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  چکیده

ی حسابرسی، منجر به انتقادات اساسی از حرفه یهادر گزارش گیری مناسب حسابرسان مستقل موضععدم  
افشای نواقص حرفه )در جهت حفظ منافع سهامداران و ذینفعان( شده است. در این زمینه، و حسابرسی در دنیا 

ی مالی نیز مستقل هاراجع به صورت رسیدگی و اعتباردهیحسابرسان نه تنها باید به واقع مستقل باشند بلکه باید در 
م همزمان خدمات حسابرسی و خدمات با توجه به اهمیت استقالل، در این تحقیق به بررسی تأثیر انجا به نظر آیند.

نظارت یک نهاد  و غیر حسابرسی بر استقالل حسابرس پرداخته شد. همچنین تأثیر میزان خدمات غیرحسابرسی
بر استقالل  ،تفکیک وظایف مؤسسات حسابرسی نیز مطمئن بر انجام همزمان خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی و

ورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده شده که آن را در اختیار ی مهاجهت گردآوری داده .شده استبررسی 
جمع آوری  به منظور این امر ارائه دهند.شان را در رابطه با دانشگاهیان و تحلیلگران بورس قرار داده تا پاسخ

 و آزمون نسبت به کار برده شده ات،و بررسی فرضی ،اطالعات پرسش نامه که در آن از طیف لیکرت استفاده شده
انجام  چنانچهی الزم مشخص نمود هانتایج حاصل از تجزیه و تحلیل استفاده گردیده است. Minitabاز نرم افزار 

تحت نظارت  یا حسابرسی صورت گیرد و در موسساتخدمات حسابرسی و غیرحسابرسی توسط دو گروه مجزا 
زان خدمات غیرحسابرسی و همچنین و اینکه می یک نهاد مطمئن باشد، استقالل حسابرس خدشه دار نخواهد شد

 انجام همزمان خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی بر استقالل حسابرس تأثیر دارند.
 .، تضاد منافعاستقالل، خدمات حسابرسی، خدمات غیرحسابرسی کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه

کیفیت حسابرسی به عوامل متعددی به ویژه استقالل حسابرس بستگی دارد. لذا،  
استقالل حسابرس به طور مستقیم بر کیفیت فرآیند حسابرسی و اظهارنظر وی کاهش 
 دارکنندهعوامل خدشهای توجه جدی به گذارد. به همین دلیل، مجامع حرفهتأثیر می

 استقالل دارند.

از موسسات حسابرسی به منظور  آنانها و افزایش تقاضای رشد روزافزون شرکت 
مواجه ساخته است که  این پرسشرا با ای جامع حرفهم ،ی خدمات غیر حسابرسیارائه

استقالل آنها را  ،آیا خدمات غیر حسابرسی موسسات حسابرسی به صاحبکاران خود
خدمات متعدد ارائه شده از طرف موسسات حسابرسی به  زیراکند یا خیر؟ مخدوش می

م عدکند. می ایجاد آنهانوعی وابستگی مالی و کاری بین  ،صاحبکاران خود
های حسابرسی، منجر به انتظارات در گزارش گیری مناسب حسابرس مستقلموضع

افشای نواقص حرفه )در جهت حفظ منافع سهام و حسابرسی در دنیا  یاساسی از حرفه
داران و ذینفعان( شده است. در این زمینه حسابرسان نه تنها باید به واقع مستقل باشند 

 ی مالی نیز مستقل به نظر آیند.هاراجع به صورت رسیدگی و اعتبار دهی بلکه باید 
، شواهدی از این فرضیه که قراردادهای (1991) 1مرور ادبیات توسط بتی و فرنلی 

 استقالل تهدید کننده توانند به واقعمی خدمات غیر حسابرسی و خدمات حسابرسی
 ود.تهدید ش ظاهری نیز آشکار کرده است. البته ممکن است استقالل باشند را

ای تواند تضاد منافع بالقوهمی قرارداد مشترک حسابرسی و خدمات غیر حسابرسی 
عمدی یا سهوی ایجاد کند و ارتباط صاحبکار با حسابرس به وجه المصالحه قرار 

 اشاره کرد که: ،(1911) 2گرفتن استقالل بیانجامد. فلینت
 ی یا تفاسیرجهت موافق گرایش و تمایالت مدیریتحسابرسان ممکن است بی» 

و اطالعاتی در عوض  هارخدادها باشند، یا کار آنان ممکن است موجب خلق سیستم
 «.ارزیابی کفایت آنها شود که توسط رئیس هیئت مدیره یا مدیران ایجاد شده است

                                                                                                                       
1- Beattie and Fearnley 

2- Flint 
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 مبانی نظری تحقیق

 تعریف استقالل

طرف بوده و تضاد ای خود باید بیهای حرفهدر ایفای مسئولیت حسابرس مستقل 
خدمات حسابرسی و سایر خدمات  یهنگام ارائه حسابرسانمنافع نداشته باشد. 

 د.نرسبد و مستقل به نظر ناعتباردهی باید واقعاً مستقل باش
 :آمده است که (1811)مفاهیم  نظری استقالل حسابرسچارچوب بیانیه  در

ر عواملی که توان استقالل حسابرس عبارت است از رهایی از فشارها و سای» 
البته منظور از این تعریف، « برند.می بی غرضانه را از بین گیریتصمیمحسابرس برای 

گیری فشارها و سایر عوامل موثر بر توان تصمیم یاین نیست که حسابرس باید از همه
 گیریتصمیمشود، او می وی رها و آزاد باشد، بلکه باید از عوامل با اهمیتی که باعث

فشارها و دیگر عوامل،  ازرضانه نداشته باشد، در امان بماند. آن سطحی غبی
رود که بفرساید، به عنوان می فرساید، یا انتظارغرضانه حسابرس را میبی گیریتصمیم

مرزی برای تعیین بود یا نبود استقالل حسابرس است. منظور از انتظار معقول، عقاید 
 استفاده کنندگان اطالعات مالی است.منطقی یک سرمایه گذار آگاه و سایر 

 توان استقالل را دارای دو بعد دانست:می با این بیان
طرفی فکری در استقالل واقعی )فکری(: توانایی حسابرسان مستقل برای حفظ بی 

 قرارداد. یطول دوره
که از دید اشخاص ثالث ای به گونهی حسابرس با صاحبکار استقالل ظاهری: رابطه 

