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 چکيده
از دیر گاه کاهش هزینه حسابرسی مستقل صورتهای مالی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات، 

مورد توجه سازمانهای مورد حسابرسی و حرفه حسابرسی مستقل بوده است. اتکاء حسابرسان 

وه باعث کاهش مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی سازمانهای مورد حسابرسی می تواند بالق

هزینه و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات گردد. عوامل متعددی از جمله اندازه شرکت مورد 

حسابرسی، پیچیدگی عملیات مالی، ریسک ذاتی، ریسک کنترل و ... بر کاهش میزان حق 

الزحمه حسابرسی مستقل تأثیر دارند و از عوامل دیگری که بیشتر مورد غفلت قرار گرفته است 

ژگیهای حسابرسان داخلی است که حق الزحمه حسابرسی مستقل صورتهای مالی را تحت وی

تأثیر قرار می دهد هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر ویژگیهای حسابرسان داخلی )صالحیت 

حرفه ای، مراقبت حرفه ای، دامنه کار و جایگاه سازمانی( بر حق الزحمه حسابرسی مستقل 

ها مربوط به ویژگیهای حسابرسان داخلی با استفاده از نظرسنجی صورتهای مالی است داده 

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و داده های مربوط به حق الزحمه ی 

حسابرس مستقل نیز از گزارشهای ساالنه حسابرسی شده این شرکتها بدست آمده است. نتایج 

شرایط کنونی با توجه بر اینکه حسابرسان  آزمون فرضیات تحقیق حاکی بر آن است که در

مستقل کمتر به عملکرد حسابرسان داخلی اتکاء می کنند اما بهبود ویژگیهای حسابرسان داخلی 

منجر به اتکاء بیشتر حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسان داخلی شده و با کاستن آزمونهای 

نامه ریزی حسابرسی و ... منجر به محتوا، ساعات بررسی، استفاده از کارمندان متخصص، بر

کاهش حق الزحمه حسابرسی مستقل صورتهای مالی میشود. افزون بر آزمونهای فوق الذکر، 

نتایج این تحقیق منجر به شناسایی پاره ویژگیهای کیفی حسابرسان داخلی از دیدگاه سازمانهای 

مه حسابرسی مستقل مورد حسابرسی گردید که بهبود این ویژگیها منجر به کاهش حق الزح

 صورتهای مالی میشود.

دامنه   –مراقبت حرفه ای –صالحیت حرفه ای  -حسابرسی داخلی :يديکل واژگان 

 حق الزحمه ی حسابرس -کار

 

ی 
دار

ساب
 ح

ت و
یری

مد
در 

ی 
رد

ارب
 ک

ی
 ها

ش
وه

پژ
م(

دو
ل 

سا
(

 

ره
ما

ش
7 

ز  
ایی

/  پ
13

96
 

ص 
 /

531 - 541
 

 3 فاطمه صغري گدمی،  2 گيگلو لی فرحمندع ، 1 فرزاد صوري گيگلو

 کارشناس رشته مدیریت بازرگانی 1
 کارشناس ارشد رشته حسابداری 2
 2آموزش وپرورش زاهدان ناحیه -هنر آموز رشته حسابداری 3

 

 نام نویسنده مسئول:
 گيگلو علی فرحمند

 

بررسی تأثير ویژگی هاي حسابرسان داخلی بر 

 حق الزحمه ي حسابرسی
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 مقدمه
تکیه حسابرسان مستقل به کار حسابرسان داخلی خیلی مهم است اما درعین حال وظایف تصمیم گیری پیچیده که نیاز به قضاوت 

دارد بوسیله تعدادی از عوامل تحت تأثیر قرارمی گیرد، ویژگیهای حسابرسان داخلی از عوامل مهمی هستند که باید درنظر گرفته حرفه ای 

شود . این مطالعه، معیارهای مختلف مربوط به ارزیابی وضعیت حسابرسی داخلی سازمان، کارانجام شده، صالحیت ومراقبت حرفه ای را فراهم 

ر استانداردهای حسابرسی حرفه ای تصریح شده است . این مطالعه نشان می دهد که ویژگیهای حسابرسان داخلی کمک بطوریکه د مینماید

به افزایش اتکاء حسابرسان مستقل به کارها و کاستن تالشهای حسابرسان مستقل و درنتیجه کاهش هزینه می کند. داده های مربوط به 

نظرسنجی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  و داده های مربوط به حق الزحمه  ویژگیهای حسابرسان داخلی با استفاده از

حسابرسی از گزارش ساالنه بورس اوراق بهادار تهران  بدست آمده است. یکی از مهم ترین استفاده کنندگان از نتایج کار حسابرسان داخلی، 

کافی و تصمیم به اتکاء بر نتایج حاصل از کار آنان، جنبه های مختلفی از عملیات  حسابرسان مستقل می باشند که در صورت کسب شناخت

