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چکیده:
این مقاله به بررسی ،طبقهبندی و تحلیل پژوهشهای انجام شده در زمینه حسابرسی در ایران
میپردازد .هدف نهایی از این پژوهش ،تعیین میزان مطالعات انجامشده در این زمینه و ارائه یك
بانك اطالعاتی از مجموعه پژوهشهای انجامشده در قالب پایاننامههای دانشگاهی و مقاالت
چاپشده در نشریات علمی است .طبقهبندی و تحلیل پژوهشها در زمینه حسابرسی از سال
 1380الی  1393و براساس رویكرد توصیفی و تحلیل محتوای  505مطالعه انجام شده است.
پژوهشهای انجام شده به چهار دسته حسابرسی مستقل ،حسابرسی داخلی ،حسابرسی عملیاتی
و حسابرسی رعایت تقسیم بندی شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد كه حسابرسی
مستقل  89/9درصد ،حسابرسی داخلی  6/7درصد ،حسابرسی عملیاتی  1/8درصد و حسابرسی
رعایت  1/6درصد پژوهشهای انجام شده در طی این سالها را تشكیل میدهد .همچنین
بیشترین پژوهشها به ترتیب در زمینه كیفیت حسابرسی ،نوع اظهارنظر ،تخصص در صنعت،
اندازه موسسه ،دوره تصدی ،حقالزحمه حسابرسی و تغییر حسابرس بوده است.
واژههای كلیدی :پژوهش در حسابرسی ،حسابرسی ،كیفیت حسابرسی ،محتوای اطالعاتی.

