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 چکيده
دهند که رفاه اقتصادی درازمدت عنوان افرادی منطقی و اقتصادی، کاری را انجام نمیسابرسان بهح

دار کند، بدین ترتیب در این مفهوم موضوعیت یک نگاه اقتصادی بیش از یک نگاه آنان را خدشه

ظیفه ای هستند که دارای واینکه حسابرسان افرادی حرفهاخالقی وجود دارد. بعالوه، باتوجه به

یله وساجتماعی حمایت از صاحبکاران خود و سایر افراد ذینفع از هرگونه عملکرد نادرست و تحریف به

تنها از نظر اقتصادی برای نفع شخصی خود تالش نکنند، رود که نهمدیران هستند، بنابراین انتظار می

طور  نافع شخصی خود( بهبلکه آنان تعهد دارند تا نسبت به هرگونه منافع بخش ها و افراد )شامل م

 کند وجانبه نوعی تقابل و کشمکش برای حسابرس ایجاد می مستقل عمل کنند. این وظایف دو

وسیله آنان که برای ایشان دارای شود به این موضوع توجه کنند که خدمات ارائه شده بهموجب می

ن باشد. نتایج بررسی نشان منافع شخصی است، از نظر اجتماعی و اقتصادی در خور شأن اجتماعی آنا

دهد، وجود کمیته حسابرسی صاحبکار، وابستگی اقتصادی حسابرس، ارائه خدمات غیرحسابرسی می

 .دالزحمه حسابرسی بر استقالل حسابرس تأثیر دارو نقش مدیران در انتصاب حسابرسان و تعیین حق

-حسابرسیکمیته -غیرحسابرسیخدمات -حسابرساستقالل :يديکل واژگان 

 حسابرسیالزحمهحق -اقتصادیوابستگی
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 سيد ابوالفضل برهانی سبزوار

ای، آموزشکده فنی دختران مسئول طرح و برنامه، گروه طرح و برنامه، دانشگاه فنی و حرفهکارشناس 

 .نیشابور، نیشابور، ایران
 

 نام نویسنده مسئول:
 سيد ابوالفضل برهانی سبزوار

 ، چرایی و چگونگی آناستقالل حسابرس

http://www.joas.ir/


 48 -39، ص 6931، پاییز 7پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 مقدمه
ها، وجود اطالعات با کیفیت از اهمیت بسزایی این گزارش کنندگاناستفادههای مالی برای به دلیل پیامدهای اقتصادی با اهمیت گزارش 

ل اطالعات، پیچیدگی فرآیندهای اقتصادی و تبدی از این کنندگاناستفادهکنندگان و برخوردار است. با توجه به وجود تضاد منافع احتمالی بین تهیه

های مالی به منابع اطالعاتی، حسابرسان به عنوان اشخاصی با برون سازمانیِ گزارش کنندگاناستفادهآنها به اطالعات و عدم دسترسی مستقیم 

ای رفهح تهیه شده وارد صحنه می شوند. استانداردهای ای و به دور از هرگونه تضاد منافع احتمالی جهت اعتباربخشی به اطالعات مالیِصالحیت حرفه

گیرند که می که حسابداران رسمی شاغل مسئولیت انجام کاری را به عهده ای به استقالل حسابرسان دارند. هنگامیای تأکید ویژهو آیین رفتار حرفه

آثار واقعی آن باشند که ممکن است بر درستکاری، بیطرفی و استقالل  ای صرفنظر ازای است، باید فاقد هرگونه نفع و عالقهمستلزم گزارشگری حرفه

 (1131، 1گذارد)جامعه حسابداران رسمی ایرانایشان تأثیر گذارد، یا به نظر رسد که تأثیر می

سازد کل میر مشرا بسیا کنندگاناستفادهوجود برخی شرایط در محیط فرآیند گزارشگری امکان ارزیابی مستقیم کیفیت اطالعات به وسیله 

عدم  های اقتصادی وتقاضا برای حسابرسی در فرآیند گزارشگری که تحت شرایط تضاد منافع، پیامدهای اقتصادی با اهمیت، پیچیدگی فعالیت

ای نیاز به ردسترسی مستقیم انجام شود قابل توجیه است. تضاد منافع بین این دو گروه تهیه کننده و استفاده کننده اطالعات، مهمترین توجیه ب

افت. یحسابرسی است در صورت نبود تضاد منافع )چه واقعی و چه متصور( بین این دو گروه، نیاز به خدمات حسابرسی به طور محسوس کاهش می

، سابرسهای حسازد در نتیجه یکی از مهمترین ویژگیوجود تضاد منافع، انجام خدمات حسابرسی توسط فردی مستقل از هر دو گروه را اجباری می

 (. 1133استقالل اوست)نیکخواه آزاد، 

ای توصیف و مطرح شده است؛ یعنی بر حسب عینیتی که حسابرس از موفقیت در کار عنوان یک استقالل حرفه استقالل حسابرسی معموالً به

