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 چکيده
ها نیاز به آگاهی از وضعیت گیری برای تأمین مالی شرکتگذران و اعتباردهندگان قبل از تصمیمسرمایه

ها که توسط های مالی شرکتای جز استفاده از صورتمالی آنها دارند و برای دستیابی به این آگاهی چاره

 های مالی توسط مدیریتتوجه به اینکه همواره خطر تحریف صورتمدیریت آنها تهیه شده است ندارند، اما با

های مالی ارائه شده توسط شخصی گذاران و اعتباردهندگان وجود دارد، تأیید صورتبرای جذب سرمایه

پذیر های سرمایهباشد و از طرفی مدیران شرکتهای مالی الزامی میمستقل از شرکت ارائه دهنده صورت

 های مالی تهیهگذاران و اعتباردهندگان مبنی بر عدم تحریف صورتبخشی به سرمایه منظور اطمینانبه

الی های مای رسیدگی به صورتشده نیز تمایل به استفاده از اظهارنظر شخصی که صالحیت علمی و حرفه

و اظهارنظر درخصوص آنها را داشته باشد دارند و این شخص کسی نیست بجز حسابرس مستقل که با 

کند و در نتیجه ارزش افزوده های مالی درخصوص قابلیت اعتماد و صحت آنها اظهارنظر میی صورتبررس

نظر گرفتن اهمیت خدمات حسابرسی و عدم امکان آورد. با دراقتصادی را برای یک شرکت به وجود می

ضروری  یکردن روشی اثربخش برای کنترل کیفیت حسابرسی، امرمشاهده مستقیم کیفیت حسابرسی، پیدا

ن الزحمه حسابرسی دانست. بنابرایتوان حقترین جنبه کنترل و مدیریت کیفیت حسابرسی را میاست. مهم

الزحمه حسابران است. معیارهای کیفیت حسابرسی هدف از این مقاله بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر حق

نظر انتخاب حسابرس دردر این مقاله اندازه مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تداوم 

 شده است.گرفته

الزحمه حق _تخصص حسابرس در صنعت  _اندازه مؤسسه حسابرسی  :يديکل واژگان 

 کیفیت حسابرسی _حسابرسی 
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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

 الزحمه حسابرسان و کيفيت حسابرسیحق
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 مقدمه
است.  مالی هایدر صورت موجود اهمیت با و اشتباهات تحریفات مقابل در سهامداران منافع از حفاظت حسابرسان، هدف کلی طوربه 

 حسابرسی هستند. در کیفیت افزایش دنبال به خود، علیه قضایی دعاوی از اجتناب و خود ایحرفه حرفه، شهرت اعتبار حفظ منظوربه حسابرسان

 مقابل شوند. درمی خود اهداف به حسابرسان رسیدن از سود، مانع کیفیت در خود شخصی منافع اعمال جهت در مدیران هایانگیزه میان این

 در سود مدیریت در اعمال را مدیران و کرده کشف را مدیران توسط گرفته صورت سود مدیریت حسابرسی، افزایش کیفیت با توانندمی ابرسانحس

 .دهند قرار تنگنا

گری و دینحشود. همچنین، همین تضاد منافع بهمشکالت نمایندگی درنتیجه تضاد منافعی که بین مدیران و سهامداران وجود دارد، ایجاد می

کننده شرکت )سهامداران عمده( و سهامداران اقلیت نیز وجود دارد. وجود چنین تضاد منافعی باعث ایجاد مسائل و مشکالت میان سهامداران کنترل

ی از دگی ناشهای نماینشود. در همین راستا، هزینههای نمایندگی شده که به شرکت و ذینفعان آن منتقل مینمایندگی و درنهایت منجر به هزینه

اهمیت است. از سوی دیگر مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنان نسبت به منافع سهامداران های مالکان برای کنترل مدیران، اغلب قابل توجه و باتالش

سهامداران جزء، به این  کننده و حمایت از(. مسئله وجود سهامداران کنترل6891مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهماداران هستند )جنسن،

