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  )مشاهده اي گویی بر تحقیقات(ال کیفیت سود و استقالل حسابرسابطه ر

  *رسول برادران حسن زاده دکتر

  **یمیروحید پوررب

  چکیده 

ه هاي مختلف بررسی و ماهیت آن نیز تشریح گردیداستقالل حسابرس مستقل از دیدگاه در این مقاله
پس از آن عوامل موثر بر استقالل حسابرس تبیین شده است از سوي دیگر ابعاد مختلف مقوله کیفیت  است.

گونگی ارتباط آن با استقالل حسابرس تشریح شده است در این راستا سود مورد بحث قرار گرفته و چ
-الزحمهایی از کیفیت سود طرح و میزان حقمیزان اقالم تعهدي اختیاري و ارائه مجدد سود بعنوان معیاره

هاي دریافتی موسسات حسابرسی نیز بعنوان الزحمهحسابرسی و نسبت آن به کل حقهاي خدمات غیر 
در این مشاهده اي ستقالل حسابرس فرض گردیده است با توجه به کمبود تحقیقات عامل موثر در ا

خصوص بویژه پژوهشهاي مبتنی بر مدلهاي آماري، لذا این مقاله سعی بر آن دارد تا ضمن ارائه مدلهاي 
رد. از طرفی فراهم آو علمیمذکور بستر مناسب براي آشنایی و بکارگیري این نوع مدلها را در تحقیقات 

ها می بایست از سوي جامعه حسابداران رسمی در اختیار هاي این نوع مدلدیگر بسیاري از داده
اي، تحقیقاتی در این خصوص امعه بعنوان یک مرجع رسمی و حرفهپژوهشگران قرار گیرد و یا اینکه ج

سطح تواند نگرش وسیع و جامعی را در خصوص توجه است که نتایج تحقیقات می شایانانجام دهد. 
  گردد. کشورسابرسی در کشور فراهم نموده و موجب ارتقاء سطح افشاء و شفافیت مالی در کیفیت ح

  

  

  

  

  

  



2 
 

  مقدمه 

الملل، تاثیر خدمات غیر سی در سطح ملی و حتی در عرصه بینیکی از چالشهاي عظیم حسابر
یعی از طرف اي وسهباشد. در این خصوص تالشسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی میحسابرسی، موس
ها و مراجع ناظر و استفاده کننده از گزارشهاي حسابرسی صورت پذیرفته است که از آن نهادها و سازمان

-نام برد که طرحدر ایاالت متحده  ٣(POB) و ٢(SEC)جمله می توان از کمیسیون بورس اوراق بهادار 

-هاي قانونخ به افزایش نگرانیطوریکه در پاساند. بی بسیاري در این خصوص انجام دادههاي تحقیقات

گذاران و عموم نسبت به قابلیت اطمینان صورتهاي مالی حسابرسی شده و کیفیت گذاران، سرمایه
تاثیرات گرایشهاي اخیر در حسابرسی را بر  (POB)درخواست کرد که کمیته  SECگزارشگري مالی 

  کیفیت حسابرسی و منافع عمومی ارزیابی کند.

  است. SECباشد. که نشاندهنده دیدگاه زیر قابل توجه می هنگاراین رابطه  در

            (d)                             (c)                            (b)                             (a)  

  

  1 - نگاره

انجام شده این  باشد. لذا در تحقیقات تجربیاستقالل حسابرس قابل مشاهده نمی با توجه به اینکه

مقوله از دیدگاههاي مختلف و با ابزارهاي گوناگون مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله ضمن 

بررسی استقالل حسابرس از جوانب مختلف، پژوهشهاي انجام یافته در این خصوص، ضمن معرفی روشها 

تایج تحقیقات و در نهایت ن گردیدهارتباط آن با کیفیت سود تبیین و مدلهاي بکار گرفته شده، چگونگی 

  گردد. انجام شده ارائه می

  استقالل حسابرس

شناخت و اي و اخالقی که حسابرس را در اجراي فرآیند حسابرسی یعنی اي از قواعد حرفهمجموعه
کند تا کا، و ارائه اظهار نظر همراهی میآوري شواهد قابل اتهاي داخلی، جمعارزیابی سیستم هاي کنترل

 کیفیت پائین حسابرسی کیفیت پائین سود
هاي باالي حق الزحمه

 خدمات غیر حسابرسی
 استقالل کم حسابرس
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  د. ندهنماید، استقالل حسابرس را شکل میسابرس بتواند اظهار نظر عاري از تحریف ارائه ح

