر مهارت و اعمال مراقبتهای حرفه ای حسابرسان داخلی تاکید دارد .استانداردهای ویژگی
(عمومی و کیفی) خصوصیات سازمان ها و افرادی که حسابرسی داخلی انجام می دهند را مورد توجه قرار می
دهد .طبق بیانیه این است اندارد ،حسابرسی داخلی باید بوسیله افراد ذیصالح و ماهر و همراه با مراقبتهای
حرفه ای انجام شود .واحد حسابرسی داخلی به طور جمعی باید از مهارت ،دانش و سایر صالحیتهای الزم
برای ایفای مسئولیت هایشان برخوردار باشند و به طور مستمر آن را بهبود بخشند .از مواردی که باعث
ارتقای سطح مهارت و صالحیت الزم می شود داشتن مدارک حرفه ای و تجارب حسابداری و حسابرسی
کارمندان واحد حسابرسی داخلی است.همچنین مدت وجود و تصدی حسابرسی داخلی در سازمان مربوطه
از عوامل تاثیر گذار بر ویژگی های کیفی این واحد است( .)IIAاز جمله تحقیقاتی که به بررسی ویژگی های
کیفی حسابرسی داخلی پرداختند می توان به موارد زیر اشاره داشت :رینولد  ،59سیمون  50و وود ،)2955 ( 51
لینگ  ،50بیسلی  ،)2955 (57دی سای  ،59رابرتز  50و سریوستاوا  ،)2959 (29کریشنامورتی  25و مالتا )2999 (22
که ویژگی های تجربه ،گواهینامه حرفهای ،آموزش ،ارزیابی اثربخشی کنترلهای داخلی ،تمرکز بر
گزارشگری مالی ،کامل بودن و کیفیت گزارش و  ...مبتنی بر ویژگیهای کلی صالحیت ،بی طرفی و اجرای
عملیات حسابرسی داخلی را مد نظر قرار دادند.
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 -3پیشینه تجربی
حق الزحمه حسابرسی هزینه اقتصادی است که به سازمانها تحمیل می شود و همین عامل باعث ایجاد
تحقیقات زیادی در جهت بررسی عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی شده است .تحقیقاتی مانند
سیمونیک  ، 29فرانسیس  ، 20فرانسیس و سیمون ،گول  21رابطه بین حق الزحمه حسابرسی را با عوامل بیرونی
مانند اندازه شرکت ،پیچیدگی و ریسک پذیر بودن شرکتها سنجیدند .تحقیقات جدید بدنبال بررسی رابطه
بین مبلغ حسابرسی و عوامل درونی شرکت مانند کنترل داخلی هستند .این تحقیقات با پشتوانه تئوری
جانشینی شروع می شوند .تئوری جانشینی بیان می کند که افزایش در کنترلهای داخلی باعث کاهش
مبالغ حسابرسی می شود .چون یکی از مکانیزمهای راهبری شرکتی جایگزین دیگری می شود .برای مثال
کنترل های داخلی بهتر و فعالتر باعث کاهش نظارت حسابرسان مستقل و در نهایت کاهش حق الزحمه
حسابرسی شود(لینگ و همکاران .) 2999،مطالعه تحقیقات پیشین حاکی از اینست که مطالعات کمی در
مورد اثرات عملکرد حسابرسی داخلی به خصوص ویژگ ی های صالحیت و همکاری آن در حسابرسی مستقل
انجام شده است درحالیکه رابطه بین حق الزحمه با عملکرد حسابرسی داخلی توسط استانداردهای حرفهای
تایید شده است (واالس.)5090،
فقط  0مطالعه به طور مستقیم رابطه بین همکاری حسابرسی داخلی و حق الزحمه حسابرسی را بررسی
کردند که شامل (الیوت 5079،20؛ استین5000،؛ فیلیکس2995،؛ پراویت  27و همکاران )2959 ،می باشند.
که از اطالعات تاریخی و صورت های مالی برای متییرهای کنترلی و از اطالعات پرسشنامهای برای سطح اتکا
استفاده کردند .مطابق تئوری جانشینی نتایج حاکی از رابطه منفی معنیدار با مبلغ قرارداد حسابرسی می
باشد .برخی از تحقیقات از عوامل وجود حسابرسی داخلی و اندازه آن استفاده کردهاند که همگی حاکی از
رابطه منفی بین حسابرسی داخلی و حق الزحمه حسابرسی می باشد(اندرسون5000 ،؛ استوارت2990،؛ هی،
