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چکیده
عدم موضعگیری مناسب حسابرسان مستقل در گزارشهای حسابرسی ،منجر به انتقادات اساسی از حرفهی
حسابرسی در دنیا و افشای نواقص حرفه (در جهت حفظ منافع سهامداران و ذینفعان) شده است .در این زمینه،
حسابرسان نه تنها باید به واقع مستقل باشند بلکه باید در رسیدگی و اعتباردهی راجع به صورتهای مالی نیز مستقل
به نظر آیند .با توجه به اهمیت استقالل ،در این تحقیق به بررسی تأثیر انجام همزمان خدمات حسابرسی و خدمات
غیر حسابرسی بر استقالل حسابرس پرداخته شد .همچنین تأثیر میزان خدمات غیرحسابرسی و نظارت یک نهاد
مطمئن بر انجام همزمان خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی و نیز تفکیک وظایف مؤسسات حسابرسی ،بر استقالل
بررسی شده است .جهت گردآوری دادههای مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده شده که آن را در اختیار
دانشگاهیان و تحلیلگران بورس قرار داده تا پاسخشان را در رابطه با این امر ارائه دهند .به منظور جمع آوری
اطالعات پرسش نامه که در آن از طیف لیکرت استفاده شده ،و بررسی فرضیات ،آزمون نسبت به کار برده شده و
از نرم افزار  Minitabاستفاده گردیده است .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیلهای الزم مشخص نمود چنانچه انجام
خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی توسط دو گروه مجزا در موسسات حسابرسی صورت گیرد و یا تحت نظارت
یک نهاد مطمئن باشد ،استقالل حسابرس خدشه دار نخواهد شد و اینکه میزان خدمات غیرحسابرسی و همچنین
انجام همزمان خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی بر استقالل حسابرس تأثیر دارند.
واژههای کلیدی :استقالل ،خدمات حسابرسی ،خدمات غیرحسابرسی ،تضاد منافع.
 دانشیار گروه حسابداری دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
 عضوهیئت علمی دانشگاه بجنورد
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مقدمه
کیفیت حسابرسی به عوامل متعددی به ویژه استقالل حسابرس بستگی دارد .لذا،
کاهش استقالل حسابرس به طور مستقیم بر کیفیت فرآیند حسابرسی و اظهارنظر وی
تأثیر میگذارد .به همین دلیل ،مجامع حرفهای توجه جدی به عوامل خدشهدارکننده
استقالل دارند.
رشد روزافزون شرکتها و افزایش تقاضای آنان از موسسات حسابرسی به منظور
ارائهی خدمات غیر حسابرسی ،مجامع حرفهای را با این پرسش مواجه ساخته است که
آیا خدمات غیر حسابرسی موسسات حسابرسی به صاحبکاران خود ،استقالل آنها را
مخدوش میکند یا خیر؟ زیرا خدمات متعدد ارائه شده از طرف موسسات حسابرسی به
صاحبکاران خود ،نوعی وابستگی مالی و کاری بین آنها ایجاد میکند .عدم
موضعگیری مناسب حسابرس مستقل در گزارشهای حسابرسی ،منجر به انتظارات
اساسی از حرفهی حسابرسی در دنیا و افشای نواقص حرفه (در جهت حفظ منافع سهام
داران و ذینفعان) شده است .در این زمینه حسابرسان نه تنها باید به واقع مستقل باشند
بلکه باید رسیدگی و اعتبار دهی راجع به صورتهای مالی نیز مستقل به نظر آیند.
مرور ادبیات توسط بتی و فرنلی ،)1991( 1شواهدی از این فرضیه که قراردادهای
خدمات غیر حسابرسی و خدمات حسابرسی میتوانند به واقع تهدید کننده استقالل
باشند را آشکار کرده است .البته ممکن است استقالل ظاهری نیز تهدید شود.
قرارداد مشترک حسابرسی و خدمات غیر حسابرسی میتواند تضاد منافع بالقوهای
عمدی یا سهوی ایجاد کند و ارتباط صاحبکار با حسابرس به وجه المصالحه قرار
گرفتن استقالل بیانجامد .فلینت ،)1911( 2اشاره کرد که:
«حسابرسان ممکن است بیجهت موافق گرایش و تمایالت مدیریتی یا تفاسیر
رخدادها باشند ،یا کار آنان ممکن است موجب خلق سیستمها و اطالعاتی در عوض
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
حسابرس مستقل در ایفای مسئولیتهای حرفهای خود باید بیطرف بوده و تضاد
منافع نداشته باشد .حسابرسان هنگام ارائهی خدمات حسابرسی و سایر خدمات
اعتباردهی باید واقعاً مستقل باشند و مستقل به نظر برسند.
در بیانیه چارچوب مفاهیم نظری استقالل حسابرس( )1811آمده است که:
«استقالل حسابرس عبارت است از رهایی از فشارها و سایر عواملی که توان
حسابرس برای تصمیمگیری بی غرضانه را از بین میبرند ».البته منظور از این تعریف،
این نیست که حسابرس باید از همهی فشارها و سایر عوامل موثر بر توان تصمیمگیری
وی رها و آزاد باشد ،بلکه باید از عوامل با اهمیتی که باعث میشود ،او تصمیمگیری
بیغرضانه نداشته باشد ،در امان بماند .آن سطحی از فشارها و دیگر عوامل،
تصمیمگیری بیغرضانه حسابرس را میفرساید ،یا انتظار میرود که بفرساید ،به عنوان
مرزی برای تعیین بود یا نبود استقالل حسابرس است .منظور از انتظار معقول ،عقاید
منطقی یک سرمایه گذار آگاه و سایر استفاده کنندگان اطالعات مالی است.
با این بیان میتوان استقالل را دارای دو بعد دانست:
استقالل واقعی (فکری) :توانایی حسابرسان مستقل برای حفظ بیطرفی فکری در
طول دورهی قرارداد.
استقالل ظاهری :رابطهی حسابرس با صاحبکار به گونهای که از دید اشخاص ثالث
مستقل به نظر آید.
استقالل فکری یک خصوصیت فردی است که نمیتواند مستقیماً توسط
سرمایهگذاران و سایرین ارزیابی شود .استقالل ظاهری به فقدان فعالیتها ،روابط و
دیگر شرایطی اشاره دارد که ممکن است باعث شوند تا سرمایهگذاران و سایر استفاده
کنندگان آگاه منطقاً به این نتیجه برسند که استقالل حسابرس به واسطهی این فعالیتها
مورد تهدید قرار میگیرد.