 .آیدمستقل به نظر 
تواند مستقیماً توسط استقالل فکری یک خصوصیت فردی است که نمی 

، روابط و هاگذاران و سایرین ارزیابی شود. استقالل ظاهری به فقدان فعالیتسرمایه
گذاران و سایر استفاده دیگر شرایطی اشاره دارد که ممکن است باعث شوند تا سرمایه

 هااین فعالیت یندگان آگاه منطقاً به این نتیجه برسند که استقالل حسابرس به واسطهکن
 گیرد.می مورد تهدید قرار

 ضرورت وجود استقالل

گردد. اگر می ی مالی ارائههانظر حسابرس برای گواهی و اعتبار بخشی به صورت 
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مالی  یهاحسابرس از صاحبکار مستقل نباشد، نظرش چیزی به اعتبار صورت
ای افزاید. بنابراین استقالل یک مفهوم ضروری است. حسابرسان اشخاصی حرفهنمی

 ،، این انتظار متعارف وجود دارد که در تمام مدتآنانهستند و در مورد تعهد اجتماعی 
 (1911 ،1به وظایف خود عمل کنند. )واتزو زیمرمن ،مستقل از هر نوع منفعتی

 هدف استقالل حسابرس

استقالل حسابرس پشتیبانی از اتکاء سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان، هدف  
افزایش کارایی بازار سرمایه است. استقالل به  در نهایت بر فرآیند گزارشگری مالی و

کیفیت حسابرسی، موجب بهبود قابلیت اتکا و افزایش اعتبار ی باهاعنوان یکی از جنبه
خود،  یاطالعات مالی قابل اتکا و معتبر به نوبه شود.می فرآیند گزارشگری مالی

شود. برون داد این فرآیند، در خدمت می موجب اعتماد استفاده کنندگان به اطالعات
گیری مناسب برای تخصیص منابع توسط منافع عمومی است زیرا به تصمیم

کند می گذاران، اعتبار دهندگان و سایر دست اندرکاران بازار سرمایه کمکسرمایه
 که خود عاملی بسیار مهم برای افزایش کارایی بازار سرمایه است.

 استقالل حسابرس در عصر حاضر

ی خدمات غیر حسابرسی به صاحبکاران موسسات حسابرسی در حال توسعه دامنه 
شوند به می معتقدند که بسیاری از موسسات حسابرسی، متقبل زیانای خود هستند. عده

پرسود با صاحبکار خود منعقد ای در آینده قراردادهای مشاوره این امید که بتوانند
مدیر و شریک  یویژه در ردهکنند. این شرایط، فشار قابل توجهی بر حسابرسان به

آورد و به دنبال آن این نگرانی می موسسه برای حفظ و گردش کسب و کار وارد
جاری با صاحبکاران، یابد که فشارهای اقتصادی برای حفظ روابط خوب تافزایش می

برد. اما پاسخ حرفه این است که هرچند می بی طرفی و استقالل حسابرس را زیر سوال
ی هامانند بررسی هم پیشگان و روش اقداماتیفشارها وجود دارد ولی از آن طرف نیز 

کنترل کیفیت در موسسات حسابرسی، راهکارهایی برای کاهش تردید در خصوص 

                                                                                                                       

1- WATTS AND ZIMMERMAN  
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 روند.می ماراستقالل حسابرس به ش
مستقل  انساختار مرحله به مرحله حسابرسی شامل رسیدگی توسط گروه حسابرس 

، بررسی کار توسط سرپرست، مدیر فنی و شریک موسسه در کنار صاحبکاردر واحد 
کسب مشورت از دیگران، کمکی است به ایجاد اطمینان از اینکه گزارش حسابرسی به 

ودن حسابرسان این اطمینان را به استفاده کنندگان مستقل ب نحو مناسبی تهیه شده است.
، در فرآیند حسابرسی و و ظاهری از نظر فکری آنان دهد کهمی از اطالعات مالی

 صدور گزارش بی طرف هستند.

  خدمات غیر حسابرسی

ی اخیر هااست و در سالای حسابرسی تحت فشار اقتصادی قابل مالحظه یحرفه 
( معتقدند سودآوری پایین 1991، ویلیامز و ریتر) یافته است.این موضوع شدت بیشتری 

یی نظیر خدمات هاخدمات حسابرسی سنتی فشار پیوسته و مداومی را برای انجام فعالیت
به  ،ی داخلیهاهای حسابداری، طراحی یا اصالح کنترلای، طراحی سیستممشاوره
 حفظ سودآوری موسسات حسابرسی به وجود آورده است. منظور

و  در تحقیقات خود در کشورهای آمریکا، آلمان ،(1991) 1آگاسر و دوپنیگ 
فیلیپین به این نتیجه رسیدند که از دیدگاه حسابرسان مستقل کشورهای مزبور، انجام 
خدمات غیر حسابرسی تأثیر کاهنده بر استقالل حسابرس دارد. پس از ورشکستگی 

تحقیقی در مورد آن انجام دادند و به این  (2112) 2شرکت انرون، لیزمن و همکارانش
)حسابرس و مشاور(  8ی حسابرسی اندرسونی موسسهنتیجه رسیدند که نقش دوگانه

 یکی از مهم ترین دالیل ورشکستگی شرکت انرون بوده است.
، تحقیقات زیادی نیز نشان داده است که انجام خدمات غیر حسابرسی از سوی دیگر 

                                                                                                                       

1- Agacer & Doupnik 

2- Liseman et al 

8- Anderson 
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در  ، (1911)و همکارانش،  1ل حسابرس ندارد. مثالً مک کینلیتأثیر منفی بر استقال
تحقیقی به این نتیجه رسیدند که انجام خدمات غیر حسابرسی برای صاحبکار، تأثیری بر 

ی مدیران موسسات بانکی و اعتباری نسبت به شرکت مورد هاتصمیمات و دیدگاه
 حسابرسی و استقالل حسابرس ندارد.