 .)2999بعضی از تحقیقات بیان کردند زمانی که بخش حسابرسی داخلی به ویژگی های صالحیت
حسابرسان داخلی بیشتر توجه داشته باشد اتکای حسابرسان مستقل به کار آنها بیشتر می شود در این
مطالعات تمرکز بر معیارهای ویژه استفاده شده برای ارزیابی صالحیت عملکرد حسابرسی داخلی است مانند
مدت زمان وجود حسابرسی داخلی ،برنامههای آموزشی و تجارب حرفهای که نتایج حاکی از رابطه مثبت
معنی دار می باشند(.سوادین و قسیم 2959 ،29؛ هو و هاتچیسین 2959 ،20؛ میسر .)5099 ،99
استین و همکاران ( ) 5000برای سنجش همکاری از دو سطح استفاده کردند  -5همکاری گسترده تا
متوسط  -2محدود تا هیچ .نتایج حاکی از عدم وجود ارتباط بین سطح همکاری و مبلغ حسابرسی بود که
البته دلیل عدم وجود ارتباط را می توان در درجه بندی محدود سطوح همکاری جستجو کرد.
کارسلو و بیسلی ) ( 2999تحقیقی در مورد عملکرد ارائه شده بوسیله حسابرسان داخلی دارای مدارک
تجربی و حرفه ای باالتر در رابطه با کشف تقلب در صورت های مالی انجام دادند و نتایج حاکی از رابطه
مثبت معنی دار بود.
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محققانی مانند هس ،عبدالمحمدی و برنابی  )2990(95به بررسی رابطه بین ویژگی مهارتهای مربوط به
نرم افزارها ،کامپیوتر و محاسبات و عملکرد حسابرسی پرداختند و نتایج آنها نشان داد که حسابرسان داخلی
با داشتن مهارتهای  ITو محاسباتی بهتر می توانند سیستمها و اطالعات را بازبینی و بررسی نموده و این
امر آنها را قادر می سازد تا فعالیتهایشان را به طور اثر بخشی مدیریت نمایند.
مطالعاتی هم در زمینه اثر تجربه حسابرسان بر عملکرد واحد حسابرسی داخلی توسط میسر و
اشنایدر ) 5099(92و برادی ( )5009و الرکین )2999(99انجام و نتایج حاکی از رابطه مثبت بوده است.
بطوریکه فقدان تجربه کاری در زمینه حسابداری و حسابرسی باعث فقدان مهارتهای تحلیلی و حل مساله و
در نتیجه ضعف تصمیم گیری و عملکرد واحد حسابرسی را بهمراه خواهد داشت .پس با توجه یه تحقیقات
ذکر شده می توان گفت رابطه بین ویژگی های کیفی حسابرسی و عملکرد حسابرسی رابطه ای مثبت است
و انتظار می رود با عملکرد بهتر و با کیفیت تر واحد حسابرسی داخلی اتکای حسابرسان مستقل به کار این
بخش هم بیشتر شود.
فلیکس ( ) 2995میزان همکاری ارائه شده بوسیله حسابرسان داخلی را بر اساس ارزیابی حسابرسان
مستقل از کار آنها بر اساس یک دامنه صفر تا  599درصدی اندازه گیری کرد .هدف کلی مطالعه وی آزمون
کردن میزان همکاری و عوامل موثر بر همکاری بود .در نتیجه با استفاده از دو مدل و پرسشنامه به این
نتیجه رسید که رابطه منفی معناداری بین حق الزحمه حسابرسی و همکاری حسابرسان داخلی وجود دارد و
همچنین این همکاری تابعی از کیفیت حسابرسی داخلی و قابلیت دسترسی آن برای حسابرسان مستقل
است و همچنین ریسک ذاتی شرکت هم معیاری تعدیل کننده و معنادار برای قابلیت دسترسی و همکاری
بشمار می آمد.
پراویت و همکاران( )2959با استفاده از  172نمونه سال شرکت به بررسی رابطه بین حق الزحمه
حسابرسی و اتکا به کار حسابرسی داخلی پرداختند.که نتایج نشان داد که استفاده از حسابرسان داخلی برای
همکاری و اتکا به کار آنها باعث کاهش حق الزحمه حسابرسی می شود.
القاب و عباس  ) 2959(90رابطه بین ویژگی های حسابرسی داخلی و حق الزحمه حسابرسی را در