ضرورت وجود استقالل
نظر حسابرس برای گواهی و اعتبار بخشی به صورتهای مالی ارائه میگردد .اگر
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حسابرس از صاحبکار مستقل نباشد ،نظرش چیزی به اعتبار صورتهای مالی
نمیافزاید .بنابراین استقالل یک مفهوم ضروری است .حسابرسان اشخاصی حرفهای
هستند و در مورد تعهد اجتماعی آنان ،این انتظار متعارف وجود دارد که در تمام مدت،
مستقل از هر نوع منفعتی ،به وظایف خود عمل کنند( .واتزو زیمرمن)1911 ،1

هدف استقالل حسابرس
هدف استقالل حسابرس پشتیبانی از اتکاء سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان،
بر فرآیند گزارشگری مالی و در نهایت افزایش کارایی بازار سرمایه است .استقالل به
عنوان یکی از جنبههای باکیفیت حسابرسی ،موجب بهبود قابلیت اتکا و افزایش اعتبار
فرآیند گزارشگری مالی میشود .اطالعات مالی قابل اتکا و معتبر به نوبهی خود،
موجب اعتماد استفاده کنندگان به اطالعات میشود .برون داد این فرآیند ،در خدمت
منافع عمومی است زیرا به تصمیمگیری مناسب برای تخصیص منابع توسط
سرمایهگذاران ،اعتبار دهندگان و سایر دست اندرکاران بازار سرمایه کمک میکند
که خود عاملی بسیار مهم برای افزایش کارایی بازار سرمایه است.

استقالل حسابرس در عصر حاضر
موسسات حسابرسی در حال توسعه دامنهی خدمات غیر حسابرسی به صاحبکاران
خود هستند .عدهای معتقدند که بسیاری از موسسات حسابرسی ،متقبل زیان میشوند به
این امید که بتوانند در آینده قراردادهای مشاورهای پرسود با صاحبکار خود منعقد
کنند .این شرایط ،فشار قابل توجهی بر حسابرسان بهویژه در ردهی مدیر و شریک
موسسه برای حفظ و گردش کسب و کار وارد میآورد و به دنبال آن این نگرانی
افزایش مییابد که فشارهای اقتصادی برای حفظ روابط خوب تجاری با صاحبکاران،
بی طرفی و استقالل حسابرس را زیر سوال میبرد .اما پاسخ حرفه این است که هرچند
فشارها وجود دارد ولی از آن طرف نیز اقداماتی مانند بررسی هم پیشگان و روشهای
کنترل کیفیت در موسسات حسابرسی ،راهکارهایی برای کاهش تردید در خصوص
1- WATTS AND ZIMMERMAN
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استقالل حسابرس به شمار میروند.
ساختار مرحله به مرحله حسابرسی شامل رسیدگی توسط گروه حسابرسان مستقل
در واحد صاحبکار ،بررسی کار توسط سرپرست ،مدیر فنی و شریک موسسه در کنار
کسب مشورت از دیگران ،کمکی است به ایجاد اطمینان از اینکه گزارش حسابرسی به
نحو مناسبی تهیه شده است .مستقل بودن حسابرسان این اطمینان را به استفاده کنندگان
از اطالعات مالی میدهد که آنان از نظر فکری و ظاهری ،در فرآیند حسابرسی و
صدور گزارش بی طرف هستند.