 (:2118، 2ماری هلن)باشد می وع شده به شرح زیرخدمات غیر حسابرسی ممن
، ی حسابداریهایا هرگونه خدمات مرتبط با ثبت )خدمات حسابداری( دفتر داریالف: 

 ی مالی صاحبکار. مقررات، حسابداران مستقل را از اجرای همزمان خدماتهاصورت
 دارد.می ی حسابرسی بر حذرموسسه یک حسابرسی و دفترداری توسط

 ی اطالعات مالیهاطراحی و اجرای سیستمب: 
ی اطالعاتی به هاهرگونه خدمات مرتبط با سیستم یموسسات حسابرسی از ارائه 

 صاحبکاران خود منع شده اند.
 ی غیر نقدیها: خدمات ارزیابی یا ارزشیابی، اظهارنظر درباره مطلوبیت آوردهپ

باشد. می هاو نامشهود و بدهیی مشهود هاشامل دارایی هاخدمات ارزشیابی دارایی 
یی هستند های غیر نقدی، آراء و گزارشهااظهارنظر درباره مطلوبیت و گزارش آورده

 که در آنها موسسه نظر خود را در مورد صحت شرایط مربوط به یک معامله ارائه
 کند.می
 :خدمات کارشناسی بیمهت

هر گونه خدمات مشاوره و کارشناسی  یاین مقررات، حسابداران رسمی را از ارائه 
ی مالی و حسابهای مربوط برای حسابرسی هابیمه برای تعیین مبالغ ثبت شده در صورت

این  که انجامگیری کرد کند، مگر اینکه بتوان به طور معقول نتیجهمی مشتری منع
ی هاحسابرسی صورت یخدمات، رویکردهای حسابرسی قابل انجام در طول دوره

 صاحبکار را تحت تأثیر قرار نخواهد داد. مالی 
 : خدمات حسابرسی داخلیث

                                                                                                                       

1- Mckinley et al 

2- Mary Ellen 
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این مقررات، حسابرسان را از هر گونه خدمات حسابرسی داخلی در رابطه با سیستم  
 ی مالی صاحبکار منعهای مالی یا صورتهای داخلی حسابداری، سیستمهاکنترل

این خدمات،  انجامی کرد که معقول نتیجه گیرای کند. مگر اینکه بتوان به گونهمی
ی مالی صاحبکار را تحت هارویکرد حسابرسی قابل انجام در طول حسابرسی صورت

 تأثیر قرار نخواهد داد.
 : وظایف مدیریتیج
 : منابع انسانیچ

طبق این مقررات زمانی که حسابداران رسمی کاندیدای احتمالی برای مشاغل  
مذاکره کننده از سوی مشتری حسابرسی  مدیریتی و اجرایی هستند و به عنوان یک

 افتد.می استقالل آنان به خطر ،کنندمی عمل
 مشاوره سرمایه گذاری و ح: خدمات کارگزاری یا معامله گری

ی هاایفای نقش به عنوان دالل، معامله گر، حمایت کننده یا پذیره نویس و فعالیت 
 کند.می را خدشه دار نانآمشابه توسط حسابداران رسمی برای صاحبکار، استقالل 

 : خدمات کارشناسی غیر مرتبط با حسابرسیخ
در این مقررات، حسابداران رسمی از اظهار نظر کارشناسی یا نمایندگی قانونی برای  

صاحبکار، با هدف حمایت از منافع صاحبکار در اقامه دعوای حقوقی و یا دادخواهی یا 
 فرآیندهای اداری و رسیدگی منع شده اند.

 استقالل حسابرسی و خدمات غیر حسابرسی

موضوع بحث  ،پذیر حسابرسحسابرسی و استقالل آسیب غیر ارتباط بین خدمات 
یی که با ارائه هادر واقع، حسابرسان باید از پذیرش و انجام فعالیت .انگیزی است
، استقالل یا ناسازگاری دارد و ممکن است به درستکاری، بی طرفیای خدمات حرفه

 اشاره(، 1999) 1کنی. آنها لطمه وارد کند، خودداری کنندای شهرت حرفه حسن
کند که در بررسی شواهد تجربی هیچ گونه شواهدی را پیدا نکردم که در آن می

                                                                                                                       

1- Kinny 
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خدمات با قانون گذاران مشارکت داشته باشند، در  یحیطه یگذاران در زمینهسرمایه
ابرسی و مشاوره باور دارند. ذینفعان بر واقع ذینفعان به وجود هم افزایی مثبت بین حس

این باورند که منافع این هم افزایی مثبت، بیش از اثرات منفی آن بر استقالل حسابرس 
 ی مشاوره با اهمیت نباشد.هااست، مادامی که حق الزحمه

 
 

 پیشینه تحقیق

 تأثیر انجام هم زمان خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی بر استقالل

توان نتیجه گرفت که انجام همزمان می ی تحقیقات انجام شده،هابر اساس یافته 
عکس دارد. )چانگ و  یخدمات حسابرسی و غیرحسابرسی با استقالل حسابرس رابطه

 (.2112 ،2و براندون 2112 ،1کاالپور
کنند که می طرفداران قرارداد مشترک حسابرسی و خدمات غیر حسابرسی ادعا 

 افزایش کیفیت حسابرسیسبب تحت تأثیر قرار گیرد زیرا  استقالل حسابرس نمی تواند
 (.1991 ،شوند )آنتلمی
از پاسخ دهندگان اعتقاد داشتند که  %1دریافتند که تنها ( 1912) 8هارتلی و رس 

کند. می قرارداد خدمات غیرحسابرسی تهدید مهمی را بر استقالل حسابرس تحمیل
رسی تنها به عنوان تهدید کوچکی بر ( نشان داد که خدمات غیرحساب1911) فلینت

ای از افشای مالی خدمات غیر استقالل حسابرس در نظر گرفته شده است. در مطالعه
دریافتند که سهامداران پیرامون قرارداد مشترک  (،1911) 2حسابرسی، گلزن و میالر

حسابرسی و خدمات غیر حسابرسی و تأثیر آن بر استقالل حسابرس توجه چندانی 

                                                                                                                       

1- Chung and Kallapur 

2- Brandon 

8- Hartly and Ross 

2- Glezen and Millar 
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د. همچنین ادعا شده که دانش حسابرس از شرکت صاحبکار با قراردادهای ندارن
 یابد در نتیجه بی طرفی و استقالل حسابرس افزایشمی خدمات غیر حسابرسی افزایش

 (.1991) ،2والمن ، 1912 1گلدمن و بارلو. یابدمی
ی خدمات غیر حسابرسی دریافت هاراجع به ویژگیای در مطالعه (1911)پالمرز  

ی مورد نمونه در جامعه های آمریکا، دریافتند که اکثریت شرکتهاشده توسط شرکت
دارند. همچنین وی می آماری، خدمات غیر حسابرسی را از حسابرسانشان دریافت