حسابرسی مستقل تحت تأثیر قرار می گیرد اتکاء بر کار حسابرسان داخلی باعث صرفه جویی در هزینه و ارائه خدمات بیشتر به صاحب کار با 

ند کارایی و اثر بخشی حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرسی همان هزینه می شود. استفاده بهینه از حسابرسی داخلی می توا

داخلی را برای صاحب کار افزایش دهد. استفاده از حسابرسی داخلی توسط سازمانها این امکان را فراهم می نماید که حسابرسان در فرایند 

و تمایل، به عملکرد حسابرسان داخلی اتکاء نمایند. اتکاء حسابرسی مستقل صورتهای مالی اساسی )حسابرسی مالی( بتوانند در صورت لزوم 

به عملکرد حسابرسان داخلی در نهایت منجر به محدود کردن دامنه حسابرسی مالی)آزمون محتوا( می گردد محدود کردن آزمون های محتوا 

یکی از عوامل مهمی که منجر به اتکاء  منجر به کاهش هزینه حسابرسی مالی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات حسابرسی می گردد. و

بیشتر حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسان داخلی می شود، بهبود ویژگیهای حسابرسان داخلی می باشد که در این تحقیق به این امر 

 و است آورده وجود به را حسابرسی نیاز به که است شرایطی تابع مستقیم طور به حسابرس یک برای الزم ویژگیهای.پرداخته خواهد شد

 ویژگیهای. ساختاری و ویژگیهای فردی کرد: ویژگیهای تقسیم گروه دو به توان می را ویژگیها این می سازد. برآورده را نیاز این که فرایندی

 خصوصیات سایر و اخالقی، مراقبت حرفه ای صالحیت ای، حرفه استقالل، صالحیت است. حسابرس به منحصر که است خصوصیاتی فردی

 کنندگان طرف استفاده از غیرمستقیم بطور حسابرس ویژگیهای از ساختاری، برخی ویژگیهای .است حسابرس فردی جمله ویژگیهای از مشابه

 پذیرش شامل اختیارو شود می شناخته ساختاری ویژگیهای عنوان تحت که این ویژگیها . است شده تفویض او به اطالعات سازمانی برون

 (1388است. )نیکخواه، 

 

 تعریف واژه ها و اصطالحات 

کار  و مناسب درست و مستندسازی ، بررسیو سرپرستی ، نظارتریزیاز برنامه اطمینان حصول ایحرفه مراقبتهای:مراقبت حرفه ای

قرار  باید مورد توجه و مناسب کافی حسابرسی کار و کاربرگهای های، برنامهحسابرسی . وجود دستورالعملهایاست داخلی واحد حسابرسی

  .گیرد

صالحیت به معنی داشتن بینش، علم وآموزش به جهت توانا بودن به ایجاد ارزش از طریق عملکرداست. صالحیت، :صالحیت حرفه ای

و تعهد به ادامۀ حاصل آماده سازی پرقوت وشدید ازجمله آموزش مهارتها و روشها وهمچنین اصول اساسی وعلمی در زمینه مهارتها و روشها 

( ماهیت ومیزان رویه های حسابرسی IA)حسابرسان خارجی( از سطح صالحیت عملکرد حسابرسان داخلی) EAمطالعه است . ارزیابی

حسابرسان خارجی را تعیین می کند. دو مالحظۀ خیلی مهم هنگام ارزیابی صالحیت حسابرسان داخلی، ویژگیهایی است که به صفات پرسنل 

خلی واداره کردن کارکرد حسابرسی داخلی مربوط میشود. ویژگی های حسابرسی فردی در شرایط ارزیابی نسبت به ویژگیهای حسابرسان دا

مربوط به چگونگی عمل کردن خوب بخش حسابرسی داخلی مهم تر است . این دلیل پشتیبان این واقعیت است که وقتی حسابرسان مستقل، 

ر ارزیابی می کنند، آنها بطور مشابه نیاز دارند ویژگیهای پرسنل حسابرسان داخلی را بیشتر از ویژگیهای حسابرسی داخلی را در درگیریهای مکر

مربوط به عملکرد های بخش حسابرسی داخلی ارزیابی مجدد کنند چون پرسنل حسابرس داخلی احتماال بیشتر مواقع عملکردهای حسابرسی 

 داخلی را تغییردهند. 