خدمات غیر حسابرسی
حرفهی حسابرسی تحت فشار اقتصادی قابل مالحظهای است و در سالهای اخیر
این موضوع شدت بیشتری یافته است( .ویلیامز و ریتر )1991 ،معتقدند سودآوری پایین
خدمات حسابرسی سنتی فشار پیوسته و مداومی را برای انجام فعالیتهایی نظیر خدمات
مشاورهای ،طراحی سیستمهای حسابداری ،طراحی یا اصالح کنترلهای داخلی ،به
منظور حفظ سودآوری موسسات حسابرسی به وجود آورده است.
آگاسر و دوپنیگ ،)1991( 1در تحقیقات خود در کشورهای آمریکا ،آلمان و
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
شرکت انرون ،لیزمن و همکارانش )2112( 2تحقیقی در مورد آن انجام دادند و به این
نتیجه رسیدند که نقش دوگانهی موسسهی حسابرسی اندرسون( 8حسابرس و مشاور)
یکی از مهم ترین دالیل ورشکستگی شرکت انرون بوده است.
از سوی دیگر ،تحقیقات زیادی نیز نشان داده است که انجام خدمات غیر حسابرسی

1- Agacer & Doupnik
2- Liseman et al
8- Anderson
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تأثیر منفی بر استقالل حسابرس ندارد .مثالً مک کینلی 1و همکارانش ،)1911( ،در
تحقیقی به این نتیجه رسیدند که انجام خدمات غیر حسابرسی برای صاحبکار ،تأثیری بر
تصمیمات و دیدگاههای مدیران موسسات بانکی و اعتباری نسبت به شرکت مورد
حسابرسی و استقالل حسابرس ندارد.
خدمات غیر حسابرسی ممنوع شده به شرح زیر میباشد (ماری هلن:)2118 ،2
الف :دفتر داری (خدمات حسابداری) یا هرگونه خدمات مرتبط با ثبتهای حسابداری،
صورتهای مالی صاحبکار .مقررات ،حسابداران مستقل را از اجرای همزمان خدمات
حسابرسی و دفترداری توسط یک موسسهی حسابرسی بر حذر میدارد.
ب :طراحی و اجرای سیستمهای اطالعات مالی
موسسات حسابرسی از ارائهی هرگونه خدمات مرتبط با سیستمهای اطالعاتی به
صاحبکاران خود منع شده اند.
پ :خدمات ارزیابی یا ارزشیابی ،اظهارنظر درباره مطلوبیت آوردههای غیر نقدی
خدمات ارزشیابی داراییها شامل داراییهای مشهود و نامشهود و بدهیها میباشد.
اظهارنظر درباره مطلوبیت و گزارش آوردههای غیر نقدی ،آراء و گزارشهایی هستند
که در آنها موسسه نظر خود را در مورد صحت شرایط مربوط به یک معامله ارائه
میکند.
ت:خدمات کارشناسی بیمه
این مقررات ،حسابداران رسمی را از ارائهی هر گونه خدمات مشاوره و کارشناسی
بیمه برای تعیین مبالغ ثبت شده در صورتهای مالی و حسابهای مربوط برای حسابرسی
مشتری منع میکند ،مگر اینکه بتوان به طور معقول نتیجهگیری کرد که انجام این
خدمات ،رویکردهای حسابرسی قابل انجام در طول دورهی حسابرسی صورتهای
مالی صاحبکار را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
ث :خدمات حسابرسی داخلی
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
کنترلهای داخلی حسابداری ،سیستمهای مالی یا صورتهای مالی صاحبکار منع
میکند .مگر اینکه بتوان به گونهای معقول نتیجه گیری کرد که انجام این خدمات،
رویکرد حسابرسی قابل انجام در طول حسابرسی صورتهای مالی صاحبکار را تحت
تأثیر قرار نخواهد داد.
ج :وظایف مدیریتی
چ :منابع انسانی
طبق این مقررات زمانی که حسابداران رسمی کاندیدای احتمالی برای مشاغل
مدیریتی و اجرایی هستند و به عنوان یک مذاکره کننده از سوی مشتری حسابرسی
عمل میکنند ،استقالل آنان به خطر میافتد.
ح :خدمات کارگزاری یا معامله گری و مشاوره سرمایه گذاری
ایفای نقش به عنوان دالل ،معامله گر ،حمایت کننده یا پذیره نویس و فعالیتهای
مشابه توسط حسابداران رسمی برای صاحبکار ،استقالل آنان را خدشه دار میکند.
خ :خدمات کارشناسی غیر مرتبط با حسابرسی
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
ارتباط بین خدمات غیر حسابرسی و استقالل آسیبپذیر حسابرس ،موضوع بحث
انگیزی است .در واقع ،حسابرسان باید از پذیرش و انجام فعالیتهایی که با ارائه
خدمات حرفهای ناسازگاری دارد و ممکن است به درستکاری ،بی طرفی ،استقالل یا
حسن شهرت حرفهای آنها لطمه وارد کند ،خودداری کنند .کنی ،)1999( 1اشاره
میکند که در بررسی شواهد تجربی هیچ گونه شواهدی را پیدا نکردم که در آن

1- Kinny
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سرمایهگذاران در زمینهی حیطهی خدمات با قانون گذاران مشارکت داشته باشند ،در
واقع ذینفعان به وجود هم افزایی مثبت بین حسابرسی و مشاوره باور دارند .ذینفعان بر
این باورند که منافع این هم افزایی مثبت ،بیش از اثرات منفی آن بر استقالل حسابرس
است ،مادامی که حق الزحمههای مشاوره با اهمیت نباشد.