ر ب گیرد. همچنین، حسابرسی کار میبهوری، ارزیابی و گزارشگری آآورد و روشی که او برای گردای بدست میحسابرسی به عنوان یک فرد حرفه

عنوان حالتی از ذهن که به مفهوم نگرش حسابرسی به روابط موجود با مدیریت  پذیرد و این موضوع به طور سنتی، بهاساس روش بیطرفانه صورت می

 (.1391، 2و شرف)موتز های مالی است، تصور شده استکنندگان صورتاستفادهصاحبکار، سهامداران و سایر ذینفعان و 

 در کنار این اهداف واز طرفی ناظر به موارد خاصی نیست. که  رددا ایکلی ای، حرفه حسابرسی اهداف و اصـولاز دیدگاه آیین رفتاری حرفه

باشد. بخشی  ابرسانی برای حسوضع شده تا رهنمود ی انجام رسیدگیهاحسابرسان با موقعیت رویـارویی برای آنهااصول، احکامی درباره نحوه کاربرد 

 مـسئولیت انجـام خـدماتهنگامیکه نماید حسابرس مستقل بیان می، باشدحسابرسی می در ارتبـاط بـا موضـوع اسـتقاللکه از این احکام 

ر که ممکن است بواقعی آن، باشند  آثـار بدون توجه بهای، فاقد هر گونـه نفـع و عالقـهدر مؤسسه تحت رسیدگی باید  پذیردمیبخشی را گواهی

 .گذاردنظر رسد که تأثیر می به درستکاری، بیطرفی و استقالل ایشان تأثیر گذارد یا

سال کار با صاحبکارِ مشخص، کار خود را به شریک دیگری واگذار  5طبق قانون بورس و اوراق بهادار آمریکا، یک مؤسسه حسابرسی که بعد از 

ن های اضافی تا رساندعهده گیرد. این الزام مؤسسه حسابرسی را به تحمل هزینهدیریت کار آن صاحبکار را بهتواند مسال بعد از آن نمی 5، تا کندمی

دانند. عنوان معیار کنترل کیفی می های بزرگ حسابرسی آن را بهکند؛ اما مؤسسهشریک جدید به تجربه کافی، و ارتباط آن با صاحبکار مجبور می

های مالی به شریکان یا کارمندان بر مبنای ارائه خدمات غیرحسابرسی های حسابرسی را از پرداخت محرکمؤسسه مریکاقانون بورس اوراق بهادار آ

های منظم به کمیته حسابرسی و بورس اوراق بهادار آمریکا حسابرسان را ملزم به ارائه گزارش 1اُکسلی -به صاحبکار ممنوع کرده است. قانون ساربینز

( کلیه برخوردهای حسابداری گوناگون مطابق اصول 2گیرد، و های حسابداری انتقادی که مورد استفاده قرار میاقدامات و رویه( 1در ارتباط با 

( سایر ارتباطات مکتوب بین حسابرس و صاحبکار، همانند نامه مدیریت کرده است 1های مالی، و شده حسابداری برای اقالم همه صورتپذیرفته

 (.2005هاسکاپ،)
 

 مبانی نظري -1

 مفهوم استقالل حسابرس -1-1

شود. به این مفهوم که شخصی که کار حسابرسی صاحبکار را می پذیرد، از منظر واژه حسابرس بیشتر مواقع با واژه مستقل همراه و قرین می

 یر بگذارد، در آن واحد ندارد. اهمیتواحد مورد رسیدگی مستقل است و هیچگونه منفعت مستقیم و یا غیرمستقیمی که بتواند بر اظهارنظر وی تأث

ها در ساختار تئوری حسابرسی، به توجیه اندکی نیاز مفهوم استقالل در حسابرسی مستقل به حدی است که برای اثبات آن به عنوان یکی از شالوده

 های حسابرسی است. داریم و این موضوع برخالف سایر تئوری

                                                           
1- Iranian Association of Certified Public Accountants(IACPA) 
2-  Mautz & Sharaf 
3- Sarbanes-Oxley 
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بسیار مورد توجه قرار گرفته و تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است که بعضی از آنها بشرح زیر مفهوم استقالل حسابرس در ادبیات مالی، 

 (:1131می باشد)سجادی،ابراهیمی مند،

 داند.( استقالل حسابرس را توانایی مقاومت در برابر فشار صاحبکار می1335، )1نپ

که حسابرس حقیقت را همانگونه که دیده است بگوید و اجازه ندهد هیچ ترین معنا این است ( معتقد است استقالل در ساده1339،)5کری

 .محرکی اعم از مادی یا  احساسی او را از این مسیر خارج سازد

 ( معتقدند اگرچه جنبه باطنی استقالل حسابرس قابل مشاهده نیست اما هنگامی که قصور و سهل انگاری حسابرس نمایان1331،)9هال و رنر

 .آیداز نبود استقالل باطنی به دست می شود. مدارکیمی

 