  استقالل حسابرس

  

  

  

  

  2 - نگاره

مفهوم استقالل حسابرس در ادبیات مالی، بسیار مورد توجه قرار گرفته و تعاریف گوناگونی از آن 
  )62، 1384د، ادي، ابراهیمی منباشد: (سجمی ارائه شده است که بعضی از آنها بشرح زیر

  داند.قاومت در برابر فشار صاحب کار می) استقالل حسابرس را توانایی م1985( 4نپ

ترین معنا این است که حسابرس حقیقت را همان گونه ) معتقد است استقالل در ساده1976( 5کري
  را از این مسیر خارج سازد.که دیده است بگوید و اجازه ندهد هیچ محرکی اعم از مادي یا احساسی او 

معتقدند اگر چه جنبه باطنی استقالل حسابرس قابل مشاهده نیست اما هنگامی  )1991( 6رهال و رن
  آید.از نبود استقالل باطنی به دست میشود. مدارکی انگاري حسابرس نمایان میه قصور و سهلک

  7کیفیت سود
مختلف ذینفع،  ، مورد توجه اشخاص و گروههايترین عناصر صورتهاي مالیسود بعنوان یکی از مهم

باشد. از سویی دیگر با توجه به مبانی حسابداري تعهدي و اصول پذیرفته شده ذیحق و ذیعالقه می
ها و روشهاي ارزیابی است لذا حسابرس بعنوان ابداري متأثر از برآوردها، تخصیصحسابداري، سود حس

آوري شود ناگزیر به دنبال جمعهاي مالی وارد یک شرکت میره صورتشخصی که با هدف اظهار نظر در با
شواهدي خواهد بود تا بتواند عناصر این گزارشهاي مالی را بعنوان ادعاهاي مدیریت در خصوص عملکرد 

  باشد. سود نیز از این قاعده مستثنی نمییش اثبات نماید. خو

 فرآیند حسابرسی

  شناخت  

  

 آوري شواهد                 جمع      ارزیابی                                 

ارائه 
هارنظر اظ

عاري از 
 تحریف
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اند که برخی از ا کیفیت سود مطرح شدهدر رابطه ب گیري متفاوتیهاي اندازهراتعاریف مختلف و معی
  ترین آنها عبارتند از:مهم

شود. گیرند، کیفیت سود نامیده میمی دي را در برکه سودهاي گزارش شده واقعیات اقتصا ايدرجه
  )2 ،2006، 8پارسونز و کریشنان(

ن عاري از ها و برآوردهاي حسابداري مورد استفاده در ایجاد آسود با کیفیت سودي است که روش
  )3، 2008، 9تعصب و جانبداري باشند. (لو

-زیابی کیفیت سود میبا توجه به مباحث مطروحه یکی از کارکردهاي عمده حسابرسی بازبینی و ار

  باشد بطوریکه سود گزارش شده اهداف گزارشگري مالی را پوشش دهد.

ا سطح استقالل حسابرس نیز به کارکرد و هدف پیش گفته ب سطح کارایی حسابرسی در راه نیل مسلماٌ
ها باشند و یا از هر گونه تأثیر و نفوذي که العمله حسابرسان باید مراقب عکسبطوریک"گره خورده است 

 "ها کاهش یابد، اجتناب کنند.اثر آن عینیت مورد انتظار از آن می تواند بر بی طرفی آنان لطمه بزند و در
  )206، 1384(حساس یگانه، 

  خدمات غیر حسابرسی و استقالل حسابرس هايالزحمهحق
کنندگان از صورتهاي مالی در خصوص صحت و قابلیت اتکائی آنها، براي اطمینان بخشیدن به استفاده

اید. به هر حال مدیریت فرآیند نمي ارزیابی گزارشهاي مالی دعوت میمدیریت از حسابرسان مستقل برا
ده دارد بنابراین الزحمه آنها را به عهسی، و حقستقل و قراردادهاي حسابرکارگیري حسابرس مب
شود. این داللت برآن دارد که قابلیت اطمینان ند که از فشار بر مدیریت ناشی میهایی دارحسابرسان مشوق"

(دي و  "اطالعات موجود در صورتهاي مالی حسابرسی شده بستگی به سطح استقالل حسابرس دارد.
  )5، 2001، 10دیگران