پیشینه تحقیق
تأثیر انجام هم زمان خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی بر استقالل
بر اساس یافتههای تحقیقات انجام شده ،میتوان نتیجه گرفت که انجام همزمان
خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی با استقالل حسابرس رابطهی عکس دارد( .چانگ و
کاالپور 2112 ،1و براندون.)2112 ،2
طرفداران قرارداد مشترک حسابرسی و خدمات غیر حسابرسی ادعا میکنند که
استقالل حسابرس نمی تواند تحت تأثیر قرار گیرد زیرا سبب افزایش کیفیت حسابرسی
میشوند (آنتل.)1991 ،
هارتلی و رس )1912( 8دریافتند که تنها  %1از پاسخ دهندگان اعتقاد داشتند که
قرارداد خدمات غیرحسابرسی تهدید مهمی را بر استقالل حسابرس تحمیل میکند.
فلینت ( )1911نشان داد که خدمات غیرحسابرسی تنها به عنوان تهدید کوچکی بر
استقالل حسابرس در نظر گرفته شده است .در مطالعهای از افشای مالی خدمات غیر
حسابرسی ،گلزن و میالر ،)1911( 2دریافتند که سهامداران پیرامون قرارداد مشترک
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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ندارند .همچنین ادعا شده که دانش حسابرس از شرکت صاحبکار با قراردادهای
خدمات غیر حسابرسی افزایش مییابد در نتیجه بی طرفی و استقالل حسابرس افزایش
مییابد .گلدمن و بارلو ،1912 1والمن.)1991( ،2
پالمرز ( )1911در مطالعهای راجع به ویژگیهای خدمات غیر حسابرسی دریافت
شده توسط شرکتهای آمریکا ،دریافتند که اکثریت شرکتهای مورد نمونه در جامعه
آماری ،خدمات غیر حسابرسی را از حسابرسانشان دریافت میدارند .همچنین وی
دریافت که هیچ تفاوت مهمی در استفاده از حسابرس شرکت برای عرضه ،نوع و اندازه
خدمات غیر حسابرسی دریافت شده نمی باشد.
این نتایج مشخص میکند که پاسخ دهندگان نگران تأثیر منفی درک استقالل
حسابرس نبودند .گال .)1919( 8درک بانکداران را در زالندنو مطالعه کرد و دریافت
که تأثیر قرارداد غیر حسابرسی با اهمیت بوده و به طور مثبت با استقالل حسابرس
مرتبط میباشد.
الزم به ذکر است که تحقیقی تحت عنوان «بررسی اثر خدمات و میزان حق
الزحمههای غیرحسابرسی موسسات حسابرسی ،بر استقالل حسابرس» توسط مهربانی
( )1812انجام شد که در نهایت به این نتیجه رسید :از دیدگاه حسابداران ،مدیران
سرمایهگذاری و اعتباردهندگان ،خدمات غیرحسابرسی در مجموع استقالل حسابرس
را نقض نمی کنند و همچنین عدم افشاء نسبت حق الزحمههای غیرحسابرسی به حق
الزحمههای حسابرسی در صورتهای مالی صاحبکار و باال بودن درصد حق
الزحمههای غیرحسابرسی نسبت به حق الزحمههای حسابرسی ،استقالل حسابرس را
نقض میکند.

1- Golman and Barlev
2- Wallman
8- Gul
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نحوه برخورد با انجام همزمان خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی
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
دارند (میکول و استندیش .)1991( 1اما میشل )1998( 2این نظریه را رد کرده و بر این
باورند که قرارداد مشترک حسابرسی و خدمات غیر حسابرسی برای صاحبکاران سبب
سواستفاده غیرمنصفانهای به علت استفاده از خدمات حسابرسی برای خدمات غیر
حسابرسی میشود .وی پیشنهاد کرد که حسابرسان باید از ارائه هر دو خدمات برای
یک صاحبکار منع شوند.
8
برای ممنوعیت قراردادهای خدمات غیرحسابرسی برای صاحبکاران ،آرونادا
( )1999استفاده از بخشهای مختلفی را پیشنهاد کرد که هر کدام مسئول ارائه یک
سری از خدمات باشند .این بخشها به عنوان مراکز درآمد و هزینه در موسسات
حسابرسی سازماندهی شده و خود آن را مدیریت کنند .در واقع ،این نظریه در انگلستان
توجیه پذیر است .لنوکس )1999( 2به ارتباط ضعیفی بین بندهای شرط حسابرسی و
خدمات غیر حسابرسی اشاره کرده و معتقد است که سیاست فعلی انگلستان میتواند
توصیه به عدم ممنوعیت خدمات غیر حسابرسی داشته باشد .این مورد آنگاه تقویت
میشود که سیاست گزاران صرفه جوییهای ناشی از تنوع خدمات را مهم تلقی کنند.
(هلیسون و کننلی )1991( ،1اعتقاد داشتند که این رویکرد میتواند استقالل
حسابرس را افزایش دهد ،به ویژه اگر دیوارهای حفاظتی مناسبی (مانند دیوار چین)