 مفهوم استقالل در استانداردهاي حسابرسی -2-1

کند، مگر آنکه مستقل از واحد مورد رسیدگی های مالی منع میمهمترین استاندارد حسابرسی که حسابرسان را از اظهارنظر نسبت به صورت

فع مالی با اهمیت، از قبیل در استخدام بودن، وام دادن و یا وام گرفتن و روابط مختلف باشند، استقالل است. بدین معنی که استقالل با داشتن منا

رود. بدین ترتیب علیرغم اینکه در متون استانداردهای حسابرسی به استقالل حسابرس پرداخته شده، لیکن در این متون تعریفی دیگر، از بین می

ای استقالل حسابرس در قالب احکام قابل اجرا بدین صورت : همچنانکه در آیین رفتار حرفهمستقل با ابعادی مشخص مورد توجه قرار نگرفته است

گیرند که مستلزم گزارشگری حرفه است، باید فاقد ای مستقل مسئولیت انجام کاری را به عهده میهنگامیکه حسابداران حرفه "تعریف شده است: 

ابداران ) جامعه حس"ن باشند که ممکن است بر درستکاری و بیطرفی و استقالل ایشان تأثیر گذاردای، صرف نظر از آثار واقعی آهرگونه نفع و عالقه

 (1131رسمی ایران، 

 

 ابعاد گوناگون استقالل حسابرس: -2

ت. سا  شود دارای معانی مختلفیهای مالی که توسط صاحبکار تهیه میاستقالل حسابرسان در رابطه با حسابرسی و اظهارنظر نسبت به صورت

کنندگان ممکن است بر اظهارنظر گذاران، اعتباردهندگان، دولت و سایر استفادهاستقالل در این مورد یک عبارت هنری است. از آنجا که سرمایه

اید از ب تنها نباید قضاوت خود را منوط به دیگران کند، بلکهکند. بنابراین، حسابرس نهحسابرس تکیه کنند، استقالل حسابرس معنی خاصی پیدا می

 هرگونه نفع شخصی که ممکن است قضاوت وی را تحت تأثیر قرار دهد، مستقل باشد.

استقالل در این ساختار یعنی عینیت یا انحراف نداشتن از قضاوت دقیق. برای مفهوم استقالل حسابرس سه بعد ارائه شده است. به اعتقاد 

 مستقل باشد:  نهای زیرا( حسابرس باید در مراحل و زم1391،موتز و شرف)

 کاربرد هایها و رویدادهای حسابرسی و محدودهیعنی آزادی از کنترل و یا تأثیر بیجا در انتخاب روش ریزی حسابرسی: استقالل در برنامه

 آنها، الزم است حسابرس آزادی توسعه برنامه خود را هم بر اساس مراحل الزم، حجم نمونه و دامنه حسابرسی داشته باشد. 

 ها و روابط فردی. در این رابطه الزم استفعالیت ها،یعنی آزادی از کنترل یا تأثیر بیجا در انتخاب زمینه وری و ارزیابی شواهد:آل در گرداستقال

 که راه دستیابی به هیچ منبع اطالعاتی مشروع بر روی حسابرس، مسدود نباشد.

 های حسابرسی.رش یافتهیعنی آزادی از کنترل یا تأثیر بر گزا استقالل در گزارشگری:

. استقالل در فرهنگ (1131)زلقی و رضایی، استقالل، جوهره و روح حسابرسی است و حسابرسی بدون استقالل فاقد ارزش و معنی است

 سیاست ر موردرهایی از کنترل، یا اراده دیگری یا دیگران تعریف شده است. اگر استقالل وجود نداشته باشد، قضاوت حسابرس با اعتقاداتش د3وبستر

 گزارشگری صاحبکار سازگار نخواهد بود.

ه معنی دانند، بلکه آن را بمعنی با بیطرفی و استقالل نمی یابیم که دیگر استقالل را حالتی ذهنی و همهای جدید درمیاما با گذری بر دیدگاه

جدید،  هایدی نتواند نظر واقعی خود را بیان کند. یعنی در دیدگاهتحت تأثیر این عوامل ما دانند که حسابرساز بین رفتن منافع مادی و شرایطی می

ریتر و )که حسابرس تبدیل گشته است؛ به طوری« شخصیت تجاری»مفهوم استقالل از ماهیت)شخصیت ذهنی و قضاوتی( حسابرس به 

ال از شخصیت قضاوتی به شخصیت اقتصادی در ح دلیل اینکه عنصر تشکیل دهنده حرفه حسابرسی یعنی استقالل نیز معتقدند به (32000،ویلیامز

 ای را در این خصوص از خود نشان دهد.تغییر است، حرفه حسابرسی نیاز دارد که به احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن توجه کند و حساسیت ویژه

                                                           
4- Knapp 

5- Carey 

6- Hall & Renner 

7- Webster 

8- Reiter & Williams 
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 خدمات غيرحسابرسی -3
ی را شناسایی کرد که ارائه آن توسط حسابرسان نوع خدمات غیرحسابرس 10، 2001کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در سال 