 -1دانشجوی دكترای حسابداری ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 -2استادیار گروه حسابداری ،واحدقم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران (نویسنده مسئول)
Email: accountghom@gmail.com
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-1مقدمه
صورتهای مالی حسابرسی شده به وسیله حسابرسان مستقل ،وسیله بسیار مناسبی در انتقال
اطالعات قابل اتكاست و حسابرس مستقل ،شایستهترین شخص برای اظهارنظر درباره قابلیت اعتماد
گزارشهای مالی واحد اقتصادی است .شایستگی حسابرس به این دلیل است كه وی فردی مستقل
بوده و حسابرسی را طبق استانداردهای حسابرسی انجام میدهد تا اطمینان یابد كه اقالم صورتهای
مالی مطابق با استانداردهای حسابداری تهیه شده است .بنابراین ،حسابرس به ادعاهایی اعتبار
میدهد كه توسط شخص دیگری در قالب صورتهای مالی تهیه شده است و بدین وسیله قابلیت
اتكای اطالعات به كار رفته در تصمیمات اقتصادی را افزایش میدهد (نیكخواه آزاد.)1377،
حسابرسی بطور تدریجی تكامل قابل مالحظهای داشته است .در ابتدا هدف حسابرسی به ارائه
اطمینان درباره صحت و دقت اطالعات حسابداری واحد تجاری محدود بود كه با گذشت زمان و
رشد و توسعه اقتصادی و انتظارات گروههای مختلف ،دامنه حسابرسی گسترش بیشتری پیدا كرده
است .با تشكیل جامعه حسابداران رسمی از نیمه دوم سال  1380و نیز الزامی شدن استانداردهای
حسابداری و حسابرسی در این سال گام مهمی در جهت رشد حرفه حسابداری و حسابرسی انجام
گرفت ،بطوری كه پژوهشهای انجام گرفته ساختارمند شدند.
از زمان الزماالجرا شدن استانداردهای حسابداری و حسابرسی ،پژوهشهای مختلفی در رابطه
با ابعاد مختلف و متنوع حسابرسی انجام شده است .بیشتر این پژوهشها در قالب پایان نامههای
دانشگاهی و برخی از آنها به صورت مقاالت در مجالت علمی به چاپ رسیده است .هر چند تعداد
مقاالت چاپشده در رابطه با حسابرسی در مقایسه با موضوعات حسابداری و بازار سرمایه دارای
سهم اندك میباشد اما این امر در سالهای اخیر نسبت به سالهای قبل افزایش بیشتری داشته
است .در این مقاله تالش شده است كه تا پژوهشهای انجام گرفته تا كنون جمعآوری و سپس در
طبقهبندیهای موضوعی قرار گیرد .این كار از دو جنبه دارای اهمیت میباشد؛ اوالً مشخص میشود
كه تا كنون محققین بر روی چه موضوعاتی كار كردهاند و از نظر آنها چه موضوعاتی دارای اهمیت
بیشتری بوده است .دوم این كه با مطالعه این پژوهش ،چشماندازی برای پژوهشهای آتی ترسیم
میگردد به طوری كه كسانی كه عالقمند به انجام پژوهش در حسابرسی هستند از موضوعات و
نتایج آن اطالع یافته و مرزهای دانش برای آنها مشخص میگردد و میتوانند در جهت گسترش آن
اقدام نمایند.
هر چند جامعه حسابداران رسمی از ابتدای سال  1390در قالب سامانه سحر اطالعات مربوط به
كلیه قراردادها و گزارشات حسابرسی ،درآمد موسسات حسابرسی و غیره را به صورت پیوسته جمع
آوری مینماید اما به سبب محرمانه تلقی نمودن این اطالعات و نیز كوچك بودن بازه زمانی این
اطالعات ،ارائه پژوهشهای علمی كه دارای قابلیت اتكا و تعمیم باشد در عمل انجام نگرفته است.
بنابراین جمع آوری داده در ارتباط با حسابرسی دارای دشواریهای خاص خود میباشد و این امر
باعث گردیده است كه در برخی از زمینههای حسابرسی پژوهش خاصی انجام نپذیرد.
با انجام این پژوهش یك بانك اطالعاتی در خصوص پژوهشهای انجام شده در زمینه حسابرسی
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-2مبانی نظری و پژوهشهای پیشین
پژوهشهای انجام شده در ارتباط با حسابرسی به صورت موضوعات خاص حسابرسی انجام گرفته
است و پژوهش جامعی كه در برگیرنده همه موضوعات حسابرسی باشد به سبب تعدد موضوعات در
این زمینه ،به صورت تحلیلی انجام نپذیرفته است .بنابراین در این مقاله تالش میشود كه پیشینه
برخی از اهم موضوعات حسابرسی ،بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
3
الف -استقالل حسابرس
اهمیت استقالل حسابرس از واحد مورد رسیدگی ،توسط بسیاری از نویسندگانی كه با اصول
حسابرسی سروكار دارند مورد تأكید قرار گرفته است .از دیدگاه اقتصادی (به عنوان مثال واتس,)1980،
از دیدگاه سیاسی -اجتماعی (سیكا و ویلموت1995,؛ مویزر )1997 ,و یا از دیدگاه حرفهای (ماتز و
شرف1961 ,4؛ فلینت )1998,به آن پرداختهاند .استقالل سنگ زیربنای نظریه حسابرسی است .بدون
استقالل ،حسابرسی كاری بیمعناست .مفاهیم استقالل در برگیرنده استقالل ظاهری و فكری میباشد
و از جنبههای مختلف توسط محققین مورد بررسی قرار گرفته است( .نیكبخت و مهربانی)1385 ،
5
ب -كیفیت حسابرسی
یك تعریف متداول از كیفیت حسابرسی به وسیله دی آنجلو )1981( 6ارائه شده است .او كیفیت
حسابرسی را ارزیابی و استنباط بازار از احتمال توانایی حسابرس در كشف تحریفهای با اهمیت در
صورتهای مالی و یا سیستم حسابداری صاحبكار و گزارش تحریفهای با اهمیت كشف شده ،تعریف كرده
است .احتمال اینكه حسابرس تحریفهای با اهمیت را كشف كند ،به شایستگی حسابرس و احتمال اینكه
حسابرس تحریفهای با اهمیت كشف شده را گزارش كند ،به عنوان استقالل حسابرس تعبیر شده است.
در این تعریف ،كشف نقص ،كیفیت حسابرسی را در قالب دانش و توانایی حسابرس اندازهگیری میكند،
در حالی كه گزارش آن بستگی به انگیزههای حسابرس برای افشاگری دارد.
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در كشور فراهم میگردد كه میتواند در برگیرنده پژوهشهای قبلی بوده و محققین میتوانند در
جهت تكمیل و غنای این مطالعات ،موضوعات دیگر یا پژوهشهای تكمیلی را انجام دهند .در بخش
دوم ،مبانی نظری و پژوهشهای پیشین در زمینههای مورد بحث در این مقاله و در بخش سوم
به تشریح روش گردآوری و طبقهبندی دادهها پرداخته شده است .در بخش چهارم بررسی تحلیلی
پژوهشها صورت گرفته و بخش پایانی به جمعبندی و نتیجه گیری اختصاص یافته است.
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ج -اندازه موسسه
دیفوند و همكاران ( )2000معتقدند شركتهایی كه توسط حسابرسان مستقلتر و بزرگتری
حسابرسی میشوند ،اطالعات معتبرتر و با كیفیتتری افشا میكنند كه سبب كاهش عدم تقارن
اطالعاتی میشود .همچنین آنان بیان میكنند كاهش عدم تقارن اطالعاتی سبب كاهش سطح
ریسك در محیط اطالعاتی شركت میشود.
از دیدگاه حسابرسان ،اندازه مؤسسه حسابرسی یكی از ویژگیهایی است كه بر كیفیت حسابرسی
اثر دارد .دیآنجلو ( )1981معتقد است كه مؤسسات حسابرسی بزرگتر ،خدمات حسابرسی با
كیفیت باالتر ارایه میكنند ،زیرا عالقهمند هستند كه شهرت بهتری در بازار كار به دست آورند و
به دلیل اینكه تعداد مشتریان آنان زیاد است ،نگران از دست دادن مشتریان خود نیستند .تصور بر
این است كه چنین مؤسساتی به دلیل دسترسی به منابع و امكانات بیشتر برای آموزش حسابرسان
خود و انجام آزمونهای مختلف ،خدمات حسابرسی را با كیفیت باالتری ارایه میكنند .تحقیقاتی
كه در داخل كشور انجام گرفته سازمان حسابرسی كه یك موسسه دولتی میباشد به عنوان یك
موسسه بزرگ در نظر گرفته شده است و با موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی مورد مقایسه
قرار گرفته است.
8
د -تخصص حسابرس در صنعت
تحقیقات اخیر بیانگر این است كه بین نوع صنعت مورد تخصص حسابرس و كیفیت گزارش
حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد .به بیان دیگر ،حسابرسانی كه در صنعت مورد نظر تخصص دارند
به دلیل داشتن توانایی بیشتر در شناسایی و برخورد با مشكالت ویژه آن صنعت میتوانند حسابرسی
را با كیفیت باالتری انجام دهند .افزون بر این ،هر قدر مؤسسه حسابرسی تجربه بیشتری در صنعت
خاصی كسب كند ،به دلیل ایجاد شهرت مثبت ،عالقه بیشتری به ارائه خدمات حسابرسی با كیفیت
برتر پیدا میكند (دان و همكاران .)2000 ،همچنین ویلنبرگ ( )2002در تحقیق خود نشان
میدهد به دو دلیل عمده باید یك موسسه حسابرسی در یك صنعت خاص تخصص داشته باشد.
دلیل اول تاثیری است كه این تخصص در ارتقای میزان اثربخشی عملیات حسابرسی دارد و دلیل
دوم تاثیری است كه این تخصص در افزایش میزان كارایی عملیات حسابرسی دارد.
از جمله استراتژیهایی كه در حال حاضر در موسسات حسابرسی برای افزایش سطح سودآوری
به كار برده میشود ،افزایش سطح تخصص در صنعت مشتری است .منظور از تخصص حسابرس در
یك صنعت ،شامل خلق ایدههای سازنده جهت كمك(خلق ارزش افزوده) به صاحبكاران ،همچنین
فرآهم نمودن دیدگاهها و راه كارهای تازه برای برخی از موضوعهایی است كه صاحبكاران در صنایع
مربوط به خود با آن مواجه می شوند(كند.)2008 ،
پورتر( )1985بیان می كند كه یكی از سیاستهای اصلی حسابرس ،افزایش تواناییهای خود
جهت تامین نیازهای مختلف مشتری است تا از این طریق بتواند به سطح قابل قبولی از تمایز
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رقابتی نسبت به رقبای خود دست یابد و از این طریق برای خود ،مشتریان انحصاری و در نهایت،
رانتهای اقتصادی ایجاد كنند .افزایش سطح تخصص حسابرس در صنعت مشتری زمینه مناسبی را
برای تامین نیازهای مختلف مشتریان فراهم می كند و به حسابرس اجازه می دهد تا استراتژیهای
متمایزی را برای ارائه خدمات به گروه وسیعی از مشتریان با ویژگیهای مشابه ارائه كنند.
فرگوسن و استاكز ( )2002معتقدند كه تخصص صنعت حسابرس باعث افزایش سهم بازار حسابرس
در صنعت هدف میشود ،زیرا مشتریان خواستار خدمات تخصصی حسابرسان هستند .بنابراین ،سهم
بازارحسابرس به عنوان یكی از نشانههای تخصص حسابرس محسوب میشود و با مشاهده سهم
نسبی بازار موسسات حسابرسی كه به یك صنعت خاص خدمات ارائه می كنند ،میتوان به میزان
دانش تخصص صنعت حسابرس پی برد.
میهو و ویلكینز ( )2003بیان میكنند یك حسابرس زمانی متخصص است كه بزرگترین سهم
بازار را داشته باشد و یا سهم بازار آنها حداقل  10درصد باالتر از سهم بزرگترین حسابرس دوم باشد.
آنها برای محاسبه سهم بازار از نسبت حقالزحمه موسسه حسابرسی نسبت به كل حق الزحمههای
حسابرسی در یك صنعت بهره گرفتند .برای محاسبه سهم بازار معیارهای دیگری نیز مثل تعداد
مشتریان در یك صنعت ،تعداد صاحبكاران حسابرسی شده به وسیله حسابرس و یا مجموع داراییهای
تمام صاحبكاران یك حسابرس به مجموع تمام داراییهای صاحبكاران در این صنعت وجود دارد.
نیل و رایلی ( )2001بیان می كنند موسسات حسابرسی كه سهم بازار آنها معادل  24درصد كل
بازار یا بیشتر باشد ،متخصص محسوب می شوند.
9
ه -قضاوت
فریزر و همكاران در سال ( )1997نشان دادند كه حسابرسان انگلیسی در عمل از آزمونهای
تحلیلی ساده تر نسبت به روشهای پیچیده آزمون تحلیلی همچون رگرسیونی استفاده میكنند.
شلتون 10در سال ( )1999در تحقیق خود نشان داد كه حسابرسان در اعمال قضاوت خویش عالوه
بر مدارك مربوط غالبا مدارك نامربوط و نامناسب را نیز در نظر میگیرند .بنابراین هر چه استفاده
از این مدارك بیشتر گردد قضاوت آنها دارای جانبداری 11بیشتر خواهد بود .نهایتاً آنها نتیجهگیری
نمودند كه هر چه سطح تجربه افراد و رده سازمانی آنها بیشتر باشد آنان قادر به تعدیل اثرات این
موارد بوده و قادر به اعمال قضاوت بهتر و مناسبتر در استفاده از مدارك موجود در اعمال آزمونهای
محتوا و تحلیلی خواهند بود.
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و -دوره تصدی و تغییر حسابرس
یكی از این عوامل تأثیرگذار كیفیت حسابرسی ،طول دوره تصدی حسابرسی میباشد كه با نتایج
متضاد و در قالب دو فرضیه «تخصص حسابرس» و «استقالل حسابرس» ارائه شده است .فرضیه
تخصص حسابرس بر این باور است كه با افزایش طول دوره تصدی حسابرسی ،كیفیت حسابرسی
افزایش یافته كه سبب كاهش عدم اطمینان اطالعاتی میگردد و همچنین فرضیه استقالل
حسابرس ،باعث كاهش كیفیت حسابرسی شده كه در نتیجه ،سبب افزایش عدم اطمنیان اطالعاتی
میگردد .نتایج تحقیقات انجام شده در خصوص چگونگی تأثیر طول دوره تصدی حسابرسی بر
كیفیت حسابرسی و در نهایت بر عدماطمینان اطالعاتی ،شواهد مختلفی را برای هر دو نظریه فراهم
آورده است.
تحقیقاتی كه با افزایش طول دوره تصدی حسابرسی نشاندهنده كاهش كیفیت حسابرسی یا به
عبارتی افزایش عدم اطمینان اطالعاتی بودهاند ،عبارتند از:
چویی و دوگار ( )2005نشان دادند با افزایش دوره تصدی ،تمایل حسابرسان به انتشار گزارش
حاوی شرط تدوام فعالیت كاهش مییابد .كاپلی و دوسه ( )1993نیز دریافتند ،حسابرسیهای زیر
استاندارد با افزایش دوره تصدی افزایش مییاید .داویس و همكاران ( ) 2009به رابطه مثبت بین
طول دوره تصدی حسابرسی و سطح اقالم تعهدی غیر نرمال دست یافتند .نتایج تحقیق وانسترالن
( )2000حاكی از این موضوع است كه همكاریهای بلندمدت حسابرسی و صاحبكار ،احتمال صدور
گزارش مقبول از سوی حسابرسان را افزایش میدهد .مایرس و همكاران ( )2003نشان دادند كه
در شركتهای با دوره تصدی حسابرسی بلندمدت ،احتمال بیشتری برای مدیریت بیش از واقع سود
و انحراف سود وجود دارد .نتایج تحقیقات باتز و همكاران ( )1982نشان میدهد قضاوت حسابرسان
تحت تأثیر روابط بلندمدت حسابرس و صاحبكار است .استنلی و دیزورت ( ) 2007نشان دادند كه
با افزیش دوره تصدی احتمال تجدید ارائه صورتهای مالی كاهش مییابد.
همچنین تحقیقاتی كه با افزایش طول دوره تصدی حسابرسی نشاندهنده افزایش كیفیت
حسابرسی یا به عبارتی كاهش عدم اطمینان اطالعاتی بودهاند عبارتند از :پیر و اندرسون ()1984
نشان دادند احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه حسابرسان در سالهای ابتدایی كار حسابرسان افزایش
مییابد .جانسون و همكاران ( )2002نشان دادند كه قدر مطلق سطح اقالم تعهدی غیر نرمال در
طی سالهای اولیه تصدی حسابرسی باالتر از سالهای پایانی است .والكر و همكاران ( )2001نیز
مشاهده كردند كه نرخ شكستهای حسابرسی در روابط طوالنی حسابرس صاحب كار كمتر است.
گل و همكاران ( )2009نشان دادند كه كیفیت سود در سالهای اولیه دوره تصدی حسابرسی پایین
است .ناگی و كارسلو ( )2004به این نتیجه دست یافتند كه احتمال گزارشگری متقلبانه در سالهای
اولیه كار حسابرسی بیشتر است .گوش و مون ( )2005مشاهده كردند كیفیت حسابرسی با افزایش
دوره تصدی بهبود می یابد.
12