)استانداردهای بین المللی حسابرسی . باشد برخوردار الزم کفایت از باید کار دامنه حسابرسی، کار اهداف به نیل برای:دامنۀ کار

 ثالث اشخاص کنترل یاتحت اختیار در موارد جمله از مربوطه فیزیکی های دارایی و کارکنان، سوابق، ها، نظام باید کار (دامنه2013داخلی،

 مورد در کتبی توافق نامه یک رود می انتظار بخشی، اطمینان کار انجام خالل در ای مشاوره فرصت زبرو صورت در. باشد دربرداشته نیز را

 و ارایه مشاوره استانداردهای با مطابق کارمشاوره نتایج و شود تهیه طرفین بین انتظارات سایر و مربوطه های مسئولیت و دامنه اهداف،

 نیل برای الزم ازکفایت شده، تعیین دامنه که کنند حاصل اطمینان باید ای مشاوره دماتخ انجام هنگام در داخلی گردد.حسابرسان گزارش
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 را امر مراتب نمایند، احساس یا مشاهده کار دردامنه محدودیتی داخلی حسابرسان که صورتی در .باشد می برخوردار توافق مورد اهداف به

خیر.حسابرسان داخلی در هنگام انجام خدمات مشاوره ای باید  یا ادامه دهند را کار آیا که شود معلوم تا بگذارند میان در مشتری با باید

)استانداردهای بین المللی حسابرسی  کنترلهای مربوط به اهداف کار مشاوره را مد نظر قرار داده و نسبت به مسایل مهم کنترلی هوشیار باشند.

 (2013داخلی، 

مناسبی  جایگاه سازمانی از باید دهد انجام مطلوب طور به را محوله وظایف بتواند نکهآ برای داخلی حسابرسی واحد:سازمانی جایگاه

 اساسنامه 64ده مفاد ما براساس . باشد داشته حسابرسی دسترسی کمیته و مدیره هیات ،ارشد مدیریت به محدودیت بدون و باشد برخوردار

 .نماید می فعالیت مدیره یاته نظر زیر داخلی شرکت حسابرس تهران بهادار اوراق بورس شرکت

 آن حالت دارد. بهترین داخلی حسابرسی بر بیطرفی جایگاه این که و تاثیری سازمانی از لحاظ داخلی واحد حسابرسی خاص جایگاه

 باشد. هرگونه نداشته اجرایی تمسئولی کند و هیچگونه گزارش واحد اقتصادی مدیریت رده باالترین به داخلی واحد حسابرسی که است

 با حسابرس ارتباط باید در برقراری ویژه به داخلی شود . حسابرس ارزیابی دقت باید به داخلی بر واحد حسابرسی مدیریت تحمیلی محدودیت

  .باشد داشته عمل آزادی مستقل

برسی فرایندی این گونه تعریف شده است: حسا "مفاهیم بنیادی حسابرسیبیانیه "حسابرسی به معنای اعم کلمه در :تعریف حسابرسی

ادی، به منظور انطباق است منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتص

 (.1379ع )نیکخواه آزاد، این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینف

یرا پاسخ گویی زدر هر سازمان، مدیریت، مسئولیت سیستم کنترل داخلی را به عهده دارد؛  :مدیریت و مسئولیت سیستم کنترل داخلی

وزه در اخلی که امرکه خواستگاه آن احترام به حقوق انسانها است در زمینه ها و سطوح مختلف مطرح است و یک یا از مهمترین کنترلهای د

بل مالحظه ای بر اکثر کشورهای پیشرفته و شرکتهای بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد، حسابرسی داخلی است، که می تواند تأثیرهای قا

ار حسابرسان داخلی برآوردن نیازهای استفاده کنندگان از نتایج حاصل از عملیاتش بگذارد یکی از مهمترین استفاده کنندگان از نتایج ک

از عملیات  سان مستقل هستند که درصورت کسب شناخت کافی و تصمیم به اتکاء بر نتایج حاصل از کار آنان، جنبه های مختلفیحسابر

دایی مالکیت از با عملی شدن  اندیشه ج .حسابرسی مستقل تحت تأثیر قرار می گیرد، یکی از این جنبه ها هزینه ی حسابرسی مستقل است

فراد در خیل سرمایه و ساختار جدید سرمایه و گسترش روز افزون بازارهای سرمایه و شمول قشر گسترده ای از امدیریت، در شرکتهای سهامی 

سئولیت تهیه ی مگذاران، حسابداری نقش اجتماعی یافت و حسابرسی نیز از اهمیتی قابل توجهی برخوردار شده است. از انجا که مدیریت 

نترل داخلی، به کهده دار شد، بکار گیری خدمات حسابرسی داخلی برای ارزیابی عملکرد سیستم صورتهای مالی و سیستم کنترل داخلی را ع

شده است، موجب  گونه ای فزاینده رشد یافت. آخرین تغییرات ایجاد شده در حسابرسی داخلی که منجر به ایجاد حسابرسی داخلی نئومدرن

حت تأثیر قرار گیرد. دیره، مدیریت ارشد، حسابرسان مستقل، و مدیران عملیاتی تشد نیازهای طیف وسیعی از استفاده کنندگان مانند هیئت م

یا هیئت  در متون تخصصی حسابرسی بهترین جایگاه برای حسابرسی داخلی را آن گونه می دانند که تحت نظارت کمیته ی حسابرسی و

، اما برخالف ی مسئول عملکرد گزارش شده شرکت هستند مدیره فعالیت کند؛ زیرا کمیته ی حسابرسی به همراه سایر اعضای هیئت مدیره

 اعضای مؤظف هیچ اختیاری در تصدی امور اجرایی شرکت ندارند.