شرکتهای یونانی بررسی کردند.آنها برای ویژگی های حسابرسی داخلی از خصوصیات ذکر شده در
استانداردهای حرفه ای حسابرسی در یونان مانند صالحیت و مراقبت حرفه ای و کار مناسب حسابرسان
استفاده کردند .نتایج تحلیل انجام شده با استفاده از اطالعات پرسشنامه ای نشان داد که حق الزحمه پایین
تر حسابرسی مستقل با حمایت مدیران ارشد از حسابرسان داخلی و کیفیت بیشتر عملکرد آنها همراه است.
تحقیقات معدودی در ایران به بررسی رابطه بین حسابرسی داخلی و اتکا به کار آنها توسط حسابرسان
مستقل و بویژه تاثیر آن بر حق الزحمه حسابرسی پرداخته اند.از جمله تحقیقات می توان به موارد زیر اشاره
داشت.
حاجیها و رفیعی( ) 5909به بررسی نقش کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر بهنگام بودن گزارش
حسابرس مستقل پرداختند.آنها از دادههای  17شرکت که گزارش حسابرس داخلی تهیه ،استفاده
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کردند.برای سنجش کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی از معیارهای بی طرفی ،قدمت و اندازه واحد حسابرسی
داخلی بهره گرفتند .نتایج حاکی از رابطه معکوس بین بی طرفی و قدمت با تاخیر حسابرسی مستقل و عدم
رابطه معنی دار متییر اندازه واحد حسابرسی داخلی با این متییر بوده است.
حساس یگانه ( )5970به بررسی تأثیرتفاوت های کیفی واحدهای حسابرسی داخلی بر تمایل حسابرسان
مستقل با استفاده از کار آنها پرداخته است .اطالعات پژوهش مشتمل بر ارسال پرسشنامه برای  99نفیر از
مدیران و حسابرسان ارشد سازمان حسابرسی و سایر مؤسسات معتبر انجامگرفته است .یافتیههیای پیژوهش
ایشان نشان می دهد که حسابرسان مستقل در تعییین دامنیه ،حیدود و زمیانبنیدی آزمیونهیای محتیوای
حسابرسی به برآورد خطر حسابرسی و ریسک کنترل و ارزیابی کیفیت واحدهای حسابرسی داخلی پرداختیه
و چنانچه واحدهای حسابرسی داخلی ازنظر کیفیت در سطح مطلوبی باشد ،میتوان از اجیرای دوبیاره آنهیا
خودداری نمود .سایر یافتهها نشان می داد که تجربه حسابرس مستقل بر این اتکا تأثیری ندارد و حسابرسان
مستقلی که دارای سبک قابل انعطاف هستند تمایل بیشتری برای همکاری با حسابرسان مستقل و اسیتفاده
ازنظرآنها دارند.
حساس یگانه و علوی ( )5992مقاله ای که حاصل رساله دکتری آقای علیوی در سیال  ،5992دانشیگاه
عالمه طباطبایی میباشد ارائه نمودند .هیدف پیژوهش آنهیا شناسیایی عوامیل تعییینکننیده حیقالزحمیه
حسابرسی مستقل و داخلی و نقش وجود واحد حسابرسی داخلی در کاهش حیقالزحمیه حسابرسیی بنگیاه
اقتصادی و بررسی اثربخشی افزایش سطوح مدیریتی که حسابرسان داخلی به آن هیا گیزارش مییدهنید در
کیفیت کار حسابرسان داخلی و درنتیجه مفید بودن آنان بهعنوان جانشیین حسابرسیان مسیتقل مییباشید.
نتیجه نهایی پژوهش حاکی از آن است که حق الزحمه حسابرسی مستقل با پیچیدگیهیای بنگیاه اقتصیادی
مرتبط است ،افزایش منابع مصرفشده برای بخیش حسابرسیی داخلیی بنگیاه موجیب کیاهش حیقالزحمیه
حسابرسی مستقل میشود و این کاهش در بنگاههای اقتصادی که حسابرسان داخلی به سطح باالتر از معاون
مالی واداری گزارش می کنند بیشتر است .مضاف ًا پاسیخ بیه مفیید بیودن گیزارش حسابرسیی داخلیی بیرای
حسابرسان مستقل در شرکت هایی که حسابرس داخلی به مدیرعامل و ییا هییأت میدیره گیزارش مییدهید