دریافت که هیچ تفاوت مهمی در استفاده از حسابرس شرکت برای عرضه، نوع و اندازه 
 .نمی باشد دریافت شدهخدمات غیر حسابرسی 

کند که پاسخ دهندگان نگران تأثیر منفی درک استقالل می این نتایج مشخص 
درک بانکداران را در زالندنو مطالعه کرد و دریافت  .(1919) 8حسابرس نبودند. گال

که تأثیر قرارداد غیر حسابرسی با اهمیت بوده و به طور مثبت با استقالل حسابرس 
 باشد.می مرتبط

حق بررسی اثر خدمات و میزان »تحقیقی تحت عنوان الزم به ذکر است که  
توسط مهربانی « ی غیرحسابرسی موسسات حسابرسی، بر استقالل حسابرسهاالزحمه

انجام شد که در نهایت به این نتیجه رسید: از دیدگاه حسابداران، مدیران  (1812)
حسابرس گذاری و اعتباردهندگان، خدمات غیرحسابرسی در مجموع استقالل سرمایه

ی غیرحسابرسی به حق هارا نقض نمی کنند و همچنین عدم افشاء نسبت حق الزحمه
ی مالی صاحبکار و باال بودن درصد حق های حسابرسی در صورتهاالزحمه
ی حسابرسی، استقالل حسابرس را های غیرحسابرسی نسبت به حق الزحمههاالزحمه

 .کندمی نقض

                                                                                                                       

1- Golman and Barlev 

2- Wallman 

8- Gul 
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 ات حسابرسی و غیرحسابرسینحوه برخورد با انجام همزمان خدم

در گذشته نتایج ترکیبی روی جریان قراردادهای مشترک حسابرسی و خدمات غیر  
حسابرسی بررسی گردیده و پیشنهاد شده موسسات حسابداری عمومی باید بیشترین 
توجه را به توسعه و تأمین حسابرسی و خدمات غیر حسابرسی به صاحبکاران مبذول 

این نظریه را رد کرده و بر این  (1998) 2میشلاما  (.1991) 1یشدارند )میکول و استند
سبب که قرارداد مشترک حسابرسی و خدمات غیر حسابرسی برای صاحبکاران  ندباور

به علت استفاده از خدمات حسابرسی برای خدمات غیر ای غیرمنصفانه سواستفاده
ارائه هر دو خدمات برای شود. وی پیشنهاد کرد که حسابرسان باید از می حسابرسی

 .یک صاحبکار منع شوند
 8آرونادا ،قراردادهای خدمات غیرحسابرسی برای صاحبکاران برای ممنوعیت 

هر کدام مسئول ارائه یک  ی مختلفی را پیشنهاد کرد کههااستفاده از بخش (1999)
ها به عنوان مراکز درآمد و هزینه در موسسات سری از خدمات باشند. این بخش

در واقع، این نظریه در انگلستان  کنند.خود آن را مدیریت  و شدهسابرسی سازماندهی ح
به ارتباط ضعیفی بین بندهای شرط حسابرسی و  (1999) 2توجیه پذیر است. لنوکس

تواند می خدمات غیر حسابرسی اشاره کرده و معتقد است که سیاست فعلی انگلستان
 رسی داشته باشد. این مورد آنگاه تقویتتوصیه به عدم ممنوعیت خدمات غیر حساب

 ی ناشی از تنوع خدمات را مهم تلقی کنند.هاشود که سیاست گزاران صرفه جوییمی
تواند استقالل می اعتقاد داشتند که این رویکرد (1991) ،1هلیسون و کننلی) 

 اگر دیوارهای حفاظتی مناسبی )مانند دیوار چین( به ویژهحسابرس را افزایش دهد، 

                                                                                                                       

1- Mikol and Standish 

2- Mitchel 

8- Arrunada 

2- Lennox 

1- Hillison and Kennelly 
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 ایجاد شود.
شود که تفکیکی از پرسنل می حسابرس کم استقالل هنگامی تهدیدات بالقوه برای 

 ،1پانی و ریکرز)اجرای خدمات غیر حسابرسی و خدمات حسابرسی وجود داشته باشد 
با اهمیتی و دریافتند که ارتباط مثبت (2111) 2چویینگ و. به طور مشابه سوانگر (1912

غیر حسابرسی با تفکیک کارمندان  قراردادهای مشترک خدماتبین استقالل و 
 اند که بیان کرده( 1999) )تفکیک وظایف( وجود دارد. همچنین، کانینگ و گویلیام

خدمات  که ی تفکیک شدههاکه بخش معتقدند زمانیدرصد کمی از پاسخ دهندگان 
 .دباشنمی نگران تهدید استقالل حسابرس نیز کنندمی مشترکی ارائه

در مالزی در تحقیقی که با مشارکت تعدادی از سهامداران و  (1912) 8گال و یاپ) 
حسابرسان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که قرارداد خدمات غیرحسابرسی موجب 

 شود.می افزایش اطمینان از استقالل حسابرس
درک بانکداران در زالندنو را در این زمینه مطالعه کرد و پی برد که  (1919) گال 

تأثیر قرارداد خدمات غیرحسابرسی با اهمیت بوده و به طور مثبت با استقالل حسابرس 
 مرتبط است.

نیز در تحقیقی که در مالزی انجام دادند، دریافتند که قرارداد  (1991) 2تئو و لیم 
شود که استقالل می عنوان دومین عامل مهمی درجه بندیخدمات غیر حسابرسی به 

 کند. قرارداد مشترک حسابرسی و خدمات غیر حسابرسیمی حسابرس را تخریب
 ی ناشی از تنوع را ایجاد کند.هاتواند صرفه جوییمی
که در هلند انجام داد، دریافت که قرارداد ای نیز در مطالعه 1(1999) آرونادا 

ی کلی را کاهش دهد و هاتواند هزینهمی خدمات غیرحسابرسی،مشترک حسابرسی و 

                                                                                                                       

1- Pany and Reckers 

2- Swanger and Chewing 

8- Gul & Yap 

2- Teoh & Lim 

1- Arrunada 
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نیازی به پیش داوری راجع به افزایش یا کاهش استقالل حسابرس در انجام خدمات 
 مشترک حسابرسی و غیر حسابرسی نمی باشد.