1- Mikol and Standish
2- Mitchel
8- Arrunada
2- Lennox
1- Hillison and Kennelly

بررسی تأثیر انجام همزمان خدمات حسابرسی....

63

ایجاد شود.
هنگامی تهدیدات بالقوه برای استقالل حسابرس کم میشود که تفکیکی از پرسنل
اجرای خدمات غیر حسابرسی و خدمات حسابرسی وجود داشته باشد (پانی و ریکرز،1
 .)1912به طور مشابه سوانگر و چویینگ )2111( 2دریافتند که ارتباط مثبت وبا اهمیتی
بین استقالل و قراردادهای مشترک خدمات غیر حسابرسی با تفکیک کارمندان
(تفکیک وظایف) وجود دارد .همچنین ،کانینگ و گویلیام ( )1999بیان کردهاند که
درصد کمی از پاسخ دهندگان معتقدند زمانی که بخشهای تفکیک شده که خدمات
مشترکی ارائه میکنند نیز نگران تهدید استقالل حسابرس میباشند.
(گال و یاپ )1912( 8در مالزی در تحقیقی که با مشارکت تعدادی از سهامداران و
حسابرسان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که قرارداد خدمات غیرحسابرسی موجب
افزایش اطمینان از استقالل حسابرس میشود.
گال ( )1919درک بانکداران در زالندنو را در این زمینه مطالعه کرد و پی برد که
تأثیر قرارداد خدمات غیرحسابرسی با اهمیت بوده و به طور مثبت با استقالل حسابرس
مرتبط است.
تئو و لیم )1991( 2نیز در تحقیقی که در مالزی انجام دادند ،دریافتند که قرارداد
خدمات غیر حسابرسی به عنوان دومین عامل مهمی درجه بندی میشود که استقالل
حسابرس را تخریب میکند .قرارداد مشترک حسابرسی و خدمات غیر حسابرسی
میتواند صرفه جوییهای ناشی از تنوع را ایجاد کند.
آرونادا ( 1)1999نیز در مطالعهای که در هلند انجام داد ،دریافت که قرارداد
مشترک حسابرسی و خدمات غیرحسابرسی ،میتواند هزینههای کلی را کاهش دهد 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
استقالل حسابرس از دیدگاه حسابرسان مالزی و مدیران موسسات تأمین مالی و مدیران
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد بررسی قرار داده است .نتایج
حاصله نشان داد که استقالل حسابرس میتواند با انجام خدمات غیر حسابرسی تهدید
شود و بهترین گزینه برای حفظ استقالل حسابرس ممنوعیت حسابرس از انجام خدمات
غیر حسابرسی به مشتریان حسابرسی میباشد( .ذوالقرنین محمد سوری 2118 ،1و
یوسف کربهاری)2118 ،2
گال )1919( 8،طی تحقیقی در کشور مالزی تأثیر چند عامل از جمله رقابت،
کمیتهی حسابرسی صاحبکار و اندازه موسسه حسابرسی را بر استقالل حسابرس مورد
بررسی قرار داده و به این نتیجه رسید که رقابت میان موسسات حسابرسی تأثیر مثبتی در
استقالل حسابرس داشته اما اندازه موسسه حسابرسی دارای تأثیر منفی بوده و کمیته
حسابرسی نیز از دیدگاه آزمودنیها مهم نبود.

اهداف تحقیق
هدف کلی :بررسی تأثیر ارائهی خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی همزمان ،بر
استقالل حسابرس از دیدگاه تحلیل گران بورس اوراق بهادار و دانشگاهیان میباشد.
اهداف جزئی شامل بررسی موارد زیر است:
تأثیر میزان (اندازه) خدمات غیرحسابرسی بر استقالل حسابرس
تأثیر انجام خدمات غیرحسابرسی توسط یک تیم دیگر از موسسهی حسابرسی که
وظیفهی انجام خدمات حسابرسی را ندارد ،بر استقالل حسابرس
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
مجوز از سوی یک نهاد مطمئن (مثل کمیتهی حسابرسی) بر استقالل حسابرس.