سال هفدهم

شماره 66

بهار 96

بررسی تحلیلی پژوهشهای انجام شده در زمینه حسابرسی در ایران

13 . Al-Thuneibat et al

Downloaded from danesh.dmk.ir at 16:16 +0330 on Sunday September 22nd 2019

ز -گزارش حسابرس و نوع اظهارنظر آن
گزارش حسابرسی وسیلهای است كه از طریق آن حسابرس ،نظر خود را در باب قابلیت اعتماد
صورتهای مالی به استفادهكنندگان از آن گزارش منتقل میكند (التونیبت و همكاران.)2008 ،13
گزارش و اظهارنظر حسابرسی را میتوان به صورت زیر تبیین كرد:
محصول نهایی حسابرسی یك واحد تجاری ،گزارشی است كه در آن ،حسابرسان نسبت به
صورتهای مالی صاحبكار اظهارنظر میكنند .شهادتدهی حسابرسان در قالب اظهارنظر حرفهای
آنها بیان میشود .شهادت بیانگر اظهارنظر و عقیده حسابرس در رابطه با میزان انطباق اطالعات
گزارش شده با معیارهای از قبل تعیین شده است .شهادتدهی عبارت از گزارش قضاوتی ،بر مبنای
شواهد متقاعدكننده ،توسط فردی مستقل ،ذیصالح و مطلع ،در خصوص درجه انطباق تمامی جوانب
با اهمیت اطالعات حسابداری گزارش شده توسط یك بنگاه با معیارهای از قبل تعیین شده است
(نیكخواه آزاد.)1377 ،
گزارش حسابرس مستقل عدم تقارن اطالعاتی موجود بین مدیران ،سهامداران و استفاده كنندگان
از صورت های مالی را كاهش میدهد .گزارش حسابرسی به دو دلیل میتواند بر قیمت سهام تاثیر
بگذارد اول گزارش حسابرسی ممكن است حاوی اطالعاتی باشد كه بر برآورد مبلغ و جریانهای نقدی
آتی یا ریسك این جریانها تاثیر بگذارد .این نوع اطالعات مربوط بوده و میتواند بر قیمت سهام
تاثیر گذار باشد .دوم گزارش حسابرسی از جمله گزارش حاوی بند مربوط به تداوم فعالیت میتواند
اطالعات مهمی در ارتباط با اطالعات پیش بینی شده و طرحهای مدیریتی باشد بنابراین گزارش
حسابرسی همواره بخشی از اطالعات محرمانه شركت را منعكس نموده و دارای بار اطالعاتی خواهد
بود اما به سبب انتشار آن همراه با سایر اطالعات دیگر ،اندازه گیری میزان بار اطالعاتی آن تا حدی
دشوار میباشد.
ح -حقالزحمه حسابرسی
حقالزحمه حرفهای معموالً براساس هر ساعت یا هر روز كار برای هریك از كاركنان مسئول ارائه
خدمات حرفهای محاسبه میشود .این حقالزحمه با این فرض تعیین میشود كه سازماندهی و
هدایت ارائه خدمات به صاحبكاران توسط حسابدار حرفهای مستقل ،بهخوبی برنامهریزی ،كنترل
و اداره میگردد .حقالزحمههای حرفهای باید با درنظرگرفتن موارد زیر متناسب با ارزش خدمات
حرفهای انجام شده برای صاحبكار باشد:
الف  .مهارت و دانشی كه برای آن خدمات مورد نیاز است.
ب  .سطح آموزش و تجربه افرادی كه برای انجام آن خدمات مورد نیاز است.
پ  .زمانی كه برای انجام آن خدمات مورد نیاز است.
ت  .میزان مسئولیتی كه انجام خدمات موردنظر ایجاد میكند.
توجیه فرضیه اعتمادسازی در مورد نحوه قیمتگذاری خدمات حسابرسی بدین صورت است كه
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-3روش تحقیق
این پژوهش براساس روش كتابخانهای و تحلیل محتوا به بررسی پژوهشهای انجام شده در زمینه
حسابرسی طی سالهای  1380-1393میپردازد .با توجه به این كه پژوهشهای انجام شده در
سطح پایان نامهها و نیز مجالت علمی-پژوهشی با دقت باالیی مورد بررسی و داوری قرار میگیرد لذا
پایان نامههای ثبت شده در زمینه حسابرسی در سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران 14و
نیز مقاالت چاپ شده در نشریات علمی -پژوهشی ایران به عنوان دادههای این پژوهش مورد استفاده
قرار میگیرد .همچنین به سبب این كه استانداردهای حسابداری و حسابرسی از سال  1380در ایران
الزم االجرا گردیده است ،لذا دوره زمانی كه حسابرسی بر اساس استانداردهای مذكور در ایران صورت
گرفته به عنوان دوره زمانی این پژوهش انتخاب گردیده است.
به منظور جمعآوری پژوهشهای انجام شده در زمینه حسابرسی از چند منبع اطالعاتی استفاده
شده است .در ابتدا  378پایان نامه بایگانی شده در بانك اطالعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
 . 14برای یافتن پایان نامههای مرتبط با حسابرسی در سایت  ، www.irandoc.ac.irبار نخست کلید واژه «حسابرس»
و بار دوم کلید واژه «حسابرسی» مورد جستجو قرار گرفته است و موارد تکراری آن حذف و پاالیش شده است.
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موسسات حسابرسی بزرگ و معتبر از صاحبكاران خود حقالزحمه باالتری را طلب می كنند زیرا
چنین موسساتی از كیفیت و اعتبار باالیی نزد سرمایهگذاران و جامعه برخوردارند و در نتیجه شفافیت
و عملكرد مناسبتری را برای شركت به ارمغان می آورند (فرانسیس.)1984 ،
ط -تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی
یكی از مسایلی كه در تحقیقات تجربی مطرح است مساله انتخاب تاریخ رویداد یعنی انتخاب تاریخ
انتشار گزارش حسابرسی است .مارتاالر و همكارانش ( )1992تاریخ انتشار گزارش حسابرسی مشروط
را اولین تاریخ از بین سه مورد میدانند  .1تاریخ طرح و بحث موضوع در رسانههای عمومی در صورت
وجود .2 ،تاریخ انتشار گزارشهای ساالنه .3 ،تاریخ ثبت گزارش -10كی نزد كمیسیون بورس اوراق
بهادار .در سایر تحقیقات نیز از تاریخهای مختلفی استفاده شده است .در آمریكا اغلب از تاریخ ثبت
گزارش -10كی به عنوان تاریخ انتشار گزارش حسابرسی استفاده شده است (چی چو و استیون
رایس1982 ،؛ السی امین و همكاران1994 ،؛ استیون كارلسون و همكاران )1998 ،و تحقیقاتی كه
در كشور انجام شده است ارائه گزارش در موعد مقرر به بورس اوراق بهادار تهران و یا فاصله بین
پایان سال مالی تا تاریخ انتشار گزارش حسابرسی را به عنوان تاریخ انتشار گزارش یا فاصله انتشار
گزارش حسابرسی در نظر گرفتهاند( .رضازاده)1393،
تاثیر گزارش حسابرس بر تصمیم استفاده كنندگان طی پژوهشهای مختلفی مورد بررسی قرار
گرفته است .این بخش از تحقیقات برای یافتن پاسخ این سوال انجام شده است كه اشخاص حرفهای
كه در جایگاه مختلفی مشغول به فعالیت میباشند از محتوای اطالعاتی گزارش حسابرسی چه
برداشتی دارند و گزارش حسابرسی چگونه بر قابلیت اتكای صورتهای مالی و بر تصمیمات آنها
تاثیر دارد.