تحقیقی در مالزی تأثیر قراردادهای مشترک حسابرسی و خدمات غیرحسابرسی بر  
گاه حسابرسان مالزی و مدیران موسسات تأمین مالی و مدیران استقالل حسابرس از دید

است. نتایج  دادهمورد بررسی قرار  را ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارهاشرکت
تواند با انجام خدمات غیر حسابرسی تهدید می حاصله نشان داد که استقالل حسابرس

ممنوعیت حسابرس از انجام خدمات شود و بهترین گزینه برای حفظ استقالل حسابرس 
و  2118، 1ذوالقرنین محمد سوری) .باشدمی غیر حسابرسی به مشتریان حسابرسی

 (2118، 2یوسف کربهاری
طی تحقیقی در کشور مالزی تأثیر چند عامل از جمله رقابت،  (1919) 8،گال 

مورد  حسابرسی صاحبکار و اندازه موسسه حسابرسی را بر استقالل حسابرس یکمیته
و به این نتیجه رسید که رقابت میان موسسات حسابرسی تأثیر مثبتی در  هبررسی قرار داد

استقالل حسابرس داشته اما اندازه موسسه حسابرسی دارای تأثیر منفی بوده و کمیته 
 مهم نبود. هاحسابرسی نیز از دیدگاه آزمودنی

 اهداف تحقیق

برسی و غیرحسابرسی همزمان، بر خدمات حسا یهدف کلی: بررسی تأثیر ارائه 
 باشد.می استقالل حسابرس از دیدگاه تحلیل گران  بورس اوراق بهادار و دانشگاهیان

 شامل بررسی موارد زیر است: اهداف جزئی
 میزان )اندازه( خدمات غیرحسابرسی بر استقالل حسابرس تأثیر

که  حسابرسی یانجام خدمات غیرحسابرسی توسط یک تیم دیگر از موسسهتأثیر 
 خدمات حسابرسی را ندارد، بر استقالل حسابرسانجام  یوظیفه

                                                                                                                       

1- Zulkarnain Muhamad Sori 

2-Yusuf Karbhari and Zulkarnain Muhamad Sori 

8- Gul 
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تأثیر اگر انجام خدمات غیر حسابرسی توسط حسابرس مستقل، در صورت دریافت 
 ی حسابرسی( بر استقالل حسابرس.مجوز از سوی یک نهاد مطمئن )مثل کمیته

 های تحقیقفرضیه

 الف( فرضیه اصلی

خدمات حسابرسی  یو تحلیل گران بورس اوراق بهادار، ارائه از دیدگاه دانشگاهیان 
 و غیرحسابرسی هم زمان به صاحبکار بر استقالل حسابرس مستقل تأثیر ندارد.

 ب( فرضیات فرعی 

: از دیدگاه دانشگاهیان و تحلیل گران بورس اوراق بهادار، میزان 1فرعی فرضیه 
 س مستقل تأثیر ندارد.)اندازه( خدمات غیر حسابرسی بر استقالل حسابر

: از دیدگاه دانشگاهیان و تحلیل گران بورس اوراق بهادار، انجام 2فرعی فرضیه 
 یحسابرسی که وظیفه یخدمات غیر حسابرسی توسط یک گروه دیگر از موسسه

انجام خدمات حسابرسی در شرکت صاحبکار را بر عهده ندارند، بر استقالل حسابرس 
 مستقل تأثیر ندارد.

: از دیدگاه دانشگاهیان و تحلیل گران بورس اوراق بهادار، اگر 8فرعی ه فرضی
حسابرس مستقل برای انجام خدمات غیر حسابرسی خود از یک نهاد مطمئن )مانند 

حسابرسی( مجوز الزم را دریافت کند، انجام همزمان خدمات حسابرسی و  یکمیته
 غیرحسابرسی بر استقالل حسابرس تأثیر ندارد.

 قیقروش تح

تحقیقات توصیفی،شامل جمع آوری این تحقیق یک نوع تحقیق توصیفی است ؛ 
آزمون فرضیه یا پاسخ به سواالت مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد  اطالعات برای

و  استفاده شده برای جمع آوری ادبیات تحقیقای باشد. از مطالعات کتابخانهمطالعه می
، از ابزار پرسشنامه استفاده شده اتبرای آزمون فرضیی الزم هابه منظور گردآوری داده

ی هااست. مقیاس استفاده شده جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق با توجه به ویژگی
رتبه ای از لحاظ صنعت ویژه ،بوده است که در آن افراد یا اشیاای تحقیق، مقیاس رتبه

تبه وجود دارد. اعداد در مقیاس ر ،شوند. در این مقیاس به تعداد افراد یا اشیامی بندی
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 فراهم را یا افراد ،اشیا یا به عبارتی رتبهیسلسله مراتب، یفقط اطالعاتی دربارهای رتبه
 آورند.می

 جامعه آماری

 باشد:می ی آماری تحقیق حاضر شامل دو گروهجامعه
اساتید و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در کلیه گروه اول، شامل  

 باشند. می ی دولتیهاحسابداری دانشگاه یرشته
باشد. که عموماً از می تحلیل گران بورس اوراق بهادار تهران کلیه گروه دوم شامل 

 .تخصص الزم در رشته حسابداری برخوردار هستند

 آماری نمونه

به منظور برآورد حجم نمونه، در این تحقیق از روش حداکثر خطا استفاده شد که  
بینی عدم ارسال پاسخ نامه  باشد. با توجه به پیشمی 181ی بدست آمده نمونهحجم 

پرسشنامه در  211مطلوب، تعداد یو به منظور رسیدن به حجم نمونه هاتوسط آزمودنی
پرسشنامه برگشت داده شد و در نهایت پس از  21که اختیار افراد قرار گرفت 

 هادر تجزیه و تحلیل داده و قرار گرفتمورد پذیرش  پرسشنامه 121ی الزم هابررسی
 قرار گرفت. استفاده مورد

 هاضیهآزمون فر

 بررسی فرضیه اول )اصلی(

از دیدگاه دانشگاهیان و تحلیل گران بورس اوراق بهادار، ارائه خدمات  
 غیرحسابرسی و حسابرسی همزمان به صاحبکار بر استقالل حسابرس تأثیر ندارد.