 شرح زیر است:گردد. این خدمات بهباعث مخدوش شدن استقالل حسابرس می برایصاحبکاران

-1 های اطالعات مالی،طراحی و اجرای سیستم -2 های مالی صاحبکار،دفترداری یا هرگونه خدمات مرتبط با ثبت حسابداری یا صورت -1

خدمات حسابرسی  -5 خدمات کارشناسی بیمه،  -1 های غیرنقدی،آورده ا ارزشیابی، اظهارنظر در خصوص مطلوبیت یا گزارشخدمات ارزیابی ی

خدمات کارشناسی  -10 خدمات قانونی، و  -3 گذاری،گری، مشاوره سرمایهداللی یا معامله-3 منابع انسانی، -3، وظایف مدیریتی -9 داخلی، 

دف کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا از این کار، افزایش اطمینان به سهامداران نسبت به استقالل حسابرس است. ه غیرمرتبط با حسابرسی.

اُکسلی هر دو خدماتی را که در ارتباط با مشاوره مدیریتی بوده است و ممکن است بر استقالل حسابرس  -قانون ساربینز آمریکا و بورس اوراق بهادار

 اند.کردهمؤثر باشد ممنوع 

 کتبی بطور ساالنه که نمود ملزم را حسابرسان شد، منتشر 1333 سال ژانویه در که استقالل استانداردهای تدوین هیات 1 شماره استاندارد

 استقالل ( 2و ) کنند افشاء را است گذار اثر حسابرس استقالل بر رود انتظار معقولی بطور که خود صاحبکاران و حسابرسان بین روابط تمام( 1)

 افشای الزامات خصوص در شده نظرتجدید هایبیانیه آمریکا بهادار اوراق بورس کمیسیون ،1333 سال در(. ISB, 2001.) کنند ییدأت را خود

 به غیرحسابرسی هایالزحمهحق کل درصد خصوصدر افشاها این پذیرفت. را سهامی هایشرکت غیرحسابرسی خدمات با ارتباط در مشخص

 .باشدمی حسابرسی الزحمهحق به غیرحسابرسی هایالزحمهحق از کدام هر درصد نیز و حسابرسی، مهالزححق

ای برای های دورهاُکسلی، خدمات غیرحسابرسی که انجام آن نیازمند تصویب کمیته حسابرسی است باید در گزارش -بر طبق قانون ساربینز

نوع  1الزحمه حسابرسی و غیرحسابرسی را در اظهارنامه بورس به ریکا نیز الزامات افشای حقگذاران افشا شود. قانون بورس آمسرمایهاستفاده 

 بورس قانون طبق، بندی کرده است ها تقسیمالزحمهالزحمه مرتبط با خدمات حسابرسی و سایر حقالزحمه مالیاتی، حقالزحمه حسابرسی، حقحق

  یافشا به ملزم هاشرکت 2001 آمریکا بهادار اوراق

  (.2005، 3)هاسکاپباشندمی بورس اظهارنامه در مستقل حسابداران به پرداختی هایالزحمهحق

به این نتیجه رسید که بیشتر ذینفعان درک متفاوتی از این نکته دارند که چه نوع خدماتی استقالل حســابرس  2001( در سال 2001) 10تورنتو

 کند.را مخدوش می

الزحمه خدمات غیرحسابرسی رابطه مثبتی وجود های حسابرسی و حقالزحمهکنند که بین حق(بیان می0052)11ویوان لی و رابرت نیکل 

، ها و مناطق مختلفکنندگان استانداردها در دورهتواند استقالل حسابرس را نقض کند. اما در هر دو حال با نگاهی کلی بر مقررات تدویندارد که می

 شود.نسبت به شرایط محیطی جامعه آنها بهتر نمایش داده می کنندگانتفاوت نگاه این تدوین

ن عنوا ای مصوب جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی کشور بهالزم به ذکر است که به موارد بیشمار دیگری در آیین رفتار حرفه 

کاال و هدایا و پذیرایی و ... اشاره شده است. شاید به تعبیر مفاهیم مؤثر بر استقالل حسابرس از جمله منع تبلیغ، روابط شخصی و خانوادگی و خرید 

اط ای از مفاهیم مربوط در ارتب نامه مذکور متناسب با شرایط اجتماعی کشور است، ولی نباید از نظر دور داشت که بخش عمدهکنندگان، آیینتدوین

اً مختص کشورهای اروپایی و آمریکایی نبوده و در اقتصاد کشور ما نیز با استقالل حسابرس که در این مقاله تشریح شده و مورد توجه بوده، صرف

هایی از مقاله به تفصیل بیان شده است، این واقعیت را باید پذیرفت که مفهوم استقالل و اثبات آن امروزه تا گونه که در بخشجاری است و همان