همانند شرکت هایی است که گزارش حسابرسی داخلی به معاونت مالی و سطوح پایینتر گزارش میشود.
انصاری و شفیعی ( ) 5999به بررسی تاثیر متییرهای حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسی پرداختند
.نتایج این تحقیق نشان میدهد که حسابرسان مستقل بر نتایج حاصل از کار حسابرسان داخلی اتکا میکنند
و این اتکا منجر به کاهش بودجه های زمانی و ریالی در برنامه حسابرسی میگردد.
نیکخواه آزاد ( ) 5970به بررسی میزان اتکای حسابرسان مستقل ،بر عملکرد حسابرسی داخلی سازمانها
درایران پرداخت  .نتایج تحقیق نشان داد که اتکای حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسی داخلی امری
اجتناب ناپذیر است ،اما تعیین سطح این اتکاء و موارد آن به قضاوت حرفهای حسابرسان مستقل محول
شده است.
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نیک بخت و معاذی نژاد ( ) 5909به بررسی عوامل موثر بر اتکا به کار حسابرسان داخلی پرداختند و
نتایج حاکی از آن بود که  0عامل موثر صالحیت حرفه ای ،کیفیت کار انجام شده ،مراقبت حرفه ای و سطح
ریسک ذاتی رابطه مثبت و معناداری با اتکا به کار حسابرسان داخلی دارد و مهمترین و اساسی ترین عامل
هم مراقبت حرفه ای می باشد.
 -4فرضیات تحقیق
با توجه به ادبیات بیان شده و نتایج تحقیقات انجام شده فرضیات زیر برای انجام تحقیق بیان شده اند.
فرضیه اول  :مدت تصدی حسابرسان داخلی بر حق الزحمه حسابرسی مستقل موثر است.
فرضیه دوم :افزایش ساعات آموزش حسابرسان بر حقالزحمه حسابرسی مستقل موثر است.
فرضیه سوم  :داشتن کارمندان دارای مهارتهای باالی  ITو محاسباتی بر حق الزحمه حسابرسی مستقل
موثر است.
فرضیه چهارم  :داشتن کارمندان دارای تجربه حرفه ای باالتر بر حق الزحمه حسابرسی مستقل موثر است.
فرضیه پنجم  :داشتن کارمندان دارای مدارک حرفه ای و علمی باالتر بر حق الزحمه حسابرسی مستقل
موثر است.
فرضیه ششم  :همکاری حسابرسان داخلی در حسابرسی صورتهای مالی بر حق الزحمه حسابرسی مستقل
موثر است.
 -5روش تحقیق
 -1-5جمع آوری داده ها
جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .از بین شرکتهای
عضو که دارای سیستم فعال حسابرسی عملکرد در سال  09بودند و همچنین دارای اطالعات الزم و در
دسترس بودند انتخاب و پرسشنامه مربوط به اخذ داده های حسابرسی داخلی ارسال گردید  .از بین
550شرکت تعداد  09پرسشنامه دریافت شد .داده های ثانویه با استفاده از روش کتابخانهای و از صورتهای
مالی و یادداشت های همراه منتشره در سایت اطالع رسانی بورس اوراق بهادار تهران گرد آوری و تحلیل داده
ها با استفاده از نرم افزار ایویوز انجام شد.
 -2-5مدل تحقیق
مدل تحقیق رگرسیون مقطعی مبتنی بر تحقیق(سیمونیک 5099،و گول )2990،است و رابطه بین دو
جنبه کیفیت حسابرسی داخلی یعنی مدت تصدی در سازمان ( ،)IA TENUREآموزش )،( IATRAINING
مهارتهای محاسباتی و ،( ITPROPICT) ITتجربه ) ، (PROPIAEXمدارک حرفهای و
علمی) (PROPCERTو همکاری حسابرسان داخلی در حسابرسی صورتهای مالی ) (IACONTRBو
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درنهایت حق الزحمه حسابرسی ( ) AUDIT FEEمی باشد.مدل کلی تحقیق در رابطه  5نشان داده شده
است.
()5
LNFEESit= b1 + b2 IATENUREit+ b3 IATRAININGit+b4 PROPICTit+b5 PROPIAEXPERit+ b6
PROPCERTit+ b7 IACONTRBit+ b8 OPINIONit+ b9 TENUREit+ eit