0
H ارائه خدمات غیرحسابرسی و حسابرسی همزمان به صاحبکار بر استقالل حسابرس :

 1/1)نسبت تحلیل گران و دانشگاهیانی که تأثیر را قبول ندارند، حداکثر  تأثیر دارد.
 باشد.(می

1
H ارائه خدمات غیرحسابرسی و حسابرسی همزمان به صاحبکار بر استقالل حسابرس :

 1/1)نسبت تحلیل گران و دانشگاهیانی که تأثیر را قبول ندارند، بیشتر از  ثیر ندارد.تأ
 باشد.(می
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 121از آزمون نسبت استفاده شده است. از بین تجزیه و تحلیل این فرضیه  برای 
فرضیه از پاسخ دهندگان نفر 21تحلیل گر و دانشگاهی، تعداد 

0
H قبول ندارند، را

باشد، فرض صفر می مقدار آزمون یک -pبا توجه به اینکه  (.درصد 18/21یعنی (
همزمان خدمات  ارائهتوان تیجه گرفت که می شود. یعنیرد نمی 11/1آزمون در سطح 

  گذارد.می ار بر استقالل حسابرس تأثیرغیرحسابرسی و حسابرسی به صاحبک

خدمات غیرحسابرسی و حسابرسی همزمان به آزمون نسبت برای بررسی تأثیر ارائه . 1جدول
 صاحبکار بر استقالل حسابرس

 36 تعداد موارد عدم تأثیر

 136 تعداد کل

 3663/6 نسبت موارد تطابق

 -Z 33/6مقدار آماره 

P- 1 مقدار 

 (1بررسی فرضیه دوم )فرعی 

خدمات از دیدگاه دانشگاهیان و تحلیل گران بورس اوراق بهادار، میزان )اندازه(  
 غیرحسابرسی بر استقالل حسابرس تأثیر ندارد.

0
H.نسبت  : میزان )اندازه( خدمات غیرحسابرسی بر استقالل حسابرس تأثیر دارد(

 باشد.(می 1/1گران و دانشگاهیانی که تأثیر را قبول ندارند، حداکثر تحلیل

1
H نسبت  غیرحسابرسی بر استقالل حسابرس تأثیر ندارد.: میزان )اندازه( خدمات(

 باشد.(می 1/1تحلیل گران و دانشگاهیانی که تأثیر را قبول ندارند، بیشتر از 
 121از آزمون نسبت استفاده شده است. از بین  تجزیه و تحلیل این فرضیه برای 

 از پاسخ دهندگان فرضیه نفر 28تحلیل گر و دانشگاهی، تعداد 
0

H ،را قبول ندارند
باشد، فرض صفر می مقدار آزمون یک -pبا توجه به اینکه  (.درصد 21/11یعنی )

شود. یعنی میزان )اندازه( خدمات غیرحسابرسی بر رد نمی 11/1آزمون در سطح 
 استقالل حسابرس تأثیر دارد.
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غیرحسابرسی بر استقالل ات آزمون نسبت برای بررسی تأثیر میزان )اندازه( خدم .3جدول 
 حسابرس

 33 تعداد موارد عدم تأثیر

 136 تعداد کل

 1133/6 نسبت موارد تطابق

 -Z 13/7مقدار آماره 

p- 1 مقدار 

 (3بررسی فرضیه سوم )فرعی 

م خدمات از دیدگاه دانشگاهیان و تحلیل گران بورس اوراق بهادار، انجا 
از مؤسسه دیگر از موسسه حسابرسی به غیراز گروهی  غیرحسابرسی توسط یک گروه

حسابرسی که وظیفه انجام خدمات حسابرسی در شرکت صاحبکار را بر عهده دارند، بر 
 استقالل حسابرس تأثیر ندارد.

0Hغیراز  دیگر از موسسه حسابرسی به : انجام خدمات غیرحسابرسی توسط یک گروه
رسی در شرکت صاحبکار سابرسی که وظیفه انجام خدمات حساباز مؤسسه حگروهی 

دارند، بر استقالل حسابرس تأثیر دارد.)نسبت تحلیل گران و دانشگاهیانی که را بر عهده 
 باشد.(می 1/1تأثیر را قبول ندارند، حداکثر 

1
H : دیگر از موسسه حسابرسی به غیراز  توسط یک گروهانجام خدمات غیرحسابرسی

رسی در شرکت صاحبکار که وظیفه انجام خدمات حساباز مؤسسه حسابرسی گروهی 
)نسبت تحلیل گران و دانشگاهیانی  دارند، بر استقالل حسابرس تأثیر ندارد.را بر عهده 

 باشد.(می 1/1که تأثیر را قبول ندارند، بیشتر از 
 121نسبت استفاده شده است. از بین  از آزمون هتجزیه و تحلیل این فرضیبرای  

 (.درصد 11/11یعنی )را قبول ندارند،  0Hفرضیهنفر  91تحلیل گر و دانشگاهی، تعداد 
باشد، فرض صفر آزمون در سطح می 111/1مقدار آزمون کمتر از  -pبا توجه به اینکه 

انجام خدمات غیرحسابرسی توسط  کهتوان تیجه گرفت می شود. یعنیمی رد 11/1
از مؤسسه حسابرسی که وظیفه دیگر از موسسه حسابرسی به غیراز گروهی  یک گروه
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بر استقالل حسابرس  ،دارندانجام خدمات حسابرسی در شرکت صاحبکار را بر عهده 
 نمی گذارد.تأثیر 

ک گروه دیگر ی آزمون نسبت برای بررسی تأثیر انجام خدمات غیرحسابرسی توسط .3جدول 
 بر استقالل حسابرس

 31 تعداد موارد عدم تأثیر

 136 تعداد کل

 7777/6 نسبت موارد تطابق

 Z 32/6مقدار آماره 

p- 661/6کمتر از  مقدار 

 (3بررسی فرضیه چهارم )فرعی 

از دیدگاه دانشگاهیان و تحلیل گران بورس اوراق بهادار، اگر حسابرس مستقل  
غیرحسابرسی خود از یک نهاد مطمئن )مانند کمیته حسابرسی( برای انجام خدمات 

مجوز الزم را دریافت کند، انجام همزمان خدمات غیرحسابرسی و حسابرسی بر 
 استقالل حسابرس تأثیر ندارد.

0
H اگر حسابرس مستقل برای انجام خدمات غیرحسابرسی خود از یک نهاد مطمئن :

برسی( مجوز الزم را دریافت کند، انجام همزمان خدمات )مانند کمیته حسا
)نسبت تحلیل گران و  غیرحسابرسی و حسابرسی بر استقالل حسابرس تأثیر دارد.