غییرات ها با توجه به تنامه های مذکور، لزوم بازنگری در این آییننامه ندگان آیینکنتقدیر از زحمات تدوین ضمنحدود زیادی تغییر یافته است. لذا 

 رسد.نظر می داران به حسابرسان، ضروری بهبخشی سرمایهبازار سرمایه و دیدگاه اطمینانحاکم بر 

 

 کميته حسابرسی -4
در بهترین شکل، اعضای کمیته حسابرسی از مدیران خارج  شوند.های حسابرسی از بین اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب میاعضای کمیته

از جمله وظایف کمیته حسابرسی، انتصاب و عزل حسابرسان  ای که از کارکنان شرکت نیز نباشند.شود، یعنی اعضای هیات مدیرهاز شرکت تشکیل می

عالوه بر این کمیته حسابرسی  حسابرسان و مدیریت است.های حسابرسی و حل اختالفات بین مستقل، تعیین حدود خدمات حسابرسان، بررسی یافته

کند. ترجیحاً اعضای کمیته حسابرسی از بین مدیران غیرموظف یعنی اعضائی از هیات مدیره که های کارکنان حسابرسی داخلی نظارت میبر فعالیت

 شوند.از شاغلین شرکت نیز نباشند، انتخاب می
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 نقش کميته حسابرسی -1-4
های حسابداری و گزارشگری مالی واحد تجاری را به عهده دارد. کمیته حسابرسی هم با ها و نحوه عملسی نقش ناظر بر رویهکمیته حسابر

حسابرسان داخلی در تماس است و هم با حسابرسان مستقل شرکت و بنابراین حلقه واسط استقالل در حسابرسی اما در داخل شرکت می باشد. این 

ن بخشد. کمیته حسابرسی ضمهای دولتی وسعت میگذاری آن را به خصوص در سیستمکمیته است که دامنه و اختیار تاثیردو ویژگی متمایز این 

نماید با حسابرسان مستقل نیز دارای اینکه نقش نظارتی بر عملکرد واحد حسابرسی داخلی را داراست و بعد استقالل را در این واحد  تقویت می

 تفاوت متمایزکننده این کمیته از واحد حسابرسی داخلی است.چالش تنگاتنگ است. این 

 

 چگونگی تشکيل کميته حسابرسی  -2-4
شود. یک کمیته حسابرسی معموالً از سه تا پنج نفر مدیر غیرموظف یعنی مدیری که نه از مسئولین شرکت است و نه از کارکنان آن تشکیل می

ریت های داخلی، اختالف نظر با مدیشود تا حسابرسان بتوانند مسایلی چون نقاط ضعف کنترلوجود مدیران غیرموظف در کمیته حسابرسی سبب می

های مدیریت یا سایر اعمال غیرقانونی مسئولین شرکت را با کمیته حسابرسی، های احتمالی از سوء استفادههای حسابداری، نشانهدرباره اصول و روش

سی با حسابرسان، اطالعات به موقعی درباره وضعیت مالی شرکت و نیز اطالعات الزم برای ارزیابی های کمیته حسابرتر مطرح کنند. تماسصریح

 دهند.کارایی و درستکاری مدیریت را در اختیار هیات مدیره شرکت قرار می

ی داخلی، از جمله ممانعت از هاعنوان بازدارنده مدیریت از زیرپا گذاردن کنترلکند و بهاین کمیته، مدیریت ارشد شرکت را نیز کنترل می

ها و وظایف این کمیته با واحد حسابرسی داخلی است که لزوم وجود آنرا مستقل از واحد تقلب مدیریت نقش مؤثری دارد. این مرز میان فعالیت

 نماید.حسابرسی داخلی محرز می

کیفیت حسابرسی و تغییرات گاه بگاه حسابرسان در ارتباط اند که وجود یک کمیته فعال و مستقل با افزایش ( دریافته1333) 12ابوت و پارکر

توانند دو، وجود کمیته حسابرسی قوی ممکن است کیفیت حسابرسی، از طریق حصول اطمینان از اینکه حسابرسان میاست. براساس نتایج تحقیق این

 .بیطرفی خود را حفظ نمایند و تسلیم آمال مدیران نشوند، افزایش دهد

های حسابرسی را گسترش داد. به موجب این قانون مسئولیت تنظیم روابط با حسابرسان اُکسلی نقش و مسئولیت های کمیته -ز قانون ساربین

الزحمه آنان و نظارت بر حسابرس مستقل به عهده کمیته حسابرسی واگذار شده است. به موجب مستقل شامل انتخاب حسابرس مستقل، تعیین حق

باشند و نباید هیچ مزایایی به جز آنچه به عنوان عضو کمیته به آنها   "مستقل"همین قانون اعضای کمیته حسابرسی باید از مدیریت شرکت 

 گیرد، دریافت کنند.تعلقمی

 