یازهای ناشی نگسترش و پیچیدگی روز افزون و شتاب آمیز واحد های اقتصادی در جهان پیشرفته امروز، :سیر تحول حسابرسی داخلی

زمانی آنها را چه از درون نواع مخاطرات در زمینه های مالی، اداری و تجاری که هدفها و سیاستهای سااز کمبود منابع و افزایش رقابت، وجود ا

به استقرار سیستم  و چه از برون به شدت تهدید می کند، سبب شده است تا کنترل مستقیم و انفرادی این گونه واحدها ناممکن شود و نیاز

 (1388گیرد. )انصاری و همکاران، اثربخش کنترل داخلی مورد توجه ایشان قرار 

( این سؤال را مطرح ساختند: آیا حسابرسان داخلی می توانند هزینه ی انجام حسابرسی داخلی را کاهش 1981) 1کلی و هاسگین

این هدف  دهند؟ نتایج  بررسی های ایشان بیانگر آن است که اغلب شرکتها خواهان کیفیت باالی حسابرسی داخلی هستند و برای دستیابی به

هزینه ی باالیی را تحمل می کنند. همچنین اغلب مدیران مالی شرکتهای مورد بررسی احساس می کردند که واحد حسابرسی داخلی نسبت 

 به سازمان مستقل است. بنابر این باید بکارگیری نتایج کار حسابرسان داخلی توسط حسابرسان مستقل توسعه یابد تا بتوان هزینه ی حسابرسی

( نشان داد که واحد حسابرسی داخلی یکی از عوامل محیطی بالقوه ی تأثیر گذار 1982) 2ل را کاهش دهند. یافته های گیبنس و ولفمستق

بر قضاوت های حرفه ای حسابرسی است. نکته جالب توجه در پژوهشها ایشان این بود که اگر چه اهمیت حسابرسی داخلی با پیشرفت 

است، اما در وضعیت کنونی اغلب حسابرسان مستقل به ایشان اتکا می کنند. و میزان اتکا به حسابرسان داخلی، حسابرسی رو به زوال گذاشته 

 به ارزیابی حسابرسان متسقل از کار ایشان بستگی دارد.

                                                           
1 Clay RJ, Haskin 
2 Gibbins, wolf 
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مروزه، کند.  اهای سازمان را آزمون و ارزیابی میی فعالیت( معتقد است که در حال حاضر، حسابرسی داخلی همه2000)3فلوت 

( معتقدند 2003حسابرسی داخلی بر مشاوره، بیشتر از کنترل و بر بهبود سیستم، بیشتر از تصحیح اشتباهات تأکید دارد.التویجری و همکاران )

های مالی ها و کنترلکه داشتن واحد حسابرسی داخلی، دو مزیت برای سازمان دارد.  اولی از محدودیت حسابرسی مستقل در شناخت سیستم

های سازمان ی آن بر پیشگیری و کشف تخلفات ناشی از اشتباهات و یا تقلب است.  همچنین، بر حفاظت از داراییشود و تمرکز اولیهاشی مین

پردازد.اج های مختلف سازمان میی اقتصادی، کارایی و اثربخشی بخشتأکید دارد. دومین مزیت، حسابرسی عملیاتی است که به بررسی صرفه

های حسابرسی مستقل و داخلی، کارهایی وجود دارد که برای هر دو مشترک هایی در نقش( معتقدند که با وجود تفاوت1991) 4و فارلی

ترین کارهای قابل انجام توسط هر دو گروه آورد. متداولای را برای همکاری با منافع دوطرفه بوجود میمالحظههستند. این کارها، فضای قابل 

های خاص سیستم کنترل داخلی و بررسی عملکرد گزارشگری مالی است. اگر چه اهداف خاصی ممکن است بر مبنای نقش حسابرسان، بررسی

 های به کار رفته، بسیار مشابه است.آنان، متفاوت باشد، اما ماهیت آزمون

رائه خدمات بیشتر به صاحبکار اه و جویی در هزیناتکا بر کار حسابرسان داخلی باعث صرفه:ارتباط حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل

تواند کارایی و اثربخشی حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرسی شود. استفاده بهینه از کار حسابرسی داخلی میبا همان هزینه می

  (.1387نژاد، هد )نیکبخت و معاذیداخلی را برای صاحبکار افزایش د

الزحمه پایین حسابرسی مستقل همراه است. برای مثال، در فرایند حسابرسی مستقل با حق کیفیت باالی فعالیت حسابرسی داخلی در