فرضیههای تحقیق
الف) فرضیه اصلی
از دیدگاه دانشگاهیان و تحلیل گران بورس اوراق بهادار ،ارائهی خدمات حسابرسی
و غیرحسابرسی هم زمان به صاحبکار بر استقالل حسابرس مستقل تأثیر ندارد.
ب) فرضیات فرعی
فرضیه فرعی  :1از دیدگاه دانشگاهیان و تحلیل گران بورس اوراق بهادار ،میزان
(اندازه) خدمات غیر حسابرسی بر استقالل حسابرس مستقل تأثیر ندارد.
فرضیه فرعی  :2از دیدگاه دانشگاهیان و تحلیل گران بورس اوراق بهادار ،انجام
خدمات غیر حسابرسی توسط یک گروه دیگر از موسسهی حسابرسی که وظیفهی
انجام خدمات حسابرسی در شرکت صاحبکار را بر عهده ندارند ،بر استقالل حسابرس
مستقل تأثیر ندارد.
فرضیه فرعی  :8از دیدگاه دانشگاهیان و تحلیل گران بورس اوراق بهادار ،اگر
حسابرس مستقل برای انجام خدمات غیر حسابرسی خود از یک نهاد مطمئن (مانند
کمیتهی حسابرسی) مجوز الزم را دریافت کند ،انجام همزمان خدمات حسابرسی و
غیرحسابرسی بر استقالل حسابرس تأثیر ندارد.

روش تحقیق
این تحقیق یک نوع تحقیق توصیفی است ؛تحقیقات توصیفی،شامل جمع آوری
اطالعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سواالت مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد
مطالعه میباشد .از مطالعات کتابخانهای برای جمع آوری ادبیات تحقیق استفاده شده و
به منظور گردآوری دادههای الزم برای آزمون فرضیات ،از ابزار پرسشنامه استفاده شده
است .مقیاس استفاده شده جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق با توجه به ویژگیهای
تحقیق ،مقیاس رتبهای بوده است که در آن افراد یا اشیا ،از لحاظ صنعت ویژهای رتبه
بندی میشوند .در این مقیاس به تعداد افراد یا اشیا ،رتبه وجود دارد .اعداد در مقیاس
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رتبهای فقط اطالعاتی دربارهی سلسله مراتب،یا به عبارتی رتبهی اشیا ،یا افراد را فراهم
میآورند.
جامعه آماری
جامعهی آماری تحقیق حاضر شامل دو گروه میباشد:
گروه اول ،شامل کلیه اساتید و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در
رشتهی حسابداری دانشگاههای دولتی میباشند.
گروه دوم شامل کلیه تحلیل گران بورس اوراق بهادار تهران میباشد .که عموماً از
تخصص الزم در رشته حسابداری برخوردار هستند.
نمونه آماری
به منظور برآورد حجم نمونه ،در این تحقیق از روش حداکثر خطا استفاده شد که
حجم نمونهی بدست آمده  181میباشد .با توجه به پیش بینی عدم ارسال پاسخ نامه
توسط آزمودنیها و به منظور رسیدن به حجم نمونهی مطلوب ،تعداد 211پرسشنامه در
اختیار افراد قرار گرفت که  21پرسشنامه برگشت داده شد و در نهایت پس از
بررسیهای الزم  121پرسشنامه مورد پذیرش قرار گرفت و در تجزیه و تحلیل دادهها
مورد استفاده قرار گرفت.

آزمون فرضیهها
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.
 : H 0ارائه خدمات غیرحسابرسی و حسابرسی همزمان به صاحبکار بر استقالل حسابرس
تأثیر دارد( .نسبت تحلیل گران و دانشگاهیانی که تأثیر را قبول ندارند ،حداکثر 1/1
میباشد).
 : H 1ارائه خدمات غیرحسابرسی و حسابرسی همزمان به صاحبکار بر استقالل حسابرس
تأثیر ندارد( .نسبت تحلیل گران و دانشگاهیانی که تأثیر را قبول ندارند ،بیشتر از 1/1
میباشد).

67

بررسی تأثیر انجام همزمان خدمات حسابرسی....

برای تجزیه و تحلیل این فرضیه از آزمون نسبت استفاده شده است .از بین 121
تحلیل گر و دانشگاهی ،تعداد  21نفر از پاسخ دهندگان فرضیه  H 0را قبول ندارند،
)یعنی  21/18درصد) .با توجه به اینکه  -pمقدار آزمون یک میباشد ،فرض صفر
آزمون در سطح  1/11رد نمیشود .یعنی میتوان تیجه گرفت که ارائه همزمان خدمات
غیرحسابرسی و حسابرسی به صاحبکار بر استقالل حسابرس تأثیر میگذارد.
جدول .1آزمون نسبت برای بررسی تأثیر ارائه خدمات غیرحسابرسی و حسابرسی همزمان به
صاحبکار بر استقالل حسابرس
تعداد موارد عدم تأثیر
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تعداد کل