 پيشينه پژوهش -5

 پيشينه داخلی -1-5

 ای نوظهورسازی در بازار حسابرسی به عنوان پدیدهصیتشکیل جامعه حسابداران رسمی و خصواند که ( دریافته1131سروش یار و همکاران)

اهش کدهد که افزایش رقابت در بازار حسابرسی منجر به نشان میآنان نتایج پژوهش  .بسیاری از صاحبنظران را به خود معطوف داشته است توجه

 .بازار حسابرسی، کیفیت سود نیز کاهش یافته استدهد به دنبال افزایش رقابت در شود. همچنین شواهد پژوهش نشان میتقالل حسابرس میاس

 گذاران به استقاللهای مالی است. اگر سرمایهنقش حسابرس در جامعه، اعتباردهی به صورتدارند که (بیان می1131وحیدی و همکاران)

ه آن هستند که وابستگی اقتصادی به شرکت دهندنشان آنان پژوهش ازهای مالی فاقد اعتبار خواهند شد. نتایج حاصل شک نمایند، صورتحسابرسان 

رسان اهمیت بر استقالل حسابگذاران به عنوان تهدیدهای باصاحبکار، ارائه خدمات غیرحسابرسی و روابط بلندمدت حسابرس و صاحبکار، از دید سرمایه

 .شوندمحسوب می

ن به ای "سابرس در برابر تهدید صاحبکار به جایگزینی ویهای مؤثر بر استقالل ححفاظ"( در پژوهش خود با موضوع1132مدرس و همکاران)

های پیشین شامل شهرت، اندازه مؤسسات حسابرسی، تخصیص کارهای نتیجه رسیدند که: کلیه عوامل استخراج شده از ادبیات موضوع و پژوهش

ایش پیشگان، افزدر ازای تخلفات حسابرسان، بررسی همهای تنبیهی مناسب موجود در بازار حسابرس از طریق مراجع قانونی)حرفه ای(، برقراری نظام

 کنندگاناستفادههای مالی، شفافیت حوزه مسئولیت حسابرسان مستقل از دید از خدمات حسابرسی نسبت به گزارش کنندگاناستفادهسطح دانش 

الزحمه سسه حسابرسی، محدود کردن نسبت حقخدمات حسابرسی، الزام به برقراری ارتباط با حسابرسان پیشین، مسئولیت تضامنی شرکا با مؤ

تهدید  ردریافتی از یک صاحب کار، الزام به افشای دالیل تغییر حسابرسان توسط صاحبکاران و تغییر ادواری حسابرسان، بر استقالل حسابرس در براب

 به نحو مناسبی بکار گرفته نشده است.کار به جایگزینی وی مؤثر است. اما این عوام در وضعیت کنونی حرفه حسابرسی در ایران صاحب
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گیری های حسابرسان مستقل موجب اعتباربخشی به اطالعات حسابداری و منابع تصمیمجا که گزارشز آن( ا1131عباس زاده و محمدی)

بار نباشد، چیزی به اعترسد. اگر حسابرس از واحد مورد رسیدگی مستقل شود، استقالل حسابرس یک مفهوم ضروری به نظر میهای ذینفع میگروه

رود افزاید. پس این انتظار وجود دارد که حسابرسان به شایستگی و درستکاری در حرفه خود عمل کنند، به ویژه از آنها انتظار میهای آن نمیگزارش

سیدگی و دیگران قرار گیرد. کلمه ثیر مدیریت واحد مورد رأهایشان زیر نفوذ و تگیریها و تصمیمکه در انجام این کار اجازه ندهند که قضاوت

پذیرد، از سازمان مورد رسیدگی شود به این مفهوم که شخصی که کار حسابرسی را میحسابرس بیشتر مواقع با کلمه مستقل همراه و تزیین می

ی است استقالل جوهره و روح حسابرسمستقل است و هیچ گونه منفعت مستقیم و یا غیرمستقیمی که بتواند بر اظهارنظر وی تاثیر بگذارد، ندارد. لذا 

 .و حسابرسی بدون استقالل فاقد ارزش و معنی خواهد بود

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که ارائه خدمات غیرحسابرسی مانند اصالح حساب، خدمات دفترداری، 1135نیکبخت و مهربانی)

ای مدیریت توسط مؤسسات ، خدمات وظایف مدیریتی، خدمات مشاورههای مالی، خدمت حسابرسی داخلیهای حسابداری و تهیه صورتثبت

 نماید.اند استقالل حسابرس را مخدوش میهایی که حسابرسی آن شرکت را به عهده داشتهحسابرسی به صاحبکاران خود در همان سال

وجود کمیته حسابرسی صاحبکار عامل  ( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که از نظر حسابرسان مستقل،1131مند)سجادی و ابراهیمی

 باشد.افزاینده استقالل حسابرس می
 

 پيشنيه خارجی -2-5
( در کشور مالزی به این نتیجه رسیدند که استقالل حسابرس رابطه مثبتی با جلسات کمیته حسابرسی، گزارش 2003)11زولکارنین و همکاران 