-قانون ساربینز 201مانند بخش هاي حسابرسان مستقل الزحمهد مربوط به افشائی حققوانین جدی
  در این موارد است که: SECهاي ) نیز ناشی از نگرانی2001( 11اکسلی

آمدن کیفیت حسابرسی و تواند بر استقالل حسابرس آسیب بزند و باعث پایین هاي باال میالزحمهحق
اي تشریح سابرسان را می توان با بیان سادهاین وضعیت ح "یت سود شود ن آمدن کیفجب پائیدر نهایت مو
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کرد. هر چه ریسک شخصی کسب و کار حسابرس بیشتر باشد، احتمال تعدیل گزارش حسابرسی بر حسب 
  )203، 1384(حساس یگانه،  "موضوع مورد عدم توافق یا کشمکش، بیشتر خواهد بود.

الزحمه است بررسی مستقیم ارتباط بین حق قابل مشاهدهبه هر حال چون استقالل حسابرس غیر 
وان شکل زیر ت می 1 - نگارهخدمات غیر حسابرسی و استقالل حسابرس دشوار است. بنابراین با توجه به 

  را ارائه نمود.

     (d)                            (c)                                  (b)                               (a)  

  

                                     
  3 - نگاره

اي خدمات غیر حسابرسی و کیفیت حسابرسی الزحمهحقیقات بسیاري در خصوص ارتباط حقت
 اند. بطوریکه استقالل حسابرس و کیفیت حسابرسیدتاً از الگوي فوق استفاده نمودهانجام شده است که عم
باشد. که از معیارهاي نها خروجی این جعبه کیفیت سود مید و توشنظر گرفته میبعنوان یک جعبه در 

  مختلفی همچون میزان مدیریت سود، ارائه مجدد سود و ... قابل تحقیق و بررسی است. 

  پژوهشیپیشینه 
تاثیر  "خدمات غیر حسابرسی و کیفیت حسابرسی") در تحقیقی تحت عنوان 2006( 12دیگرانهاي و 

ر حسابرسی بر استقالل حسابرس را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق سه دسته آزمون خدمات غی
هاي غیر حسابرسی و الزحمهه است. آزمون اول، ارتباط بین حقبراي این بررسی مورد استفاده قرار گرفت

اي هالزحمهدهد، آزمون دوم ارتباط بین حقي حسابرسی را مورد بررسی قرار میهاالزحمهحق
هاي غیر هالزحمعدیلی و گزارش سوم ارتباط بین حقهاي حسابرسی مشروط و تغیرحسابرسی و گزارش

دهد که زمانی که دهد. نتایج نشان می) حسابرسی را مورد بررسی قرار میحسابرسی و دوام (تصدي
ود اما ارائه شل حسابرس در ظاهر دچار اخالل میدهند استقالرسان خدمات غیر حسابرسی ارائه میحساب

  این خدمات بر استقالل نظر (راي) حسابرس تاثیري ندارد.

هاي خدمات الزحمهحق
 غیرحسابرسی

 کیفیت سود کیفیت حسابرسی                      استقالل حسابرس
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هاي غیر حسابرسی و اقالم الزحمههاي حسابرسی، حقالزحمهتعیین ارتباط بین حق"ن تحقیقی تحت عنوا
انجام گرفته است. در این تحقیق ارتباط بین سه متغیر  )2004( 13دیگرانو  آنتل توسط "تعهدي غیر عادي

اقالم هاي غیر حسابرسی الزحمهدهد که حقنتایج این تحقیق نشان می مورد بررسی قرار گرفته است. مذکور
ابرسی است. همچنین نتایج دهند که این منتج از تاثیرات خدمات غیر حستعهدي غیر عادي را کاهش می

که سازگار با تئوري دهند الم تعهدي غیر عادي را افزایش میهاي حسابرس اقالزحمهدهد که حقنشان می
  باشد.   س میحسابر- هاي رفتاري تاثیر ناخودآگاه یا جانبدارانه در ارتباط مشتري

هاي حسابرسی و کیفیت الزحمه) به منظور بررسی رابطه بین حق2007( 14تحقیقی توسط هویتاش و دیگران

اي ه ارتباط منفی عمدهیق نشان داد کانجام گرفته است. نتایج تحق 2000-2003حسابرسی در طول دوره 