سال هفدهم

شماره 66

بهار 96

ردیف

منبع

تعداد مقاله یا پایان نامه

درصد

1

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

378

74/85

2

نشریه دانش حسابرسی

37

7/32

3

نشریه بررسیهای حسابداری و حسابرسی
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6/34

4

سایر نشریههای علمی-پژوهشی مربوط

58

11/49

جمع

505

100

با توجه به این كه در ایران بانك اطالعاتی متمركزی كه كلیه پژوهشهای انجام شده را ارائه نماید
وجود ندارد لذا ممكن است كه پژوهشهای گردآوری شده ،كلیه پایان نامههای دانشگاهی را در بر
نداشته باشد .اما به نظر میرسد كه مطالعات گردآوری شده به نحو مناسبی غالب موضوعات را در
بر داشته باشد.
تحلیل دادههای پژوهش :به منظور بررسی پژوهشهای انجام شده با توجه به تحلیل محتوا و بر
اساس رویكرد توصیفی(آنچه هست و نه آنچه كه باید باشد) پژوهشهای انجام شده به چهار دسته
عمده با عنوانهای حسابرسی مستقل .،حسابرسی داخلی ،حسابرسی عملكرد و حسابرسی رعایت،
طبقه بندی شده است.
نگاره شماره  2فهرست موضوعی زیر مجموعههای هر یك از طبقات چهار گانه یاد شده را نشان
میدهد .هم چنین این نگاره ،تعداد و درصد پژوهشهای انجام شده را بر حسب موضوع نشان
میدهد .با یك نگاه اجمالی میتوان گفت كه بیشترین درصد از مطالعات انجام شده در میان 4
طبقه به بخش حسابرسی مستقل ( )% 89/9و كمترین آن مربوط به بخش حسابرسی رعایت(1/6
 )%بوده است .در بخش حسابرسی مستقل بیشترین تحقیقات در رابطه با كیفیت حسابرسی (59
مورد) ،در بخش حسابرسی رعایت بیشترین تحقیقات در رابطه با دیوان محاسبات ( 4مورد) ،در
بخش حسابرسی داخلی بیشترین تحقیقات در رابطه با اثر بخشی حسابرسی داخلی( 12مورد) و در
نهایت در بخش حسابرسی عملیاتی بیشترین تحقیقات در رابطه با چالشهای حسابرسی عملیاتی
( 5مورد) میباشد.
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نگاره  -1طبقه بندی و آمار مجموعه مقاالت و پایان نامههای دانشگاهی
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ایران كه در ارتباط با پژوهشهای تجربی انجام شده در ایران بود ،استخراج شد .سپس مقاالت چاپ
شده در مجالت علمی -پژوهشی در زمینه حسابرسی؛ از جمله نشریه دانش حسابرسی ونشریه
بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،استخراج گردید كه در نهایت پس از اطمینان از تكراری نبودن
مقاالت و پایان نامهها ،در مجموع تعداد پایان نامهها و مقاالت به  505مورد رسید و مبنای طبقه
بندی قرار گرفت .نگاره  1اطالعات كلی در این زمینه را نشان میدهد.
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با نگاهی اجمالی به نگاره ( )2میتوان به این موضوع پی برد كه اكثر محققین در بخش حسابرسی
مستقل عالقمند به بررسی موضوعات مربوط كیفیت حسابرسی و اندازه موسسه و تخصص در
صنعت بودهاند .در اكثر پژوهشهای انجام شده دادههای مورد نیاز برای پژوهش از صورتهای مالی
حسابرسی شده شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و گزارشات حسابرسی آنها
استخراج گردیده است.
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بررسی تحلیلی پژوهشهای انجام شده در زمینه حسابرسی در ایران

نمودار شماره  -1ارتباط موضوعات حسابرسی مستقل

Downloaded from danesh.dmk.ir at 16:16 +0330 on Sunday September 22nd 2019

-4بررسی تحلیلی پژوهشهای حسابرسی مستقل
در این بخش به تحلیل طبقه حسابرسی مستقل از مجموعه طبقات مطرح شده به تفكیك و ترتیب
زیر پرداخته میشود .به دلیل حجم زیاد مطالب و نیز اهمیت بخش حسابرسی مستقل بر روی این
بخش متمركز شدهایم و از بررسی سایر بخشها صرفنظر شده است.
 -1كیفیت حسابرسی
 -2تخصص حسابرس در صنعت و اندازه موسسه
 -3گزارش حسابرس و نوع اظهار نظر
 -4حقالزحمه حسابرسی
 -5دوره تصدی حسابرس و تغیر حسابرس
 -6استقالل حسابرس
 -7قضاوت و دانش حرفهای
 -8نوع موسسه
 -9تاخیر در ارائه گزارش حسابرس
با توجه به تقسیمبندی باال ارتباط هر یك از موارد مطرح شده را به صورت نموداری در نمودار
شماره ( )1نشان دادهایم تا قابلیت فهم بیشتری از تقسیم بندی انجام شده مشخص گردد.
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بررسی تحلیلی پژوهشهای انجام شده در زمینه حسابرسی در ایران

نگاره  -3اهم نتایج مطالعات مربوط به كیفیت حسابرسی

99رابطه بلندمدت بین حسابرس و صاحبكار موجب كاهش كیفیت حسابرسی میگردد .كیفیت پیش
شرط ورود به اقتصاد جهانی است و از ضروریات است.
99كیفیت باالی حسابرسی ،سرمایهگذاری بلندمدت در شركتهای بلوغ یافته را افزایش میدهد و موجب
افزایش كارایی سرمایهگذاری بلندمدت میشود.
99واگذاری شركتهای بورسی توسط سازمان خصوصیسازی موجب افزایش كیفیت حسابرسی میشود و
با افزایش درصد مالكیت انتقال یافته كیفیت حسابرسی نیز افزایش می یابد.
99رابطه معنادار ضعیفی بین كیفیت حسابرسی و نوع تامین مالی وجود دارد.
99استقالل هیئت مدیره و درصد مالكیت موسسات نهادی غیرمالی بركیفیت حسابرسی تاثیر ندارد.
99استقالل مدیرعامل از هیئت مدیره بر كیفیت حسابرسی تاثیر ندارد.
99بین كیفیت حسابرسی و كارایی سرمایهگذاری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
99كیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی به عنوان موسسه بزرگ نسبت به سایر موسسات بیشتر نمیباشد.
99در شركتهایی با كیفیت حسابرسی و اقالم تعهدی پایین ،كمترین مقدار سرمایهگذاری غیربهینه انجام
گرفته است.
99هیچ شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنیداری بین رتبه حسابرس و كیفیت حسابرسی یافت
نشده است.
99بین كیفیت حسابرسی و كیفیت سود در شركتهایی با قیمت گران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
99عدم وجود رابطهای بین افشای داوطلبانه و كیفیت حسابرسی.
99رابطه معكوسی بین كیفیت حسابرسی و مدیریت سود وجود دارد.
99با افزایش كیفیت حسابرسی هزینه سرمایه كاهش می یابد.
99بین دوره تصدی و كیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.
99كیفیت حسابرسی رابطه معناداری با هزینه سرمایهای دارد.
99كیفیت حسابرسی بر نسبت بدهی شركتها تاثیر معناداری ندارد.
99استقالل هیئت مدیره موجب افزایش كیفیت حسابرسی و نیز كاهش مدیریت سود میگردد.
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 )1كیفیت حسابرسی :در بررسی كیفیت حسابرسی مولفههای زیادی مورد بررسی قرار گرفته است
بطوری كه برخی از محققین جهت بررسی كیفیت حسابرسی از اندازه موسسه حسابرسی ،تخصص
حسابرس در صنعت ،دوره تصدی ،نوع موسسه حسابرسی و یا مولفههایی همانند مدیریت سود ،حاكمیت
نهادی و هزینههای سرمایهای و غیره استفاده نمودهاند .تعداد مطالعات زیادی ( 59مورد) در این بخش به
كیفیت حسابرسی اختصاص یافته است .ذكر این نكته ضروری است كه در بسیاری از قسمتهای بعدی
موضوع كیفیت حسابرسی نیز مطرح شده است؛ اما به دلیل این كه هدف ،طبقهبندی بر اساس موضوعات
غالب بوده است ،به ناچار برخی از آنها در طبقات موضوع دیگری قرار گرفتهاند .از بررسی پژوهشهای
صورتگرفته در این خصوص میتوان به نتایجی به شرح نگاره شماره 3دست یافت.