136

نسبت موارد تطابق

6/3663

مقدار آماره Z

-6/33

 -Pمقدار

1

بررسی فرضیه دوم (فرعی )1
از دیدگاه دانشگاهیان و تحلیل گران بورس اوراق بهادار ،میزان (اندازه) خدمات
غیرحسابرسی بر استقالل حسابرس تأثیر ندارد.
 : H 0میزان (اندازه) خدمات غیرحسابرسی بر استقالل حسابرس تأثیر دارد( .نسبت
تحلیلگران و دانشگاهیانی که تأثیر را قبول ندارند ،حداکثر  1/1میباشد).
 : H 1میزان (اندازه) خدمات غیرحسابرسی بر استقالل حسابرس تأثیر ندارد( .نسبت
تحلیل گران و دانشگاهیانی که تأثیر را قبول ندارند ،بیشتر از  1/1میباشد).
برای تجزیه و تحلیل این فرضیه از آزمون نسبت استفاده شده است .از بین 121
تحلیل گر و دانشگاهی ،تعداد  28نفر از پاسخ دهندگان فرضیه  H 0را قبول ندارند،
(یعنی  11/21درصد) .با توجه به اینکه  -pمقدار آزمون یک میباشد ،فرض صفر
آزمون در سطح  1/11رد نمیشود .یعنی میزان (اندازه) خدمات غیرحسابرسی بر
استقالل حسابرس تأثیر دارد.
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جدول  .3آزمون نسبت برای بررسی تأثیر میزان (اندازه) خدمات غیرحسابرسی بر استقالل
حسابرس
تعداد موارد عدم تأثیر

33

تعداد کل

136

نسبت موارد تطابق

6/1133

مقدار آماره Z

-7/13

 -pمقدار

1

بررسی فرضیه سوم (فرعی )3
از دیدگاه دانشگاهیان و تحلیل گران بورس اوراق بهادار ،انجام خدمات
غیرحسابرسی توسط یک گروه دیگر از موسسه حسابرسی به غیراز گروهی از مؤسسه
حسابرسی که وظیفه انجام خدمات حسابرسی در شرکت صاحبکار را بر عهده دارند ،بر
استقالل حسابرس تأثیر ندارد.
 : H 0انجام خدمات غیرحسابرسی توسط یک گروه دیگر از موسسه حسابرسی به غیراز
گروهی از مؤسسه حسابرسی که وظیفه انجام خدمات حسابرسی در شرکت صاحبکار
را بر عهده دارند ،بر استقالل حسابرس تأثیر دارد(.نسبت تحلیل گران و دانشگاهیانی که
تأثیر را قبول ندارند ،حداکثر  1/1میباشد).
 : H 1انجام خدمات غیرحسابرسی توسط یک گروه دیگر از موسسه حسابرسی به غیراز
گروهی از مؤسسه حسابرسی که وظیفه انجام خدمات حسابرسی در شرکت صاحبکار
را بر عهده دارند ،بر استقالل حسابرس تأثیر ندارد( .نسبت تحلیل گران و دانشگاهیانی
که تأثیر را قبول ندارند ،بیشتر از  1/1میباشد).
برای تجزیه و تحلیل این فرضیه از آزمون نسبت استفاده شده است .از بین 121
تحلیل گر و دانشگاهی ،تعداد  91نفر فرضیه  H 0را قبول ندارند( ،یعنی  11/11درصد).
با توجه به اینکه  -pمقدار آزمون کمتر از  1/111میباشد ،فرض صفر آزمون در سطح
 1/11رد میشود .یعنی میتوان تیجه گرفت که انجام خدمات غیرحسابرسی توسط
یک گروه دیگر از موسسه حسابرسی به غیراز گروهی از مؤسسه حسابرسی که وظیفه
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انجام خدمات حسابرسی در شرکت صاحبکار را بر عهده دارند ،بر استقالل حسابرس
تأثیر نمی گذارد.
جدول  .3آزمون نسبت برای بررسی تأثیر انجام خدمات غیرحسابرسی توسط یک گروه دیگر
بر استقالل حسابرس
تعداد موارد عدم تأثیر