و جامعه حسابداران تحقیقی که با عنوان شناسایی عوامل موثر در اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی از دیدگاه حسابرسان عض

ای و سطح ریسک شده، مراقبت حرفهای، کیفیت کار انجامیرهای صالحیت حرفهدهد که متغرسمی ایران صورت گرفته، نتایج تحقیق نشان می

 (.1387نژاد، وسیله حسابرسان داخلی رابطه مثبت معنیداری با اتکای حسابرسان مستقل بر عملکرد آنان دارد )نیکبخت و معاذیذاتی به

فه ای ثر به موضوعات پیچیده داشتن صالحیت حرالزمه رسیدگی مؤ:ضرورت و اهمیت داشتن صالحیت حرفه ای حسابرسان داخلی

ی آید. حسابرس است. صالحیت حرفه ای از طریق آموزش، تجربه کار حرفه ای، آموزش ضمن خدمت و مواردی از این گونه به دست م

ابرسی و د حسحسابرس به عنوان شخص با صالحیت، باید از یک رشته دانش های عمومی برخوردار باشد و همچنین درک عمیق از فراین

ز تجربه حرفه ای اموضوع مورد رسیدگی داشته باشد که اطالعات از آن استخراج شده است. عالوه بر آن، حسابرس باید دارای سطح مناسبی 

ور مستقل نمی طباشد. ایفای مؤثر نقش حسابرسی در جامعه نیازمند صالحیت حرفه ای حسابرس است و چون استفاده کنندگان اطالعات به 

یوسته باالترین نند صالحیت حرفه ای حسابرس را ارزیابی کنند، حسابرس از دیدگاه اخالقی، حرفه ای و قانونی موظف است که خود پتوا

 (1391استانداردهای صالحیت حرفه ای را رعایت کند.)جان نثاری، 

 

 پيشينه تحقيق 
کرد حسابرسی داخلی انجام داد. نتایج تحقیق نشان داد که اولین تحقیق را در مورد اتکای حسابرسان مستقل بر عمل 5(1979وارد ) -1

 صالحیت حرفه یی، بیطرفی وکیفیت کار انجام شده می تواند به عنوان عوامل موثر در ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی باشند.

ابی عملکرد حسابرسان داخلی بیان می دارد: دوعامل بیشترین درمقاله خود با نام  قضاوت حسابرسان مستقل درارزی 6(1983براون ) -2

تأثیر را بر قضاوت حسابرسان در کار حسابرسی دارند، که به ترتیب اولویت عبارتنداز: بی طرفی حسابرسان داخلی وگزارشات وی و عملکرد 

عمل کردن حسابرسان داخلی و برخورداری حسابرس پیشین. همچنین وی درنتیجه گیری های خود بیان می دارد که درصورت بی طرفانه 

از مهارت شغلی هزینه حسابرسی صاحبکار کاهش می یابد ویا اینکه می توان طیف گسترده تری از خدمات را با همان هزینه به وی ارایه کرد. 

 وسومین عامل ازنظر وی برقضاوت حسابرسان مستقل، میزان تجربه حسابرسان داخلی میباشد

پرداخته اند دراین  الزحمه حسابرسیبکار بر حقهای موسسه حسابرسی و صاحتاثیر ویژگی(، به بررسی 1386) سجادی و زارعی -3

 نتایج تحقیق تحقیق عوامل موثر برحق الزحمه ی حسابرسی ازدیدگاه شرکای موسسه های حسابرسی درایران مورد بررسی قرارگرفته است.

گزارش کیفیت گزارش حسابرسی، میزان دعاوی حقوقی صاحب کار وتنگناهای فرایندنشان می دهد، تخصص صنعتی موسسه ی حسابرسی، 

سابرسان ححسابرسی درتعیین حق الزحمه ی حسابرسی موثر است. همچنین، نتایج نشان می دهد که شهرت موسسه ی حسابرسی، استقالل 

 موسسه ی حسابرسی وشهرت صاحب کار درتعین حق الزحمه ی حسابرسی موثرنیست.

 

                                                           
3 Flott 
4 Edge W.  R., and A.  A.  Farley 
5 ward 

6 Brown 
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 تحقيق روش 

جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و داده های مربوط به حق الزحمه ی 

گردآوری شده است و از آنجا که تعداد شرکتهای پذیرفته شده   91حسابرس مستقل از صورتهای مالی حسابرسی شده این شرکتها در سال 

برگ پرسشنامه  212شرکت می باشد، که تعداد  212می باشد با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه مورد نظر تحقیق  شرکت 475در بورس 

برگ پرسشنامه قابل استفاده گردآوری گردیده و مورد تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق از روش  130الکترونیکی فرستاده شد و تعداد 

ری استفاده شده است که شامل ضریب همبستگی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل و تجزیه و تحلیل های کمی تجزیه و تحلیل آما

و سایر آزمونها ضروری به شرح تحقیق، استفاده شده است برای انجام  Fرگرسیون چند متغیره، آماره دوربین واتسون، ضریب تعیین، آزمون 

 استفاده شده است.  excelو SPSSتحلیل های تحقیق حاضر از نرم افزار 

 

 آزمون فرضيه ها

 فرضيه ي اول

 ویژگی جایگاه سازمانی حسابرسان داخلی باعث کاهش حق الزحمه ی حسابرس مستقل میشود.