سال هفدهم

شماره 66

بهار 96

بررسی تحلیلی پژوهشهای انجام شده در زمینه حسابرسی در ایران
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 )2تخصص حسابرس در صنعت و اندازه موسسه حسابرسی :حسابرسی میتواند یكی از راههای
جلوگیری و كاهش مدیریت سود باشد .حسابرسان متخصص در صنعت یك نقش مهم در نظارت بر
فرآیند گزارشگری مالی دارند حسابرسان متخصص در صنعت ممكن است مدیریت سود را محدود
كنند نه تنها از طریق حسابرسی صورتهای مالی بلكه از طریق تعامل خود با مشتری داخلی و
مكانیزمهای حاكمیت شركتی كه شامل استقالل هیئتمدیره هستند .بنابراین پیشرفت روزافزون
در فنآوری باعث گردیده است كه حسابرسان نیز به این سمت حركت كنند و در زمینههای خاص
به حسابرسی بپردازند تا بتوانند ریسكهای مرتبط با آن صنعت را به طور كامل شناسایی نموده و
گزارشات با كیفیت بیشتری صادر نمایند .از آنجا كه حاالت مختلف تخصص حسابرس در صنعت به
طور مستقیم قابل مشاهده نیست تحقیقات گذشته شاخصهای مختلفی را برای اندازهگیری تخصص
در صنعت بكار گرفتهاند .رویكردهای سهم از بازار و سهم پرتفوی غالبا به عنوان شاخصهایی برای
تخصص در صنعت به كار گرفته شده است .بسیاری معتقدند كه موسسات بزرگ حسابرسی كار
حسابرسی را با كیفیت باالتری نسبت به موسسات كوچك انجام میدهند.
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از مجموع مطالب یاد شده میتوان نتایجی به شرح نگاره شماره  4استخراج نمود.
تخصص حسابرس در صنعت

99تخصص حسابرس در صنعت باعث كاهش انعطافپذیری مدیریت در استفاده از اقالمتعهدی اختیاری جهت
مدیریت سود میگردد.
99شركت های دارای حسابرس متخصص ،دارای سطح مطلق اقالم تعهدی اختیاری كمتر و ضریب واكنش سود
باالتری هستند.
99تخصص حسابرس در صنعت بر اجتناب مالیاتی شركت تاثیر معناداری دارد.
99بكارگیری حسابرسان متخصص در صنعت موجب بهبود كیفیت افشا میگردد.
99ارتباط متقابل بین درصد سهامداران نهادی و استفاده از خدمات حسابرسان متخصص در صنعت وجود دارد.
99بین تخصص موسسات حسابرسی و قیمتگذاری كمتر از واقع عرضه اولیه رابطه معنیداری وجود ندارد.
99با افزایش درصد سهامداران نهادی استفاده از خدمات حسابرسان متخصص در صنعت افزایش می یابد.
99بین تخصص حسابرس در صنعت و عدم تقارن اطالعاتی رابطه معنی دار و منفی وجود دارد.
99رابطه مثبت و معناداری بین تخصص حسابرس در صنعت و اندازه موسسه حسابرسی با بازده آتی سهام وجود
دارد.
99شركت هایی كه حسابرس آنها متخصص در صنعت است دارای سطح مدیریت اقالم اختیاری پایینتر میباشد.
اندازه موسسه حسابرسی
قابلیت پیشبینی سود توسط سرمایهگذارانی كه از صورتهای مالی توسط موسسات بزرگ حسابرسی شده
باشند ،بیشتر و بهتر است.
اندازه موسسه حسابرسی باعث كاهش انعطاف پذیری مدیریت در استفاده از اقالم تعهدی اختیاری جهت
مدیریت سود می گردد.
اندازه موسسه رابطه منفی و معناداری با قیمتگذاری كمتر از واقع سهام عرضه اولیه دارند.
ارتباط معكوس و معناداری بین اندازه موسسه حسابرسی و احتمال ورشكستگی شركتها وجود دارد.
بین اندازه موسسه با سطح افشای اطالعات رابطه مثبت وجود دارد.
اندازه موسسه حسابرسی با محافظه كاری رابطه مستقیم دارد.
اندازه موسسه با هزینههای نمایندگی و هزینه سرمایه رابطه معكوس دارد.
اندازه موسسه حسابرسی تاثیر معناداری بر هزینه سرمایه ندارد.
بین اندازه موسسه حسابرسی و عدم تقارن اطالعات رابطه معنیدار و منفی وجود دارد.
بزرگی موسسه حسابرسی موجب كاهش اقالم تعهدی اختیاری می شود.

 )3گزارش حسابرس و نوع اظهار نظر :در حال حاضر دركشور ما ساالنه هزینههای هنگفتی
بابت انجام حسابرسی صورتهای مالی توسط شركتها و موسسات مالی پرداخت میشود .نتیجه كار
حسابرسی انجام شده انتشار گزارش حاوی اظهارنظر حسابرس در مورد صورتهای مالی واحد مورد
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99گزارش حسابرس و نوع اظهار نظر
99ابهام در تداوم فعالیت ریسك ذاتی شركت را افزایش و احتمال صدور گزارش مشروط را در صورت مدیریت
سود افزایش میدهد.
99دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت دارای رابطه مثبت و معنیداری با اظهارنظر مقبول میباشد.
99از گزارشات حسابرسی و اطالعات مندرج در آن استفاده مطلوب نمیگردد.
99نوع گزارش حسابرسی به شكل معناداری بر تاریخ گزارش حسابرس تاثیرگذار است.
99رابطه منفی معناداری بین حقالزحمه حسابرسی و گزارش مشروط حسابرس میباشد.
99بین پایداری سود و كیفیت افشا با نوع اظهارنظر حسابرس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
99بین اقالم تعهدی اختیاری و صدور گزارش مشروط توسط حسابرس رابطه معناداری وجود دارد.
99رابطه مثبت و معناداری بین نسبت مالكانه و گزارش مقبول وجود دارد.
99اظهارنظر حسابرس نسبت به متغیرهای مالی توانایی پیش بینی ورشكستگی بیشتری دارد.
99حسابرسان انتزاعی نسبت به حسابرسان عینی با پردازش اطالعات بیشتری اشباع می شوند.
99توان ایفای تعهدات مهمترین عامل در اظهارنظر حسابرس نسبت به تداوم فعالیت است.
99بین مدیریت سود و نوع اظهارنظر حسابرس رابطه مثبت وجود دارد.
99بین نوع اظهارنظر حسابرس و سطح افشای اختیاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
99بین بحران مالی و نوع اظهارنظر حسابرس رابطه مثبت وجود دارد.
99یك واكنش نامتقارن به اخبار خوب اظهارنظر حسابرسی در برابر اخبار بد اظهارنظر حسابرسی وجود دارد.
99بین اظهار نظر حسابرس وبازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد.
99بین كیفیت حسابرسی با اظهارنظر حسابرسی ارتباط معنادار و معكوسی وجود دارد.
99بین ویژگیهای حسابرس و تاثیر آن بر نوع اظهارنظر حسابرسی ارتباط معناداری وجود دارد.

 )4حقالزحمه حسابرس :منافع اقتصادی حسابرس از طریق حقالزحمهای تامین میشود كه از
انعقاد قرارداد با صاحبكاران عاید میشود .حسابرسان برای قیمتگذاری خدمات حسابرسی از عوامل
گوناگونی استفاده میكنند و تحقیقات زیادی نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده
است .عوامل توصیفی مدنظر در اغلب مطالعات شامل عوامل ریسك ،حجم و پیچیدگی عملیات واحد
مورد رسیدگی بوده است .حقالزحمه حسابرسی تاكنون موضوع بسیاری از پژوهشهای حسابرسی
بوده و در تحقیقات متعددی به بررسی عوامل موثر بر حقالزحمه حسابرسی پرداخته شده است
از مجموع مطالب یاد شده میتوان نتایجی به شرح نگاره شماره  6استخراج نمود.