31

تعداد کل

136

نسبت موارد تطابق

6/7777

مقدار آماره Z

6/32

 -pمقدار

کمتر از 6/661

بررسی فرضیه چهارم (فرعی )3
از دیدگاه دانشگاهیان و تحلیل گران بورس اوراق بهادار ،اگر حسابرس مستقل
برای انجام خدمات غیرحسابرسی خود از یک نهاد مطمئن (مانند کمیته حسابرسی)
مجوز الزم را دریافت کند ،انجام همزمان خدمات غیرحسابرسی و حسابرسی بر
استقالل حسابرس تأثیر ندارد.
 : H 0اگر حسابرس مستقل برای انجام خدمات غیرحسابرسی خود از یک نهاد مطمئن
(مانند کمیته حسابرسی) مجوز الزم را دریافت کند ،انجام همزمان خدمات
غیرحسابرسی و حسابرسی بر استقالل حسابرس تأثیر دارد( .نسبت تحلیل گران و
دانشگاهیانی که تأثیر را قبول ندارند ،حداکثر  1/1میباشد).
 : H 1اگر حسابرس مستقل برای انجام خدمات غیرحسابرسی خود از یک نهاد مطمئن
(مانند کمیته حسابرسی) مجوز الزم را دریافت کند ،انجام همزمان خدمات
غیرحسابرسی و حسابرسی بر استقالل حسابرس تأثیر ندارد( .نسبت تحلیل گران و
دانشگاهیانی که تأثیر را قبول ندارند ،بیشتر از  1/1میباشد).
برای تجزیه و تحلیل این فرضیه از آزمون نسبت استفاده شده است .از بین 121
تحلیل گر و دانشگاهی ،تعداد  11نفر فرضیه  H 0را قبول ندارند( ،یعنی  11/91درصد).
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با توجه به اینکه  -pمقدار آزمون  1/112میباشد ،فرض صفر آزمون در سطح  1/11رد
میشود .یعنی اگر حسابرس مستقل برای انجام خدمات غیرحسابرسی همزمان با
خدمات حسابرسی برای صاحبکار خود از یک نهاد مطمئن (مانند کمیته حسابرسی)
مجوز الزم را دریافت کند ،انجام همزمان خدمات غیرحسابرسی و حسابرسی بر
استقالل حسابرس تأثیر ندارد.
جدول  .2آزمون نسبت برای بررسی تأثیر کسب مجوز از یک نهاد مطمئن بر استقالل
حسابرس
تعداد موارد عدم تأثیر

71

تعداد کل

136

نسبت موارد تطابق

6/6136

مقدار آماره Z

3/67

 -pمقدار

6/662

نتیجهگیری
با توجه به لزوم استقالل (ظاهری و باطنی) برای حسابرسان و اهمیت آن در رابطه با
اعتبار بخشیدن به کار حسابرسی ،در این تحقیق ،تأثیر انجام همزمان خدمات حسابرسی
و غیرحسابرسی بر استقالل حسابرسان از دیدگاه دانشگاهیان و تحلیلگران مورد بررسی
قرار گرفت.ارائهی برخی خدمات غیرحسابرسی توسط موسسات حسابرسی به
صاحبکاران خود ،این تصور را در استفاده کنندگان از صورتهای مالی ایجاد میکند
که حسابرسان در جامعه مستقل به نظر نرسند.آنچه مسلم است اگر حسابرسان از نظر
جامعه ،مستقل به نظر نرسند ،استفاده کنندگان به گزارشهای حسابرسی اتکا نمیکنند
و در این صورت کسی جز حسابرسان متضرر نخواهد شد .لذا در این تحقیق به بررسی
تاثیر میزان خدمات غیر حسابرسی ،انجام خدمات غیرحسابرسی توسط گروهی غیر از
گروه مسئول انجام حسابرسی و کسب مجوز از یک نهاد مطمئن(مانندکمیته حسابرسی)
بر استقالل حسابرس از دیدگاه دانشگاهیان و تحلیل گران بورس پرداخته ایم ونتایج
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تحقیق حاکی از آن است که میزان (اندازه) خدمات غیرحسابرسی بر استقالل حسابرس
تأثیر دارد.
همچنین مشخص گردید اگر یک گروه دیگر از موسسهی حسابرسی به غیر از
گروهی که وظیفهی انجام خدمات حسابرسی در شرکت صاحبکار را بر عهده دارد،
مسئول انجام خدمات غیرحسابرسی گردد استقالل حسابرس خدشه دار نمیشود.
اگر موسسهی حسابرسی تمایل دارد عالوه بر ارائهی خدمات حسابرسی ،خدمات
غیر حسابرسی هم انجام دهد ،الزم است برای حل این موضوع یک سری نهادها عهده
دار نظارت بر این امر گردندکه این اخذ مجوز استقالل آن را خدشه دار نمیکند.

پیشنهادها
الف :پیشنهادها با توجه به تحقیق حاضر
موسسات حسابرسی میتوانند خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی را همزمان و با تقسیم
این دو کار بین دو گروه متفاوت ،انجام دهند بدونن آنکه استقالل آنها خدشهدار شود.
ایجاد یک نهاد مطمئن مثل کمیتهی حسابرسی جهت نظارت و تصویب انجام
خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی موسسات الزامی به نظر میرسد.
ب :پیشنهادهای برای تحقیقات آتی
در آینده درک دیگر گروههای ذینفع مثل سرمایهگذاران نهادی ،هیئتهای
مقرراتگذار ،سرمایهگذاران خارجی و  ...نیز به عنوان آزمودنیها مورد توجه قرار گیرند.
تحقیقات آتی باید درک مشارکت کنندگان را بر تأثیر قرارداد نوع خاصی از
خدمات غیرحسابرسی بر استقالل بررسی کنند.
در رابطه با علت اینکه موسسات حسابرسی به انجام خدمات غیرحسابرسی و
حسابرسی به طور همزمان تمایل زیادی دارند نیز تحقیقاتی صورت گیرد و راهکارهای
مناسبی هم در این ارتباط ارائه گردد.
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