 فرضیه آماری به صورت زیر ارائه می گردد :

  مستقل وجود ندارد. همبستگی معنا داری بین جایگاه سازمانی حسابرسان داخلی وحق الزحمه ی حسابرس

  همبستگی معنا داری بین جایگاه سازمانی حسابرسان داخلی وحق الزحمه ی حسابرس مستقل وجود دارد.

 

 متغيرهاي  جایگاه سازمانی  و حق الزحمه حسابرس مستقل –ضریب همبستگی پيرسون  -1-1جدول 

 حق الزحمه حسابرس مستقل جایگاه سازمانی  

 ابرسان داخلیجایگاه سازمانی حس

 -641/0** 1 همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed)  000/0 

 130 130 تعداد پرسشنامه

 حق الزحمه حسابرسان مستقل

 1 -641/0** همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 000/0  

 130 130 تعداد پرسشنامه

 طرفه(معنی دار است.)دو   01/0** ضریب همبستگی در سطح خطاي              

 

( ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر جایگاه سازمانی حسابرسان داخلی وحق الزحمه ی  حسابرس مستقل  1-1نگاره شماره ) طبق

رابطه معنی داری را بین دو متغیر جایگاه سازمانی حسابرسان داخلی و حق الزحمه ی  %1( است. این عدد در سطح خطای  -641/0برابر )

کمتر از یک درصد است،  sig، جداول نشان می دهد، از آن جا که SPSSمی دهد.با توجه به خروجی های نرم افزار  حسابرس مستقل نشان

 در سطح خطای یک درصد رد می شود و وجود همبستگی معکوس  بین این دو متغیر تایید می شود. 0Hفرض 

 لی باعث کاهش حق الزحمه ی حسابرس مستقل میشود.فرضیه ی دوم:ویژگی مراقبت حرفه ای حسابرسان داخ

 فرضیه آماری به صورت زیر ارائه می گردد :

  همبستگی معنا داری بین مراقبت حرفه ای حسابرسان داخلی وحق الزحمه ی حسابرس مستقل وجود ندارد.

  ود دارد.همبستگی معنا داری بین مراقبت حرفه ای حسابرسان داخلی وحق الزحمه ی حسابرس مستقل وج
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 حق الزحمه حسابرس مستقل ومتغيرهاي  مراقبت حرفه اي   –ضریب همبستگی پيرسون  -1-2جدول

  
مراقبت حرفه ای 

 حسابرسان داخلی

حق الزحمه حسابرس 

 مستقل

 مراقبت حرفه ای  حسابرسان داخلی

 -698/0** 1 همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed)  000/0 

 130 130 تعداد پرسشنامه

 حق الزحمه حسابرسان مستقل

 1 -698/0** همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 000/0  

 130 130 تعداد پرسشنامه

 معنی دار است.)دو طرفه(  01/0** ضریب همبستگی در سطح خطاي               

 

راقبت حرفه ای حسابرسان داخلی وحق الزحمه ی  حسابرس ( ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر م1-2طبق نگاره شماره )

رابطه معنی داری را بین دو متغیر مراقبت حرفه ای حسابرسان داخلی و حق  %1( است. این عدد در سطح خطای  -698/0مستقل  برابر )

کمتر از یک  sig، از آن جا که ، جداول نشان می دهدSPSSالزحمه ی حسابرس مستقل نشان می دهد.با توجه به خروجی های نرم افزار 

 در سطح خطای یک درصد رد می شود و وجود همبستگی معکوس بین این دو متغیر تایید می شود. 0Hدرصد است، فرض 

 فرضیه ی سوم

 ویژگی صالحیت حرفه ای حسابرسان داخلی باعث کاهش حق الزحمه ی حسابرس مستقل میشود.

 ت زیر ارائه می گردد :فرضیه آماری به صور

  همبستگی معنا داری بین صالحیت حرفه ای حسابرسان داخلی وحق الزحمه ی حسابرس مستقل وجود ندارد.