معیار اقالم تعهدي توسعه داده شده توسط دچو –هاي کل و هر دو معیار کیفیت حسابرسی الزحمهبین حق

  در طول دوره مورد بررسی وجود دارد. -) و قدر مطلق اقالم تعهدي اختیاري تعدیل شده2002( 15و دیچو

که توسط  "سی و کیفیت گزارشگري مالیهاي غیر حسابرالزحمهانواع حق"در تحقیقی تحت عنوان 
-ی مبنی بر جانبدارانه بودن گزارش) انجام شده، نشان داده شد که مدارك ضعیف2007( 16هوانق و دیگران

  الزحمه خدمات مالیاتی و سایر خدمات وجود دارد. هاي حقهاي مالی در زمان باال بودن نسبت

کیفیت سود و استقالل  حسابرس با استفاده از ") در تحقیق خود تحت عنوان 2002( 10دي و دیگران
الزحمه دند که شرکتهاي مورد بررسی که حقبه این نتیجه رسی "هاي غیر حسابرسیالزحمههاي حقداده

باشند. این نتیجه م تعهدي اختیاري و کل بیشتري میپردازند داراي سود با اقالمیغیرحسابرسی بیشتري 
د براي مشتریانی که از کند که حسابرسان تالش کمتري را براي جلوگیري از افزایش مدیریت سوتوصیه می
  گیرند.کنند، به کار میسی بیشتري دریافت میهاي غیر حسابرالزحمهآنها حق

هاي غیر حسابرسی، الزحمهحق") تحت عنوان 2008( 17شکمنفیلد و بلوم تحقیق انجام شده توسط 
هاي به بررسی ارتباط بین متغیرهاي کیفیت مربوط به ویژگی "سود و ارائه مجدد هاي حسابرسویژگی

به کل درآمد موسسات  هاي غیرحسابرسی و نسبت آنالزحمهحسابرس و متغیرهاي کمی میزان حق
حسابرسی و همچنین ارائه مجدد سود بعنوان معیاري از کیفیت سود پرداختند نتایج آنها که با ا ستفاده از 

الزحمه هد محدودي در خصوص ارتباط بین حق) شوا1انجام شده نشان داد که  18رگرسیون پروبیت مدل
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دهد که بین سطح ) شواهد قوي و محکم نشان می2ارد خدمات غیرحسابرسی و ارائه مجدد سود وجود د
ود بینی ارائه مجدد سغیرحسابرسی) توسط مشتریان و پیش هاي پرداختی (حسابرسی والزحمهکل حق

  .دار وجود داردارتباط معنی

  پیشنهادي الگوي
کیفیت سود و  با توجه به تحقیقات انجام شده در خارج از کشور و مطالب پیش گفته در خصوص

حسابرس و از سویی دیگر خدمات هاي مبتنی بر مدلهاي آماري مربوط به استقالل همچنین فقدان پژوهش
پذیرد، پژوهش معه حسابدارن رسمی کشور انجام میاحسابرسی که توسط موسسات حسابرسی عضو جغیر

الش عمده حرفه در این حوزه را پر اهمیت نموده و عوامل موثر بر استقالل حسابرس را بعنوان چ
  نماید.حسابرسی برجسته می

ود را نسبت به سطح گیري کیفیت سود مشکل است، به هر حال تحقیقات قبلی کیفیت ساندازه"
  ) 8، 2002، 10(دي و دیگران "کنندن میمدیریت سود بیا
  بطوریکه: 

  

  

                                                                                        

  4 -نگاره                                                        

  )2001، 19(ریچاردسون دهند.یکم هزینه از کیفیت سود ارائه م اقالم تعهدي معیاري قوي و

SEC 1998، 20کند که سودهاي مدیریت شده از کیفیت پائینی برخوردار هستند. (لویتنیز بیان می(  

    بنابراین:

  کیفیت سود                        

    

 تاثیر دارد بر  میزان اقالم تعهدي  هاي غیرحسابرسی                                  الزحمهحق

 کیفیت سود

 سود مدیریت

 اقالم تعهدي کل و اختیاري

 معیار مدیریت سود
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  به دو قسمت تقسیم نمود.  21عی جونزمی توان با استفاده از مدل مقط رااقالم تعهدي 

TA22=DA23+NDA24 

  اقالم تعهدي اختیاري کل = اقالم تعهدي اختیاري + اقالم تعهدي غیراختیاري

  که در این خصوص پژوهشهاي بسیاري در کشور انجام شده است. 