بررسی تحلیلی پژوهشهای انجام شده در زمینه حسابرسی در ایران

نگاره  -5اهم نتایج مطالعات مربوط به گزارش حسابرس و نوع اظهار نظر حسابرس
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رسیدگی میباشد .لذا گزارش وی نیز حاوی مطالب مفید و سودمندی برای استفادهكنندگان میباشد.
بررسیهای مقدماتی نشان میدهد كه استفادهكنندگان از گزارشهای حسابرسی با مشكالتی از
قبیل نامفهوم بودن بندهای گزارش حسابرسی بدلیل ،عدم آشنایی آنها با اطالعات مالی و نتیجتا
عدم تصمیمگیری صحیح و همچنین عدم آشنایی آنان با نوع گزارش حسابرسی ،مواجه می باشند.
از مجموع مطالب یاد شده میتوان نتایجی به شرح نگاره شماره  5استخراج نمود.
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 )5دوره تصدی و تغییر حسابرس :مطالعات دوره تصدی حسابرس به بررسی این امر میپردازند
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نگاره  -6اهم نتایج مطالعات مربوط به حقالزحمه حسابرسی
99تركیب مالكیت شركت به عنوان یكی از عوامل كلیدی حاكمیت شركتی حقالزحمههای حسابرسی را تحت
تاثیر قرار میدهد.
99تمركز مالكیت سهامداران موجب كاهش هزینههای نمایندگی و به تبع آن انتخاب موسسه حسابرسی
كوچك و در نتیجه كاهش حقالزحمههای حسابرسی میگردد.
99حقالزحمه حسابرسی با كیفیت و میزان استقالل رابطه مثبت معناداری وجود دارد یعنی با افزایش
حقالزحمه حسابرس ،استقالل و كیفیت حسابرسی افزایش داشته است.
99بین حقالزحمه حسابرسی و متغیرهای مجموع داراییها ،حسابهای دریافتنی ،تسهیالت پرداختنی و موجودی
مواد و كاال رابطه معناداری وجود دارد.
99رابطه معناداری میان جریان وجوه نقد آزاد باال و حق الزحمههای حسابرسی در شركتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
99شركتهای دارای جریان نقد آزاد باال حقالزحمه بیشتری پرداخت مینمایند.
99حقالزحمه حسابرسی با سطح افشای اطالعات رابطه مثبت وجود دارد.
99با افزایش بدهی میانگین حق الزحمه حسابرسی افزایش مییابد.
99حقالزحمه شركتهای با جریان نقد آزاد باال ،بیشتر از میانگین حقالزحمه حسابرسی شركتهای با جریان
نقد آزاد پایین میباشد
99میانگین حقالزحمه شركتهای با فرصت رشد باال كمتر از حقالزحمه حسابرسی شركتهایی با فرصت
رشد پایین است.
99حقالزحمه شركتهایی كه سطح بدهی باالتری دارند نسبت به شركتهای دارای سطح بدهی پایین بیشتر
است.
99هرچه میزان سود تقسیمی شركت بیشتر باشد حقالزحمه حسابرسی آن پایین است.
99میانگین حقالزحمه حسابرسی شركتهای با ریسك ورشكستگی باال بیشتر از میانگین شركتهای با ریسك
ورشكستگی پایین است.
99بین حقالزحمه حسابرسی صورتهای مالی و افشای اختیاری ارتباط معناداری وجود دارد.
99میزان دعاوی حقوقی صاحبكار و تنگناهای فرآیند حسابرسی در تعیین میزان حقالزحمههای حسابرسی
موثر است.
99شهرت استقالل در تعیین حقالزحمه حسابرس موثر نیست.
99شركتهایی با جبران نقد آزاد باال نسبت به شركتهای با جریان نقد آزاد پایین حقالزحمه حسابرسی
بیشتری دارند.
99سطح بدهی باال در شركتها و با جریان نقد آزاد باال حقالزحمه حسابرسی را افزایش می دهد.
99تغییر حسابرس ،سبب نزدیكتر شدن حق الزحمه های حسابرسی به مدل استاندارد می شود.
99بین حق الزحمههای غیرعادی مثبت حسابرسی و كیفیت حسابرسی رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
99بین برخی از عوامل مرتبط با هزینههای نمایندگی و قیمتگذاری خدمات حسابرسی رابطه معنیداری
وجود دارد.
99بین حق الزحمههای غیرعادی منفی حسابرسی و كیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
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كه آیا مدت طوالنی رابطه حسابرسـ صاحبكار بر كیفیت حسابرسی تاثیر دارد یا خیر .علت و محرك
این تحقیقات نیز دعوت به تغییر اجباری یا اختیاری حسابرس میباشد .استداللی كه در جهت
تغییر حسابرس عنوان میشود این است كه دوره تصدی بلندمدت ،استقالل حسابرس را خدشهدار
میكند .استدالل مخالف نیز این است كه حسابرسان از انگیزههای اقتصادی قوی برای حفظ استقالل
برخوردارند و سازوكارهای داخلی از قبیل چرخش پرسنل برای حفظ استقالل و تردید حرفهای
حسابرسان كافی میباشد (فرانسیس  .)2004همچنین استدالل میشود كه دوره تصدی بلندمدتتر
باعث آشنایی بیشتر حسابرس با عملیات تجاری و مسائل گزارشگری صاحبكار میشود و لذا كیفیت
حسابرسی افزایش مییابد (حكیم و عمری  ،2010المطلیری و همكاران  .)2009با توجه به این
موارد میتوان متصور بود كه دوره تصدی حسابرس بر كیفیت اطالعات مالی یا تاثیر مثبت داشته و
یا اینكه سرمایهگذاران ،دوره تصدی بلندمدتتر را به عنوان عالمتی منفی ارزیابی كرده و سبب عدم
اطمینان اطالعاتی گردد .با توجه به این دو استدالل رقیب ،صرفنظر از مستقیم یا معكوس بودن این
رابطه ،انتظار میرود كه دوره تصدی حسابرس با عدم اطمینان اطالعاتی رابطه داشته باشد .در این
ارتباط تحقیقات مختلفی صورت پذیرفته است كه از جمله آنها دوره تصدی با محافظهكاری ،دوره
تصدی با استقالل حسابرس ،دوره تصدی با كیفیت حسابرسی ،دوره تصدی و تقلب ،دوره تصدی با
فرض تداوم فعالیت چرخش اجباری حسابرسان و شریك موسسه حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته
است .از مجموع مطالب یاد شده میتوان نتایجی به شرح نگاره شماره  7استخراج نمود.
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چرخش یا تغییر حسابرس