  همبستگی معنا داری بین صالحیت حرفه ای حسابرسان داخلی وحق الزحمه ی حسابرس مستقل وجود دارد.
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 حسابرس مستقل متغيرهاي صالحيت حرفه اي وحق الزحمه –ضریب همبستگی پيرسون  -1-3جدول

  
صالحیت حرفه ای 

 حسابرسان داخلی

حق الزحمه حسابرس 

 مستقل

 صالحیت  حرفه ای  حسابرسان داخلی

 -712/0** 1 همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed)  000/0 

 130 130 تعداد پرسشنامه

 حق الزحمه حسابرسان مستقل

 1 -712/0** ونهمبستگی پیرس

Sig. (2-tailed) 000/0  

 130 130 تعداد پرسشنامه

 معنی دار است.)دو طرفه(  01/0** ضریب همبستگی در سطح خطاي                   

 

( ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر صالحیت حرفه ای حسابرسان داخلی وحق الزحمه ی  حسابرس 1-3نگاره شماره ) طبق

رابطه معنی داری را بین دو متغیر صالحیت حرفه ای حسابرسان داخلی وحق  %1( است. این عدد در سطح خطای  -712/0بر )مستقل  برا

کمتر از یک  sig، جداول نشان می دهد، از آن جا که SPSSالزحمه ی حسابرس مستقل نشان می دهد.با توجه به خروجی های نرم افزار 

 در سطح خطای یک درصد رد می شود و وجود همبستگی معکوس بین این دو متغیر تایید می شود. 0Hدرصد است، فرض 

 فرضیه ی چهارم

 ویژگی دامنه ی کار حسابرسان داخلی باعث کاهش حق الزحمه ی حسابرس مستقل میشود.
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 فرضیه آماری به صورت زیر ارائه می گردد :

  ان داخلی وحق الزحمه ی حسابرس مستقل وجود ندارد.همبستگی معنا داری بین دامنه ی کار حسابرس

  همبستگی معنا داری بین دامنه ی کار حسابرسان داخلی وحق الزحمه ی حسابرس مستقل وجود دارد.
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الزحمه ی  حسابرس  ( ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر دامنه ی کار حسابرسان داخلی  وحق1-4طبق  نگاره شماره )      

رابطه معنی داری را بین دو متغیر دامنه ی کار حسابرسان داخلی  وحق الزحمه  %1( است. این عدد در سطح خطای  -747/0مستقل  برابر )

کمتر از یک درصد  sig، جداول نشان می دهد، از آن جا که SPSSی حسابرس مستقل نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار 

 در سطح خطای یک درصد رد می شود و وجود همبستگی معکوس بین این دو متغیر تایید می شود. 0Hاست، فرض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متغيرهاي  دامنه کار مناسب  و حق الزحمه حسابرس مستقل –بستگی پيرسون ضریب هم -1-4جدول 
 

  
دامنه کار مناسب 

 حسابرسان داخلی

حق الزحمه حسابرس 

 مستقل

دامنه کار مناسب   

 حسابرسان داخلی

 -747/0** 1 همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed)  000/0 

 130 130 تعداد پرسشنامه

حق الزحمه حسابرسان 

 تقلمس

 1 -747/0** همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 000/0  

 130 130 تعداد پرسشنامه
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 بحث و نتيجه گيري 

صالحیت حرفه ای، جایگاه سازمانی، مراقبت حرفه ای و دامنه "در این پژوهش به بررسی تأثیر چهار ویژگی حسابرسان داخلی شامل: 

بر حق الزحمه ی حسابرس مستقل پرداخته شد.نتایج فرضیه اول تحقیق بر مبنای ضریب همبستگی نشان می دهد که بین این دو   "ی کار

نتیجه گرفت که با بهبود صالحیت حرفه ای حسابرسان  %95متغیر همبستگی منفی معنی دار وجود دارد. پس می توان در سطح اطمینان 

تقل بیشتر به عملکرد حسابرسان داخلی اتکاء می کنند و بهتر می توانند عملکرد حسابرسی داخلی را داخلی به لحاظ اینکه حسابرسان مس

ارزیابی کنند در نهایت این امر منجر به محدود کردن دامنه حسابرسی مالی )آزمون محتوا( می گردد و محدود کردن آزمون محتوا منجر به 

ارائه خدمات حسابرسی می گردد. در واقع می توان گفت بین ویژگی صالحیت حرفه ای  کاهش هزینه حسابرسی مالی و صرفه جویی در زمان

حسابرسان داخلی و حق الزحمه ی حسابرس مستقل یک رابطه ی معکوس وجود دارد. در اولویت بندی متغیرها از طریق رگرسیون چند 

 بتا، دومین متغیر پیش بین در مدل می باشد.متغیره به این نتیجه رسیدیم که صالحیت حرفه ای حسابرسان داخلی با ضریب 

نتایج فرضیه دوم تحقیق بر مبنای ضریب همبستگی نشان می دهد که بین این دو متغیر همبستگی منفی معنی دار وجود دارد. پس 

مستقل بیشتر به نتیجه گرفت که با بهبود جایگاه سازمانی حسابرسان داخلی به لحاظ اینکه حسابرسان  %95می توان در سطح اطمینان 