  ائه نمود:توان مدلی بشرح زیر را اربا توجه به پیش فرض باال می

  

NAF25: هاي دریافتی حسابرسالزحمهحسابرسی بر کل حقهاي غیرالزحمهنسبت حق  

CFO26: جریان نقد حاصل از عملیاتی بر کل دارائیها  

Leverage: (کل بدهی بر کل دارائی) درجه اهرم  

Size: لگاریتم جمع دارئیها  

Growth: (ارزش بازار حقوق صاحبان سهام + بدهی)] بر ارزش دفتري دارائیها] معیار رشد  

Stress:  تجارت باشد ضریب یک و در غیر اینصورت ضریب  قانون 141مشمول ماده اگر شرکت
  صفر است.

  گیرينتیجه
یریت صاحبکار توسط مدکه هاي مالی صورت اتکاءارزیابی قابلیت از آنجا که نظر حسابرس براي 

حسابرسی ارائه خدمات غیررسد. م ضروري به نظر میحسابرس یک مفهو، استقالل گرددتهیه شده، ارائه می

ها و به دنبال کیفیت حسابرسیپایین آمدن و بنابراین منجر به  دادهاستقالل حسابرس را کاهش ممکن است 

در نتیجه افزایش استقالل حسابرس مستقل و بنابراین براي  .شود مالی آن باعث کاهش کیفیت گزارشگري

  را مورد توجه قرار داد: زیر نگارهتوان یباشد مکه کیفیت سود جزئی از آن میی ارتقاء کیفیت صورتهاي مال
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  5 - نگاره

براي افزایش سطح استقالل حسابرس و به تبع آن ارتقاء نشان داده شده است  نگارههمانطور که در 
ط به آن ومدل مرب کهاستقالل حسابرس مستقل باید مورد ارزیابی قرار گیرد ، سطح کیفیت صورتهاي مالی

  در این مقاله ارائه شده است. 

مدل ارائه شده در اشکال دیگر و با توجه به قوانین و مقررات سایر کشورها آزمون گردیده و نتایج 
 توسط مدل مذکور هاي مورد نیازدادهبعضی از . در حال حاضر در ایران متفاوتی حاصل شده است

افزایش سطح  امید است با بنابراین ،شودارائه نمیشرکتهاي سهامی و مراجع و جامعه حسابداران رسمی 
صه ارزیابی سطح استقالل رهاي الزم در این حوزه بتوان گامی موثر در عپژوهش انجامو  افشاء مالی

آغازین بر شناخت محیط حسابرسی  تواند نقطهوثر بر آن برداشت. که این خود میبرس و عوامل ماحس
  و غیر پیمایشی (غیر پرسشنامه) باشد. بر تحقیق تجربی مبتنیقالل حسابرس کشور از بعد است

 پی نوشت:

 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز * 

 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور (کارشناس ارشد حسابداري) **

1- Empirical  
2-Securities Exchange Commission  

3- Pu blish Oversight Board  

4- Knapp  

5- Carey  

6- Hall & Renner  

شناخت عمیق محیط 
 حسابرسی کشور

  اء سطح افشاء مالیارتق

 

ارزیابی سطح استقالل 
 حسابرس مستقل

افزایش استقالل 
 حسابرس مستقل

ارتقاء کیفیت صورتهاي 
مالی (افزایش کیفیت 

 سود)
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Relation Between Earnings Quality and Auditor Independency (a pattern 
researches)  experimental for 

  Rasoul  Baradaran  Hassanzadeh  ,Meir Vahid  Porrabbi  

 Abstract     

In this study an auditor independency examined from different points of views 
and also analysis its nature in detail. Then the factors that affect an auditor 
independency and its relation between auditor independency will be discussed. 
For this purpose the mount of accruals and representation of earning will be 
considered as scales for earnings quality and also the fees received from other 
accounting organizations will be considered as factors that affect an auditor 
independency. Because of lack of empirical researches about this subject and 
specially lack of statistic models, this study will attempt to present models 
mentioned above so that it enables you to gain to the methods which help you in 
your researches. On the other hand data which is going to be used in this model 
should be produced by Association of Certified Public Accountants and or it as 
a formal and professional source does researches in this field. The result of this 
research is an expanded outlook about auditing quality in our country and 
prompt financial clarification and revealing level in our country.  
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