 باشد.(می 1/1دانشگاهیانی که تأثیر را قبول ندارند، حداکثر 

1
Hنهاد مطمئن  : اگر حسابرس مستقل برای انجام خدمات غیرحسابرسی خود از یک

)مانند کمیته حسابرسی( مجوز الزم را دریافت کند، انجام همزمان خدمات 
)نسبت تحلیل گران و  غیرحسابرسی و حسابرسی بر استقالل حسابرس تأثیر ندارد.

 باشد.(می 1/1دانشگاهیانی که تأثیر را قبول ندارند، بیشتر از 
 121فاده شده است. از بین از آزمون نسبت است تجزیه و تحلیل این فرضیهبرای  

فرضیه نفر 11تحلیل گر و دانشگاهی، تعداد 
0

H  (.درصد 91/11یعنی )دارند، نرا قبول 
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 رد 11/1باشد، فرض صفر آزمون در سطح می 112/1مقدار آزمون  -pبا توجه به اینکه 
همزمان با  یعنی اگر حسابرس مستقل برای انجام خدمات غیرحسابرسیشود. می

خود از یک نهاد مطمئن )مانند کمیته حسابرسی(  خدمات حسابرسی برای صاحبکار
مجوز الزم را دریافت کند، انجام همزمان خدمات غیرحسابرسی و حسابرسی بر 

 استقالل حسابرس تأثیر ندارد.

یک نهاد مطمئن بر استقالل آزمون نسبت برای بررسی تأثیر کسب مجوز از  .2جدول 
 حسابرس

 71 تعداد موارد عدم تأثیر

 136 تعداد کل

 6136/6 نسبت موارد تطابق

 Z 67/3مقدار آماره 

p- 662/6 مقدار 

 گیرینتیجه

با توجه به لزوم استقالل )ظاهری و باطنی( برای حسابرسان و اهمیت آن در رابطه با  
خدمات حسابرسی اعتبار بخشیدن به کار حسابرسی، در این تحقیق، تأثیر انجام همزمان 
گران مورد بررسی و غیرحسابرسی بر استقالل حسابرسان از دیدگاه دانشگاهیان و تحلیل

ی برخی خدمات غیرحسابرسی توسط موسسات حسابرسی به قرار گرفت.ارائه
کند می ی مالی ایجادهاصاحبکاران خود، این تصور را در استفاده کنندگان از صورت

ل به نظر نرسند.آنچه مسلم است اگر حسابرسان از نظر که حسابرسان در جامعه مستق
کنند های حسابرسی اتکا نمیجامعه، مستقل به نظر نرسند، استفاده کنندگان به گزارش

لذا در این تحقیق به بررسی  و در این صورت کسی جز حسابرسان متضرر نخواهد شد.
سط گروهی غیر از انجام خدمات غیرحسابرسی تو تاثیر میزان خدمات غیر حسابرسی،

 کسب مجوز از یک نهاد مطمئن)مانندکمیته حسابرسی( گروه مسئول انجام حسابرسی و
استقالل حسابرس از دیدگاه دانشگاهیان و تحلیل گران بورس پرداخته ایم ونتایج  بر
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میزان )اندازه( خدمات غیرحسابرسی بر استقالل حسابرس  تحقیق حاکی از آن است که
 تأثیر دارد.

به غیر از  حسابرسی یمشخص گردید اگر یک گروه دیگر از موسسه نینهمچ  
انجام خدمات حسابرسی در شرکت صاحبکار را بر عهده دارد،  یکه وظیفه گروهی

 .شودمسئول انجام خدمات غیرحسابرسی گردد استقالل حسابرس خدشه دار نمی
برسی، خدمات خدمات حسا یی حسابرسی تمایل دارد عالوه بر ارائهاگر موسسه 

غیر حسابرسی هم انجام دهد، الزم است برای حل این موضوع یک سری نهادها عهده 
 .آن را خدشه دار نمیکند که این اخذ مجوز استقاللدار نظارت بر این امر گردند

 پیشنهادها

 با توجه به تحقیق حاضر  هاپیشنهادالف: 

حسابرسی را همزمان و با تقسیم خدمات حسابرسی و غیر  توانندمی موسسات حسابرسی 
 دار شود.انجام دهند بدونن آنکه استقالل آنها خدشه این دو کار بین دو گروه متفاوت،

حسابرسی جهت نظارت و تصویب انجام  یایجاد یک نهاد مطمئن مثل کمیته  
 .رسدمی خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی موسسات الزامی به نظر

 تحقیقات آتی برایپیشنهادهای  ب:

ی هاگذاران نهادی، هیئتی ذینفع مثل سرمایههادر آینده درک دیگر گروه 
 .مورد توجه قرار گیرند هاگذاران خارجی و ... نیز به عنوان آزمودنیگذار، سرمایهمقررات

تحقیقات آتی باید درک مشارکت کنندگان را بر تأثیر قرارداد نوع خاصی از  
 ستقالل بررسی کنند.خدمات غیرحسابرسی بر ا

موسسات حسابرسی به انجام خدمات غیرحسابرسی و  اینکه در رابطه با علت 
راهکارهای  ونیز تحقیقاتی صورت گیرد  ی دارندحسابرسی به طور همزمان تمایل زیاد
 مناسبی هم در این ارتباط ارائه گردد.



 1631، زمستان 63شماره تجربی حسابداری مالی، سال دهم،  فصلنامه مطالعات                             06

 

 منابع و ماخذ 

، تهران، روش تحقیق در علوم رفتاری، 1731بازرگان، عباس، سرمد، زهره؛ الهه، حجازی،  .1
 نشر آگه.

، هیئت استانداردهای 1731، بیانیه مفاهیم استقالل: چارچوب نظری استقالل حسابرس .2
، صص 17ی ی موسی بزرگ اصل، سال سوم، شماره، ترجمهحسابرسیی فصلنامهاستقالل، 

33-32. 
، انتشارات سمت: بر روش تحقیق در علوم انسانیای مقدمه، 1733حافظ نیا، محمدرضا،  .7

 .121چاپ اول، ص 
ی غیرحسابرسی موسسات هابررسی اثر خدمات و میزان حق الزحمه، 1734مهربانی، حسین،  .4

 .، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهرانحسابرسی بر درک استقالل
 عباس ارباب سلیمانی و محمود نفری، ی، ترجمه1اصول حسابرسی، 1735میگز و دیگران،  .5

 .33، نشریه شماره سازمان حسابرسی انتشارات

، 2 اصول حسابرسی، 1735میگز، والتربی، ری ویتنگتون، کرت پینی، رابرت اف میگز،  .6
، نشریه شماره سازمان حسابرسی ، انتشاراتی عباس ارباب سلیمانی و محمود نفریترجمه

115. 