جدول -1توصیف متغیرهای استفاده شده در مدل
توصیف متغیرها و جهت پیش بینی شده جهت رابطه با حق الزحمه حسابرسی
جهت
مورد

متغیرها

شرح

LNFEES

میزان حق الزحمه طبق قرارداد حسابرسی(لگاریتم طبیعی)

OPINION

نظر حسابرسی مستقل(غیر مشروط =،9مشروط=)5

+

AUDITORTENURE

مدت حضور حسابرس مستقل در شرکت به سال

-

انتظار

IATENURE

مدت وجود IAبه سال

-

IATRAINING

متوسط ساعات آموزشی حسابرسان داخلی در سال به ساعت

-

PROPICT

نسبت آشنایی کارمندان حسابرسی داخلی با  ITنسبت به کل کارمندان

-

PROPIAEXPER

نسبت کارمندان IAبا تجربه حسابرسی نسبت به

PROPCERT

نسبت کارمندان IAدارای مدارک علمی و حرفه ای حسابداری و حسابرسی نسبت به

IACONTRB

کلIA

ارزیابی حسابرس مستقل از درصد همکاری  %9(IAعدم انجام هرگونه
همکاری%599،همکاری کامل)

کلIA

-

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -6یافته های پژوهش
 -1-6آمار توصیفی متغیرها
با توجه به نتایج بدست آمده از جدول  2می توان به موارد زیر اشاره داشت :مد تعداد سالهای اسیتقرار
واحد حسابرسی داخلی سه سال است که بیانگر آن است که عمده شرکتهای مورد بررسی از سال  5905و
به دلیل الزام دستورالعمل کنترل های داخلی اقدامات الزم به عملآوردهاند .متوسط ساعت آموزشی به میزان
 19ساعت است که نشان می دهد هر حسابرس داخلی در هفته حدود  5ساعت آموزش میبیند .البته شیاید
این موضوع به دلیل استقرار واحدهای حسابرسی داخلی نوپا بوده باشد .با توجه به میانگین همکاری ،حیدود
57درصد به نظر می رسد به دلیل نوپا بودن آن در ایران سطح تعامل پایین باشد.
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جدول -2آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
نسبت

متغیر

نظر

مدت حضور

حسابرسی

حسابرس

مستقل

مستقل

مدت زمان

ساعات

وجود

آموزشی

نسبت
آشنایی
كارمندان

حسابرسی حسابرسان
داخلی

داخلی

حسابرسی
داخلی با

IT

نسبت

كارمندان

كارمندان

حسابرسی

حسابرسی

داخلی

داخلی با

دارای

تجربه

مدارک

حسابرسی

علمی و
حرفه ای

ارزیابی
حسابرس
مستقل از
درصد
همكاری
حسابرسی
داخلی

میانگین
خطای استاندارد

0.53

12

5.33

58.47

0.64

0.85

0.43

16.67

0.13

3.10

1.56

13.46

0.10

0.06

0.07

6.07

میانه

1

8

4

50

0.5

1

0.5

0

مد

1

3

3

50

1

1

0.5

0

انحراف معیار

0.52

12.02

6.04

52.14

0.38

0.23

0.29

23.50

کمینه
بیشینه

0

1

1

1

0

0.5

0

0

1

40

25

200

1

1

1

60

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -2-6نتایج فرضیه ها
جدول 9نتایج پژوهش مبنی بر عدم وجود رابطه معنیدار بین کیفیت حسابرسی و حقالزحمه
حسابرسی را تبیین می کند .از میان متییرها با توجه به آماره احتمال ذکر شده فقط متییرهای مدت تصدی
حسابرسی مستقل و حسابرس داخلی و نیز نوع اظهار نظر حسابرس مستقل بر حق الزحمه حسابرسی اثر
داشته اند و نتایج جدول( ) 9حاکی از عدم وجود رابطه معنادار سایر متییرهای مستقل با حق الزحمه
حسابرس مستقل است.بنابراین فقط فرضیه اول قابل رد شدن نیست و بقیه فرضیهها رد می شوند .در نهایت
نمی توان ادعا نمود که بین کیفیت حسابرسی داخلی و حق الزحمه حسابرس مستقل در شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  / 31پائیز 1331

14

برحقالزحمهحسابرسيمستقل

تاثیرکیفیتحسابرسيداخلي

جدول -3نتایج آزمون مدل
متغیر

ضریب

آماره t

احتمال

مقدار ثابت
نظرحسابرسی مستقل

19.97

16.45

0.00

0.97

3.42

0.02

مدت تصدی حسابرس مستقل

-0.09

4.45

0.01

مدت تصدی حسابرسی داخلی

0.15

-5.14

0.00

ساعات آموزشی حسابرسان داخلی

0.00

-0.26

0.80

-0.76

-1.88

0.12

نسبت کارمندان حسابرسی داخلی با تجربه حسابرسی
نسبت کارمندان حسابرسی داخلی دارای مدارک علمی و حرفه ای