عملکرد حسابرسان داخلی اتکاء می کنند از اینرو حق الزحمه ی حسابرس مستقل کاهش پیدا می کند در واقع می توان گفت بین ویژگی 

جایگاه سازمانی حسابرسان داخلی و حق الزحمه ی حسابرس مستقل یک رابطه ی معکوس وجود دارد. در اولویت بندی متغیرها از طریق 

چند متغیره به این نتیجه رسیدیم که جایگاه سازمانی حسابرسان داخلی با ضریب بتا، بعد از ویژگی مراقبت حرفه ای حسابرسان رگرسیون 

داخلی قرار می گیرد.نتایج فرضیه سوم تحقیق بر مبنای ضریب همبستگی نشان می دهد که بین این دو متغیر همبستگی منفی معنی دار 

نتیجه گرفت که با بهبود دامنه کار حسابرسان داخلی به لحاظ اینکه حسابرسان مستقل  %95سطح اطمینان وجود دارد. پس می توان در 

بیشتر به عملکرد حسابرسان داخلی اتکاء می کنند از این رو حق الزحمه ی حسابرس مستقل کاهش پیدا می کند در واقع می توان گفت بین 

ی حسابرس مستقل یک رابطه ی معکوس وجود دارد. در اولویت بندی متغیرها از طریق  ویژگی دامنه کار حسابرسان داخلی و حق الزحمه

 رگرسیون چند متغیره به این نتیجه رسیدیم که دامنه کار حسابرسان داخلی با ضریب بتا، به عنوان اولویت اول متغیر پیش بین و به عبارتی

حقیق بر مبنای ضریب همبستگی نشان می دهد که بین این دو متغیرهمبستگی بهترین متغیر پیش بین در مدل می باشد.نتایج فرضیه چهارم ت

نتیجه گرفت که با بهبود مراقبت حرفه ای حسابرسان داخلی به لحاظ اینکه  %95منفی معنی دار وجود دارد. پس می توان در سطح اطمینان 

حق الزحمه ی حسابرس مستقل کاهش پیدا می کند در واقع  حسابرسان مستقل بیشتر به عملکرد حسابرسان داخلی اتکاء می کنند از اینرو

می توان گفت بین ویژگی مراقبت حرفه ای حسابرسان داخلی و حق الزحمه ی حسابرس مستقل یک رابطه ی معکوس وجود دارد. در اولویت 

اخلی با ضریب بتا، در اولویت بندی بندی متغیرها از طریق رگرسیون چند متغیره به این نتیجه رسیدیم که مراقبت حرفه ای حسابرسان د

 متغیرها، سومین متغیر پیش بین برای متغیر وابسته می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.joas.ir/


 145 -153، ص 1396، پاییز 7پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 منابع و مراجع
 .34-21: 58. حسابرسی برنامه بر داخلی حسابرسی متغیرهای تأثیر بررسی. 1388انصاری ع، شفیعی ح.  [1]

  . 121 نشریه.حسابرسی سازمان تشاراتاول. ان چاپ حسابرسی. بنیادی مفاهیم بیانیه ی .1388نیکخواه آزاد ع.  [2]

 .94-20: 89. ویژگیهای حسابرس موفق. نشریه حسابدار رسمی. 1391جان نثاری ا.  [3]

. رابطه ی بین منابع صرف شده برای حسابرسی  داخلی و مخارج حسابرس 1382حساس یگانه ی، علوی طبری ح.  [4]

 .96-71: 4مستقل. مطالعات تجربی حسابداری مالی. 

 . بررسی تأثیر ویژگیهای موسسه حسابرسی و صاحبکار برحق الزحمه ی حسابرس مستقل.1386زارعی ر. سجادی ح،  [5]

حسابرسان عضو  دگاهیاز د یحسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخل یاتکا عوامل موثر در ییشناسا . 1387نیکبخت.  [6]

 .رانیا یجامعه حسابداران رسم
[7] Al-Twaijry AA, Brierley JA, Gwilliam DR.2003.  development of internal audit in  Saudi 

Arabia : an institutional theory perspective.  Critical Perspectives on Accounting, 14: 507-

531 
[8] Brown.1983. Independent auditor judgment in the evaluation of internal audit  functions. 

Journal of Accounting Research, pp: 444-455. 

[9] Clay RJ, Haskin DL.1981. Can Internal Auditors Reduce External Audit Costs? The 

Internal Auditor. Journal fo accounting research, 39: 513-534. 

[10] Flott WL.2000.  Internal audits.  ASQ Quality Auditing Technical Committee, Journal of 

Accounting  Research, PP:73-78. 

[11] Margheim, Loren L.1984. An Empirical Study of External Auditor Reliance on Internal 

Audit. Arizona State University. 

[12] Ward, Dewey D, Jack C.1980. Reliance on internal auditors. Journal of accountancy. 

Harvard Business Review , pp: 62-70.  

http://www.joas.ir/