سازمان حسابرسی، انتشارات ، حسابرسی بنیادی مفاهیم یبیانیه، 1733یکخواه آزاد، علی، ن .3
 .121یی شمارهنشریه

8. Agaser, G.M., and T.S. Doupnik, 1991, “Perceptions of Auditor 
Independence: A cross-cultural Study”, International Journal of 
Accounting. 6:220-237. 

9. Antle, R., griffin, P. A., Teece, D. J. and Williamson, O. E. (1997), An 
Economic Analysis of Auditor Independence for a Multi-Client, Multi-
Service public Accounting firm, Berkeley, ca: The law Q Economics 
Consulting Group Inc. 

10. Arrunada, B. (1999), The Economics of Audit Quality: Private Incentives 
and The Regulation of Audit and Non-Audit Services, Dordrecht, The 
Netherland: Kluwer Academics Publishers artley, R.V. and Ross, T.L. 
(1972). “MAS and Audit Independence: An Image Problem”, Journal of 
Accountancy, November, pp. 42-51. 

11. Beattie, V. and Fearnley, S. (1998), “Audit Market Competition: Auditor 
Changes And the Impact of Tendering”, British Accounting Review, Vol. 
30, pp. 261-289. 

12. Brandon, D. M., Crabtree, A. D. and Maher, J. J. (2004), “Non-Audit Fees, 
Auditor Independence and Bond ratings”, Auditing: A Journal of Theory 
& Practice, Vol.23, no.2, pp.89-103 

13. Chung, H, and S.kallapur, 2003, Client Importance, non-audit services, and 
abnormal accruals, the Accounting Review, 78(4):931-955. 

14. Flint, D. (1988), Philosophy and Principles of Auditing: An Introduction, 
London: Macmillan Education Ltd 



        73                                                                ....         بررسی تأثیر انجام همزمان خدمات حسابرسی

 

 

15. Geiger, M.A. and Rama, D.V. (2003), “Audit Fees, Non-Audit Fees, and 
Auditor reporting on Stressed companies”, A Journal of Practice and 
Theory, Vol. 22, no.2, pp. 53-69. 

16. Glezen, G. W. and J.A. Millar (1985). “An Empirical Investigation of 
Stockholker Reaction to Disclosures Required by ASR No. 250”, Journal 
of Accounting Research vol. 23, Autumn, pp. 859-870. 

17. Goldman, A. and Barlev, B. (1974), “The Auditor-firm Conflict of 
Interests: its Implications for Indepedence”, The Accounting Review, 
October, pp. 707-718. 

18. Gul, F. A. (1989), “Bankers” perceptions of factors effecting auditor 
independence”,  Journal of Accountign, Auditing and Accountability, vol. 
2, no.3, pp. 162-173. 

19. Gul, F.A. and Yap, T.H. (1984), “The Effects of Combined Audit and 
Management Services on Public Perception of Auditor Independence in 
Developing Countries: The Malaysian case”, The International Journal 
of Accounting Education and Research, Vol. 20, no. 1, pp. 95-108 

20. Hillison, W. and M.Kennlly (1988), “The Economics of Non-Audit 
Services”, Accounting Horizons, Vol. 2, no.3, pp.32-40. 

21. Karbhari, Y. and M. Sori, Z. (2003), “Corporate Governance Structure in 
Malaysia”, The Alliance: Quarterly Bulletin of The Alliance of Approved 
Company Secretaries”, March, pp. 10-11. 

22. Kinney W.R.Jr 1999, “Auditor Independence: A Lourdensome constraint 
or care value?” Accounting Horizons.13 March 1999, p.p 69-75. 

23. Lennox, C.S. (1999), “Non-Audit Fees, Disclosure and Audit Quality”, 
European Accounting Review, vol. 8, no. 2, pp. 239-252 

24. Lisemen, S.,J. Weil, and M. Schroeder, 2002, “Accounting Debacles Spark 
calls for change, Heres the Rundown”, The wall street Journal, February 
6,2001.p.1. 

25. Mckinley, S., K. Paney and P.Reckers, 1985, “An Examination of the 
Influence of CPA Firm Type, Size, and MAS provision on Loan Officer 
Decisions and perceptions”. Journal of Accounting Research Autumn: 
(887-910). 

26. Mikol, A. and Standish P. (1998), “Audit Independence and Non-Audit 
Services: a Comparative Study in Differing British and French 
perspectives”, The European Accounting Review, vol. 7, no. 3, pp. 541-
569. 

27. Mitchel, A., Sikka, P. Puxty, A and Wilmott, H. (1993), A Better Future for 
Auditing, London: Univesity of East London 

28. Palmrose, Z. V. (1988), "An Analysis of Auditor litigation and Audit 
service Quality", Accounting Review, Vol. 63, PP. 55-73. 

29. Reiter, S.A., P. Williamse, 1995 “the independence Wars and Systems of 
protessions” School of Management, Binghamton University, New York, 
B, 902-6015. 

30. Swanger, S.L. and Chewning, E.G. (2001), “The effect of internal audit 
outsourching on financial analysts’ perceptions of External Auditor 
Independence”, Auditing: A Journal of Practice and Theory, vol. 20, no. 
2, pp. 115-129. 

31. Teoh, H.Y. and Lim, C.C. (1996), “An Empirical Study of the Effects of 
Audit Committees, Disclosure of Non-Audit Fees, and other Issues on Audit 
Independence: Malaysian evidence”, Journal of International 
Accounting, Auditing & Taxation, vol. 5, no. 2, pp. 231-248. 



 1631، زمستان 63شماره تجربی حسابداری مالی، سال دهم،  فصلنامه مطالعات                             05

 

32. Wallmaa S.M.H. 1996, “The Future of Accounting part 111: Reliability 
and Auditor Independence”, Accounting Horizons. 10 Dec, p.p.76-97. 

33. Watts R.L. and J.L. Zimmerman. 1986. “Positive Accounting Theory”, 
Englewood Cliffs NJ.Prentice-hall Inc. 