0.73

0.67

0.53

-0.09

-0.18

0.87

ارزیابی حسابرس مستقل از درصد همکاری حسابرسی داخلی

0.00

0.03

0.98

ضریب تعیین

0.93

میانگین متییر وابسته

20.39

ضریب تعیین تعدیل شده

0.82

آماره دوربین واتسون

2.82

آماره F

0.32

احتمال آماره F

0.02

نسبت آشنایی کارمندان حسابرسی داخلی با

IT

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -7بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش ارزیابی دو جنبه از کیفیت حسابرسی داخلی یعنی صالحیت و همکاری حسابرسی
داخلی در تهیه صورت های مالی بر حق الزحمه حسابرس بررسی شد و نتایج حاکی از آن است که کیفیت
حسابرسی داخلی با حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری ندارد .به طور دقیق تر نتایج این تحقیق نشان
داد که ساعات آموزشی حسابرسی داخلی باعث افزایش مهارت حسابرس داخلی می شود ولی این مورد باعث
کاهش تالش حسابرس مستقل نشده که به نوبه خود عدم تاثیر بر حق الزحمه حسابرس مستقل را نشان می
دهد .البته بدیهی است که این مورد در صورتی به نفع شرکت است که افزایش در حق الزحمه حسابرسان
داخلی کمتر از کاهش در حق الزحمه حسابرسان مستقل باشد .در این صورت شرکت ها با تقویت و
تخصصی تر کردن حسابرسی داخلی شرکت می توانند باعث کاهش کلی حق الزحمه حسابرس و مهم تر از
آن بهبود کیفیت آن شوند .از سویی دیگر با توجه به استقالل حسابرس مستقل ،کاهش تالش های
حسابرس مستقل می تواند بر اعتبار صورتهای مالی اثر عکس داشته باشد .چرا که در این شرایط حسابرسان
داخلی که دارای استقالل نیستند عهده دار بخشی از فعالیت های حسابرسی شرکت می شوند .اتکای
حسابرس مستقل به کار حسابرس داخلی نیز علیرغم اثراتی که بر حق الزحمه دارد ،می تواند تهدیدی برای
اعتبار صورتهای مالی که توسط افراد مستقل برون سازمانی باید بررسی شود ،داشته باشد .این مورد از جمله
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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ایرادات تئوری جانشینی می باشد که بیان می کند کار حسابرسی داخلی می تواند مورد استفاده حسابرسی
مستقل قرار گیرد .طبق استاندارد  059بین المللی وجود یک واحد حسابرسی داخلی موثر معموال سبب
تعدیل نوع و ماهیت و زمانبندی اجرای روشهای حسابرسی و کاهش حدود روشهای مورد اجرای حسابرس
مستقل میشود ،اما هرگز نمیتواند به طور کامل جایگزین آنها شود .گاه ،حسابرس مستقل پس از ارزیابی
واحد حسابرسی داخلی به این نتیجه میرسد که وجود آن ،هیچ تاثیری بر روشهای حسابرسی مستقل ندارد.
مبنای این تئوری نیز این است که با همکاری میان حسابرس مستقل و حسابرس داخلی از طریق اتکا به
نتایج حسابرسی داخلی می توان در کاهش هزینه های شرکت موثر بود .از دیدگاه عملی و همچنین شرایط
حاکم بر کشور ما ایران(تورم) می توان عدم تایید فرضیه را از قبل هم پیش بینی نمود از جمله دالیلی که
بر حق الزحمه حسابرس مستقل تاثیر دارد میتوان به موارد زیر اشاره داشت:
 تیییر حسابرس :به ویژه از سازمان حسابرسی به مؤسسات عضو جامعه ،نرخ سیازمان حسابرسیی
باالتر از مؤسسات حسابرسی میباشد.
 تیییر موسسه حسابرسی :از مؤسسات حسابرسی بزرگ به کوچیک .بیه عنیوانمثیال مؤسسیات
حسابرسی تدوین و همکاران و بیات ریان نرخهای به مراتب باالتری نسبت بیه سیایر مؤسسیات
دارند.
 کاهش حجم عملیات شرکت :فروش شرکت وعملیات.
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