99بین كیفیت گزارش حسابرس ،نوع اظهارنظر حسابرس و اندازه موسسه حسابرس با چرخش موسسه حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.
99تغییر حسابرسی همراه با اخبار ناخوشایند توسط شركتها موجب می شود اعتماد سرمایهگذاران به قابلیت اتكای صورتهای مالی كاهش می یابد.
99بین تغییر موسسات حسابرسی با كشف تحریف مالیاتی و تحریفات ناشی از اشتباه در بكارگیری رویههای حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.
99بین نوع كیفیت گزارش حسابرسی ،نوع اظهارنظر حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی با چرخش حسابرس رابطه معنیداری وجود ندارد.
99متغیرهای درماندگی مالی حاصل از صورتهای مالی حسابرسی شده دارای بار اطالعاتی مناسبی برای پیشبینی تغییر حسابرس شركتهای فعال
در بورس اوراق بهادار تهران هستند.
99بین نوع اظهارنظر حسابرس ،تغییر مدیریت ،پیچیدگی ،رشد و اندازه شركت با تغییر حسابرس رابطه معناداری و مثبتی وجود دارد.
99سیستم حسابرسی كمتجربه و عدم رضایت از كیفیت حسابرسی مهمترین دالیل ایجاد انگیزه تغییر حسابرسی است.
99بین كیفیت حسابرس و تغییر حسابرس با مدیریت سود گزارش شده در صورتهای مالی این شركتها رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
99انحرافهای قانونی و مالیاتی با چرخش موسسه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
99چرخش موسسات بركیفیت حسابرسی تاثیر ندارد.
99چرخش موسسات برتعدیالت سنواتی تاثیر ندارد.
99چرخش اجباری موسسات حسابرسی موجب افزایش كیفیت حسابرسی میگردد.
99تغییر سهامدار نهادی بر تغییر حسابرس بدون تاثیر میباشد.
99تغییر در اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل منجر به تغییر حسابرس مستقل میگردد.
99چرخش شریك باعث افزایش كیفیت حسابرسی میشود.
99چرخش شریك باعث كاهش تعدیالت سنواتی میشود.
99وجود رابطه معنادار و مثبت تغییر شریك اصلی حسابرسی و كیفیت سود.
99وجود رابطه معنادار و منفی تغییر شریك فرعی حسابرسی و كیفیت سود.
99با تغییر شركت اصلی كیفیت حسابرسی بیشتر می شود.
99بین حاكمیت شركتی و انتخاب حسابرس با كیفیت ارتباط معناداری وجود دارد.
99بین سهامداران كنترلی (درصد مالكیت باال) با انتخاب حسابرس با كیفیت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
99بین انحرافهای قانونی و مالیاتی با چرخش موسسه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
99بین متغیرهای درماندگی مالی و تغییر حسابرس رابطه معناداری وجود دارد.
99بین تغییر حسابرس شركت و افزایش میزان محافظه كاری در سود شركت در سال بعد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
99اهمیت تخصص حسابرس مستقل در احتمال انتخاب شدن وی تاثیر دارد.
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دوره تصدی حسابرس
99با افزایش مدت تصدی حسابرس احتمال مدیریت سود ،چه در جهت كاهش و چه در جهت افزایش سود وجود دارد.
99بین محافظه كاری حسابداری و تصدی حسابرس در كلیه شركتهای مورد مطالعه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
99با افزایش دوره تصدی حسابرس توانایی سرمایهگذاران برای پیشبینی سودهای آینده بهبود مییابد.
99با افزایش دوره تصدی حسابرس ،گزارش محافظهكارانه سود افزایش مییابد.
99دوره تصدی حسابرس با مدیریت سود صاحبكار رابطه ای ندارد.
99بین افزایش دوره تصدی حسابرسی و محافظهكاری سود رابطه معناداری وجود ندارد.
99تداوم انتخاب حسابرس تاثیر معناداری بر كیفیت حسابرسی ندارد.
99بین دوره تصدی و عدم تقارن اطالعاتی رابطه معنیدار و مثبت وجود دارد.
99طول دوره همكاری حسابرس با صاحبكار بركیفیت گزارشات حسابرس و صورتهای مالی اثر دارد.
99افزایش طول دوره تصدی به بیش از  5سال كیفیت حسابرسی را كاهش می دهد.
99تداوم انتخاب حسابرس رابطه معكوس با محافظهكاری مشروط دارد.
99دوره تصدی و ساختار مالكیت دولتی یا خصوصی بر انتخاب حسابرس تاثیر دارد.
99بین دوره تصدی و اتالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
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 )6استقالل حسابرس :در حال حاضر ،بازار خدمات حسابرسی در كشور ما در اختیار دو گروه
عمده از واحدهای ارائه كننده خدمات حسابرسی است :سازمان حسابرسی و موسسههای حسابرسی
عضو جامعه حسابداران رسمی .از طرفی ،سازمان حسابرسی به عنوان یك نهاد دولتی از منابع
و امكانات بیشتری در جهت افزایش كیفیت و آموزش مستمر برخوردار است و سابقه بیشتری
نیز نسبت به موسسههای عضو جامعه حسابداران رسمی در ارائه خدمات حسابرسی دارد .به
لحاظ ساختار دولتی سازمان حسابرسی ،به دلیل اینكه مدیران این سازمان در زمان تنظیم گزارش
حسابرسی ،منافع مالی خاصی در شركت مورد رسیدگی ندارند ،ممكن است با استقالل رأی بیشتری،
یافتههای خود طی فرآیند حسابرسی را به ذینفعان گزارش نمایند .از سوی دیگر ،شركا و مدیران
موسسههای حسابرسی خصوصی دارای جریان شبه منافع مالی در درون واحد تجاری هستند و این
امر ممكن است ،استقالل این موسسات را تحت تأثیر قرار دهد .در مقابل این نگرش ،دیدگاه دیگری
نیز وجود دارد كه موسسههای عضو جامعه حسابداران رسمی با ویژگیهای یك موسسه خصوصی
مشغول به كار هستند و یك موسسه خصوصی جهت نیل به منافع بلندمدت به صورت مستمر به
فكر ارتقاء سطح كیفی كار خود است و تالش میكند با ارائه خدمات بهتر و با كیفیت بیشتر ،به
اعتبار خود بیافزاید ،بنابراین موسسههای عضو جامعه حسابداران رسمی نسبت به سازمان حسابرسی
انگیزه بیشتری برای افزایش كیفیت كار خود دارند .یكی از مشكالت بازار خدمات حسابرسی در
كشور ما رشد روزافزون موسسههای حسابرسی عضو جامعه حسابداران است ،به گونهای كه تعداد
این موسسهها در سال  1393به  270موسسه رسیده است كه شاید بسیاری از این موسسهها دارای
منابع و امكانات و تخصص (صالحیت حرفهای) كافی برای ارائه حسابرسی با كیفیت نباشند و از
سویی دیگر ،ممكن است در صورت از دست دادن یك صاحبكار خاص ،بخش اعظمی از درآمد خود
را از دست بدهند كه همین امر ممكن است كه بر استقالل رأی آنها اثر گذارد .با توجه به مطالب
ذكر شده ،میزان درآمد و اندازه حسابرس دو عاملی هستند به صورت بالقوه میتوانند بر كیفیت
حسابرسی ارائه شده از سوی حسابرس اثر گذارند .عالوه بر میزان درآمد و اندازه حسابرس ،تخصص
حسابرس و شناخت وی از واحد مورد رسیدگی نیز میتواند بر كیفیت فرآیند حسابرسی ارائه شده
از سوی آنها اثر گذارد بنابراین موسسات بزرگ حسابرسی در كشور دارای استقالل باالتری نسبت به
سایر موسسات میباشد همچنین با تشكیل جامعه حسابداران رسمی به عنوان یك تشكل حرفهای
تشكیل موسسات حسابرسی در كشور افزایش و این امر موجب رقابت بین موسسات حسابرسی در
جذب صاحبكاران و به تبع آن كاهش استقالل حسابرس گردیده است .در این بین رابطه بلند مدت
و نیز ارائه خدمات غیر حسابرسی و نیز وابستگی اقتصادی به یك صاحبكار بر استقالل حسابرس
تاثیر گذار میباشد.
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از مجموع مطالب یاد شده میتوان نتایجی به شرح نگاره شماره  8استخراج نمود.

99تشكیل جامعه حسابداران رسمی و افزایش رقابت بین موسسات حسابرسی موجب كاهش
استقالل حسابرسی شده است
99رابطه بلندمدت بین حسابرس و صاحبكار ارتباط نزدیكی بین آنها ایجاد میكند كه به استقالل
حسابرس لطمه زده و از كیفیت حسابرسی می كاهد.
99استقالل سازمان حسابرسی و موسسه حسابرسی مفید راهبر بیشتر از سایر موسسات
حسابرسی میباشد.
99شرایطی وجود دارد كه در آن شرایط حسابرس مستقل به نظر نمیرسد اما در آیین رفتار
حرفهای ذكری از آن نشده است.
99ارائه خدمات مشترك حسابرسی و خدمات غیرحسابرسی به یك صاحبكار بر استقالل
حسابرس تاثیر دارد.
99كمیته حسابرسی ،اندازه موسسه و سابقه موسسه حسابرسی و اندازه صاحبكار به عنوان عوامل
افزایش استقالل حسابرس است.
99وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبكار و روابط طوالنی مدت بین حسابرس و صاحبكار بر
استقالل حسابرس تاثیر دارد.
99رابطه بلندمدت حسابرسی و صاحبكار می تواند استقالل واقعی حسابرسی را كاهش دهد.
99رابطه معناداری بین اهمیت صاحبكار و استقالل وجود دارد.
99در مواردی استقالل حسابرس توسط حسابرس نقض میشود.
 )7قضاوت و دانش حرفهای :در مواردی كه حسابدار حرفهای در رعایت اصول بنیادی بـا
مخـاطراتی برخـورد مـیكنـد و بر اساس ارزیابی آنها به این نتیجه میرسد كه آن مخاطرات ،در
سطحی پـذیرفتنی نیسـتند باید وجود داشتن یا نداشتن تدابیر ایمنساز مناسب و قابلیت بكـارگیری
آنهـا را بـرای رفـع مخاطرات یا كاهش آنها به سطحی پذیرفتنی ،مشخص كنـد .حسـابدار حرفـهای
بـرای ایـن تشخیص باید از قضاوت حرفهای خود استفاده نماید و این موضوع را در نظر بگیـرد كـه
آیـا یك شخص ثالث منطقی و آگاه با در نظر گـرفتن همـه حقـایق و شـرایط خـاص موجـود و
در دسترس حسابدار حرفهای ،احتماالً بـه ایـن نتیجـه مـیرسـد كـه بـا بكـارگیری تـدابیر ایمن
ساز ،مخاطرات ،رفع میشود یا به سطحی پذیرفتنی كـاهش مییابـد بـه گونـهای كـه رعایت اصول
بنیادی ،خدشهدار نشود .از مجموع مطالب یاد شده میتوان نتایجی به شرح نگاره شماره  9استخراج
نمود.
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99نگاره  -9اهم نتایج مطالعات مربوط به قضاوت و دانش حرفهای

نگاره  -10اهم نتایج مطالعات مربوط به نوع موسسه حسابرسی
ارتباط معناداری بین نوع موسسه حسابرسی و مدیریت سود وجود دارد.
تاخیر در ارائه گزارش موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی نسبت به سازمان حسابرسی
كمتر است.
دوره تصدی حسابرس ،تخصص حسابرسی در صنعت ،نوع موسسه حسابرسی و نوع اظهارنظر
بر تاخیر گزارش حسابرس موثر می باشد.
استقالل سازمان حسابرسی و موسسه حسابرسی مفید راهبر بیشتر از سایر موسسات حسابرسی
می باشد.
اندازه موسسه با درصد پایین بر تغییرات قیمت سهام تاثیر می گذارند و این اثر بصورت منفی
است.
نوع موسسه حسابرسی با اقالم تعهدی اختیاری ارتباط دارد.