 الزحمه حسابرسی و ترکیب اعضای کمیته حسابرسی دارد.ابرسی در تعیین حقکمیته حسابرسی به همراه گزارش ساالنه، نقش کمیته حس

تأثیر خدمات غیرحسابرسی بر استقالل  "خدمات غیرحسابرسی و کیفیت حسابرسی"( در پژوهشی تحت عنوان2009)11های و همکاران

آزمون اول، ارتباط بین  :استفاده قرار گرفته استحسابرس را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش سه دسته آزمون برای این بررسی مورد 

های غیرحسابرسی و الزحمهدهد، آزمون دوم ارتباط بین حقهای حسابرسی را مورد بررسی قرار میالزحمههای غیرحسابرسی و حقالزحمهحق

م )تصدی( حسابرسی را مورد بررسی قرار های غیرحسابرسی و دواالزحمههای حسابرسی مشروط و تعدیلی و گزارش سوم ارتباط بین حقگزارش

شود اما ارائه این دهند استقالل حسابرس در ظاهر دچار اخالل میدهد که زمانیکه حسابرسان خدمات غیرحسابرسی ارائه میدهد. نتایج نشان میمی

 .خدمات بر استقالل نظر )رأی( حسابرس تاثیری ندارد

الزحمه خدمات غیرحسابرسی و معیارهای مدیریت سود از وجود رابطه بالقوه میان حق ( طی پژوهشی شواهدی2002)15فرانکل و همکاران

 مشاهده نمودند. بنابراین ارائه خدمات غیرحسابرسی به صاحبکار تأثیر منفی بر استقالل حسابرس دارد.

 "های غیرحسابرسیالزحمههای حقدهکیفیت سود و استقالل حسابرس با استفاده از دا"( در پژوهش خود تحت عنوان 2002)19دی و همکاران

 پردازند دارای سود با اقالم تعهدی اختیاری و کل بیشتریالزحمه غیرحسابرسی بیشتری میهای مورد بررسی که حقبه این نتیجه رسیدند که شرکت

های الزحمهبرای مشتریانی که از آنها حقکند که حسابرسان تالش کمتری را برای جلوگیری از افزایش مدیریت سود باشند. این نتیجه توصیه میمی

 .گیرندکار میکنند، بهغیرحسابرسی بیشتری دریافت می

شود که حسابرسان ( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که ارئه همزمان خدمات غیرحسابرسی و حسابرسی موجب می2001)13دوپوچ و همکاران

شود. کلی قضاوت آنها دچار انحراف میطوردهد و بهو شواهد مثبت را پر رنگتر جلوه می هنگام جستجوی شواهد، منافع مشتری را در نظر گرفته

 بدین ترتیب ارائه همزمان خدمات غیرحسابرسی و حسابرسی موجب لطمه بر 

 استقالل حسابرس خواهد شد.

سسات ؤی معتقدند که بسیاری از ماهستند. عده سسات حسابرسی در حال توسعه دامنه خدمات غیرحسابرسی بـه صـاحبکـاران خـودؤم

رایط، ش ای پر سود با صاحبکاران خـود منعقـد کننـد. ایـنکه بتوانند در آینده قراردادهای مشاوره شوند به این امیـدحسابرسی، متقبل زیان می

آورد و به دنبال آن این نگرانی می حفظ و گردش کسب و کار وارد خصوص در رده مدیر و شریک مؤسـسه بـرایفشار قابل توجهی بر حسابرسان به

. اما برای بردحسابرس را زیر سؤال می فشارهای اقتصادی برای حفظ روابط خوب تجاری با صاحبکـاران، بـیطرفـی و اسـتقالل یابـد کـهافـزایش مـی

 سـسات حـسابرسی، انجـامؤفیـت در مهـای کنتـرل کیهمانند بررسـی هـم پیـشگان و روش هـاییکاهش تردید در خـصوص اسـتقالل حفاظـت

  (2001. )گوئرا و ماری، پذیردمی
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 الزحمه خدمات غیرحسابرسی تأثیری بر استقالل حسابرس ندارد.( طی پژوهشی به این نتیجه رسیدند که میزان حق2002)13دفوند و همکاران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18- Defond et al 

http://www.joas.ir/


 48 -39، ص 6931، پاییز 7پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 نتيجه گيري
 ای باشددسامان، به موضوع حسابرس مستقلی که دارای صالحیت حرفهبا توجه به اقدامات قانونی جهت ایجاد و ثبات حرفه حسابرسی خو

توان با بررسی قوانین تصویب شده از اواسط قرن نوزدهم مالحظه نمود و ضرورت و الزام به به داشتن ای داده شده است. این روند را میاهمیت ویژه

گردد که در طی این دوران حسابرسان، سعی در برقراری تعادل بین ظه میها مالححسابرس مستقل از قرن بیستم مشاهده نمود، که طی این بررسی