بررسی تحلیلی پژوهشهای انجام شده در زمینه حسابرسی در ایران

 )8نوع موسسه حسابرسی :موسسات حسابرسی در كشور به موسسات عضو جامعه حسابداران
رسمی و سازمان حسابرسی تقسیم بندی میشوند .سازمان حسابرسی یك موسسه حسابرسی دولتی
میباشد و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی به عنوان موسسات خصوصی شناخته میشوند.
در پایان سال  1393تعداد  270موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی وجود داشته
است كه در مقایسه با سازمان حسابرسی یك موسسه كوچك محسوب میگردند در میان موسسات
حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی موسسه حسابرسی مفید راهبر از همه موسسات عضو
جامعه حسابداران رسمی بزرگتر میباشد .بنابراین پژوهشهای انجام شده بیشتر در خصوص سازمان
حسابرسی و موسسه حسابرسی مفید راهبر و یا مقایسه موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران
رسمی با سازمان حسابرسی انجام گرفته است
از مجموع مطالب یاد شده میتوان نتایجی به شرح نگاره شماره  10استخراج نمود.
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99ویژگی حسابرس به ترتیب زیر برقضاوت حرفهای تاثیر میگذارند )1 :استقالل حسابرس )2
معلومات حسابرس  )3صالحیت حرفهای  )4تردید حرفهای )5جانبداری در قضاوت
99بین قضاوت حسابرسان با تجربه و حسابرسان كمتجربه در مورد وظایف ساختار نیافته تفاوت
معناداری وجود دارد و تجربه تاثیر بسیار زیادی بر دقت قضاوت حسابرس دارد.
99بین نیت اخالقی و قضاوت اخالقی حسابرسان با حساسیت اخالقی حسابرسان رابطه مثبت
معناداری وجودارد
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نگاره  -11اهم نتایج مطالعات مربوط به تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی
99اهرم مالی ،اخبار خوب و بد و حاكمیت شركتی دارای رابطه مثبت و معناداری با كل زمان
گزارشگری می باشند.
99میزان مالكیت نهادی ،نسبت اعضای هیئت مدیره غیرموظف و اندازه حسابرسی مستقل روی
بهنگام بودن گزارشگری مالی تاثیر دارد.
99حسابرسی توسط سازمان حسابرسی بهنگام بودن گزارشگری را كاهش داده است.
99شاخص سودآوری ،نوع گزارش حسابرسی و اندازه شركت ،متغیرهای تاثیرگذار بر تاخیر
گزارش حسابرسی میباشد.
99تاخیر در ارائه گزارش موسسات عضو جامعه نسبت به سازمان حسابرسی كمتر است.
99بین ریسك ورشكستگی و تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.
99دوره تصدی حسابرس ،تخصص حسابرسی در صنعت ،نوع موسسه حسابرسی و نوع اظهارنظر
بر تاخیر گزارش حسابرس موثر می باشد.
 -5جمع بندی و نتیجه گیری
گزارش حسابرسی تنها وسیله ارتباط بین حسابرس و استفادهكنندگان از صورتهای مالی است كه
حسابرس نتایج فرآیند حسابرسی را از طریق آن منعكس میكند .هدف این پژوهش بررسی تحلیلی
پژوهشهای انجام شده در زمینه حسابرسی در كشور می باشد؛ به دلیل این كه گزارش حسابرسی
یك منبع اطالعاتی ارزشمند است و توسط فردی مستقل از شركت ارائه میشود .همچنین ،از آنجا
كه نوع اظهارنظر حسابرس برای استفادهكنندگان از صورتهای مالی دارای اهمیت است؛ بنابراین
انتظار میرود موسسههای حسابرسی در جهت بهبود كیفیت حسابرسی تالش مضاعف نمایند.
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 )9تاخیر در ارائه گزارش :تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی به عنوان مدت زمان بین پایان سال
مالی و تاریخ گزارش حسابرس تعریف میشود .با توجه به این كه تاخیر در گزارش حسابرسی به دلیل
ویژگی خاص شركتها و حسابرس آنها به طور مقطعی متفاوت است ،درك عوامل احتمالی تعیین
كننده تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی در جهت كارایی حسابرس فراهم میآورد .عوامل مختلفی
میتواند بر به موقع بودن گزارشگری مالی شركت و تاخیر در ارائه گزارش حسابرس موثر باشد .در
پژوهشهایی كه در این زمینه انجام شده ،تاثیر عوامل مربوط به حسابرسی و همچنین ویژگیهای
خاص شركت بر به موقع بودن گزارشگری مالی و تاخیر در ارائه گزارش حسابرس مورد بررسی قرار
گرفته است .ویژگیهای مورد بررسی شامل اندازه شركت ،سودآوری ،ساختار مالی ،اخبار خوب و
بد ،سطح نظارت خارجی و اندازه موسسه حسابرسی بوده است .عواملی مانند پیچیدگی حسابداری
شركت و شفافیت گزارشگری مالی نیز میتواند بر تاخیر در ارائه گزارش حسابرس موثر باشد.
از مجموع مطالب یاد شده میتوان نتایجی به شرح نگاره شماره  11استخراج نمود.
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منطقی است كه پیش بینی نماییم احتمال كشف رویه های حسابداری سؤال برانگیز ،توسط
حسابرسان با كیفیت باال در مقایسه با حسابرسان با كیفیت پایین ،بیشتر است .از آنجا كه در بسیاری
از تحقیقات ،از اندازه موسسات حسابرسی به عنوان شاخص كیفیت حسابرسی استفاده شده است،
پیشبینی میشود مدیریت سود در شركتهایی با حسابرسان با كیفیت پایین(موسسات حسابرسی
كوچك) ،بیشتر از شركتهای با حسابرسان باكیفیت باال(موسسات حسابرسی بزرگ) ،رخ دهد ،همان
طوری در این مطالعه آمده است دو دیدگاه در خصوص دوره تصدی حسابرسی مطرح گردیده است،
دیدگاه اول مربوط به فرضیه تخصص حسابرس و دیدگاه دوم مربوط به فرضیه استقالل حسابرس
میباشد .دیدگاه تخصص حسابرس بر این باور است كه با افزایش طول دوره تصدی حسابرسی،
كیفیت حسابرسی نیز افزایش مییابد كه به تبع آن ،عدم اطمینان اطالعاتی كاهش مییابد .برعكس
دیدگاه دوم یعنی استقالل حسابرس معتقد به كاهش كیفیت حسابرسی با افزایش دوره تصدی
حسابرسی است كه منجر به افزایش عدم اطمینان اطالعاتی میگردد.
مطالعات انجام شده در زمینه حسابرسی نسبت به مطالعات انجام شده در بازار سرمایه و نیز
حسابداری مالی به مراتب كمتر انجام پذیرفته است .در این تحقیق موضوعات به چهار دسته
تقسیمبندی شده است :حسابرسی مستقل ،حسابرسی رعایت ،حسابرسی عملیاتی و حسابرسی
داخلی .الزم به یادآوری است كه این مقاله فقط نتایج مربوط به حسابرسی مستقل را تحلیل نموده
و مطالعات انجام شده در زمینه حسابرسی داخلی ،رعایت و عملیاتی را مورد مطالعه قرار نداده است.
نتایج ارائه شده مربوط به دوره زمانی سال های  1380-1393بوده است و با توجه به محدودیتهای
اطالعاتی ،كامل نیست .با این وجود ،سعی شده است كه نتایج مهم در زمینههای مهم استخراج
گردد .پیشنهاد میگردد در آینده پژوهشگران هر یك از موضوعات دستهبندی شده را به جداگانه
مورد مطالعه قرار دهند تا بتوان به نتایج قطعی و مشخصتری دست یافت.
در این پژوهش محدودیتهایی وجود داشت كه سبب شد دسترسی به بعضی از مطالعات امكانپذیر
نباشد .از طرفی بانكهای اطالعاتی كه مطالعات از آن استخراج شدهاند ،كامل نیستند و امكان دارد
كه نتایج تعدادی از پژوهشها در این مقاله گنجانده نشده باشد .مضافا این كه نتایج حاصل از پایان
نامهها به صورت دستهبندی شده و یا بر اساس موضوعی كه بتوان از آن استفاده نمود وجود نداشت.
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