منافع شخصی، اقتصادی و اجتماعی خود، با منافع اقتصادی و اجتماعی عمومی باشند. با مطالعه و بررسی تاریخچه چند دهه گذشته تغییرات 

رسیم در می رس و تقسیم آن به دو بخش استقالل ظاهری و باطنی،حسابرسی و مسائل مربوط به آن به تغییر ایجاد شده در مفهوم استقالل حساب

 اند.نمودهاند که آنها را حسابرسی میهایی بودهحالیکه در ابتدا اینچنین نبوده و بسیاری از حسابرسان خود سهامداران شرکت

 ران آنرا حالتی ذهنی صورت مستقیم قابل لمس نیست و اکثر صاحبنظباشد که بهاستقالل در واقع مفهومی ذهنی می

های زیادی که برای استقالل اند که با مفاهیمی همچون صداقت، امانت، بیطرفی و شخصیت حسابرس مرتبط است. در تعریفتوصیف کرده

یف کرده است: استقالل واقعی را اینگونه تعر 13وجود دارد به دو بعد اشاره شده است. یکی استقالل ظاهری و دیگری استقالل باطنی، چانکه بارتلت

پرهیز از شرایطی که حسابرس را در تضاد "و استقالل ظاهری را  "استقالل واقعی عبارتست از نبود گرایش ذهنی در اجرای عملیات حسابرسی"

از وجود  دگانکنناستفادهداند. درنتیجه استقالل واقعی با بیطرفی و استقالل ظاهری بطور معمول با برداشت می "منافع آشکار با صاحبکار نشان دهد

 تضاد منافع حسابرس در یک وضعیت مشخص ارتباط دارد.

های حسابداران رسمی، استقالل حسابرسی نسبت به صاحبکار بایستی در هر بر اساس استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه  ای جامعه

ی باشند و با توجه به اینکه استقالل واقعوجود استقالل حسابرس نمی دو بخش ظاهری و باطنی نمود داشته باشد و هر کدام به تنهایی قادر به اثبات

های تشکیل و رشد فعالیت حسابرسی سعی باشد قابل مشاهده و درک نیست، حسابرسان در طی سالیک حسابرس که صرفا یک موضوع ذهنی می

ند که استقالل باطنی آنها تحت فشارهای وارده از سوی صاحبکار قرار های مالی را مجاب نمایاز صورت کنندگاناستفادهذاران و گهاند که سرماینموده

 گیرد. نمی

های مالی به وسیله شخص یا اشخاصی های مالی نوید دهنده این اطمینان است که صورتاز صورت کنندگاناستفادهاستقالل حسابرس برای 

ای بوده و از بیطرفی کافی برای اجرای حسابرسی برخوردار هستند. حرفه اعم از حقیقی یا حقوقی رسیدگی و حسابرسی شده است که دارای صالحیت

های مالی حسابرسی شده نسبت به استقالل حسابرس بدگمان باشند، ارائه خدمات از صورت کنندگاناستفادهگردد اما مسائلی هستند که باعث می

مالی براساس اطالعات ثبت شده توسط سیستم حسابداری صاحبکار، ارائه  هایباشد، مانند تهیه صورتجمله میغیرحسابرسی به صاحبکاران از آن

کند های مالی ایجاد میاز صورت کنندگاناستفادهها و... که این تصور را برای ها، تهیه اظهارنامههای مالی و مالیاتی، تنظیم و نگهداری حسابمشاوره

به  های مالی مستقل نباشند،از صورت کنندگاناستفادهه اگر حسابرسان از نظر که حسابرسان مستقل نیستند و آنچه که مسلم است اینست ک

 ها و نیز باعث کاهش کیفیت گزارشگریکند و درنتیجه باعث کاهش استقالل حسابرس و کاهش کیفیت حسابرسیهای آنها کسی اتکا نمیگزارش

باشند، ز آنجایی که بعضی خدمات غیرحسابرسی، ناقض استقالل حسابرس میشوند. لذا ااینصورت کسی جز حسابرسان متضرر نمیشود و درمالی می

 ای در برقراری ممنوعیت یا محدودیت ارائه این خدمات توسط حسابرسان برای صاحبکاران را داشته باشند.مراجع قانونگذاری بایستی توجه ویژه
 

 پيشنهادات
 غیرحسابرسی. هایالزحمهحقدگذاری جهت افشای میزان تدوین استانداردهای الزم از سوی مراجع قانونی استاندار -1

 الزحمه حسابرسی توسط مراجع قانونی استانداردگذاری.غیرحسابرسی نسبت به حق هایالزحمهحقبرقراری محدودیت در میزان  -2

رسان نیز ارتباط مستقیم حسابها به داشتن کمیته حسابرسی جهت نظارت بر استقرار و عملکرد صحیح واحدهای اقتصادی و الزام نمودن شرکت 

 گردد.با کمیته به منظور حذف فشارهای وارده از طرف صاحبکار که باعث مخدوش شدن استقالل حسابرسان می
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