رسد حسابرسی که یک شد. به نظر میاست که وجود تضاد منافع بین آنان، موجب ایجاد عدم اطمینان در بازار سرمایه خواهددلیل بسیار مهم شده

ا دارد و به کمک آن های مالی هیئت مدیره رشود، وظیفه اعتباردهی به گزارشحرفه مستقل و بخشی از سیستم نظارتی سهامداران شمرده می

الزحمه خدمات حسابرسی شرط ضروری برای اطمینان نسبت به کیفیت (. حق1166توان برای ذینفعان ایجاد اطمینان کرد )بن علی و لسیج، می

ت حسابرسی یالزحمه بیشتر حسابرسی همیشه بیانگر هزینه حسابرسی با کیفیت باالتر نیست اما، عالوه بر داشتن کیفحسابرسی است. اگرچه حق

الزحمه دریافتی آنها بیشتر از این طور طبیعی حقگیرند که بهمناسب، مؤسسات حسابرسی هزینه استانداردی را برای انجام کار خود در نظر می

نیز از دست الزحمه کمتر ممکن است که صاحبکاران خود را هاست. در صورت وجود رقابت در بازار، مؤسسات حسابرسی عالوه بر دریافت حقهزینه

های صرف کرده برای انجام حسابرسی درخواست کنند، الزحمه خیلی باالتری را نسبت به هزینهبدهند. در صورتی هم که مؤسسات حسابرسی حق

یفیت ک توجه به توضیحات فوق، مسأله اساسی در این پژوهش، بررسی تأثیردیدگاه جامعه نسبت به کیفیت کار آنها با تردید همراه خواهد شد. با

 الزحمه حسابرسی یاری کرد.گذاران را در ارزیابی حقالزحمه حسابرسان است تا بتوان با کمک نتایج آن، مدیران و سرمایهحسابرسی بر حق
 

 مبانی نظري -1

 ئولیتمس از ناشی آتی هایزیان از بعالوه تخمینی حسابرسی فرآیند در رفته بکار شده خدمات تمام بهای براساس حسابرس الزحمه حق

 زیان وقوع از حسابرس اول، ارزیابی شود. مرحلهمی انجام مرحله سه در فرآیند شد. اجرای این خواهد تعیین شده، صادر گزارش برابر حسابرس در

 مثال سیحسابر اجرای عملیات در منابع بکارگیری دوم، شود. مرحلهمتحمل می سهامدار مثال ذینفع یک آینده در که قضاوت حسابرس از ناشی آتی

 نهایی برابر هزینه مالی هایصورت حسابرسی از ناشی آتی مورد انتظار هایزیان فعلی ارزش در کاهش نهایی اینکه منافع تا انسانی نیروی

ت قضاو میان این دهد. در پوشش را حسابرسی اینکه هزینه تا کندمی تعیین را قیمتی حسابرس نهایت باشد. در حسابرسی اضافی گذاریسرمایه

 (1166دارد )استنلی، قیمت تعیین در مهمی نقش حسابرس

 نمایندگی، تئوری قبیل از آن با مرتبط شده مطرح هایهمچنین تئوری و شرکتی حاکمیت بحث مدیریت، از مالکیت جدایی مقوله به توجه با

 مالی هایتصور برای حسابرسی، .است ضروری کامالً هاشرکت مالی هایتصور حسابرسی و رسیدگی به نیاز ها،دیگر تئوری و ذینفعانتئوری

دهد)حساس گزارش می را مالی هایصورت محتوای اتکای قابلیت و بودن مربوط بررسی نتایج کند، زیرامی افزوده )مضاعف( فراهم ارزش شدهگزارش

 (6891یگانه، 

 موسسه کدام که داد تشخیص تواننمی مشاهده موسسات با و مستقیم طوربه و باشدمی متفاوت یکدیگر از حسابرسی موسسات کار کیفیت

 با موسسات حسابرسی میان تمایز برای هاییجانشین از پژوهشگرها (. بنابراین6891، 6سیمونیس و است )دیپوچ برخوردار باالتری کاری کیفیت از

 مراقبت میزان شهرت(، )حسن تجاری نام و قدمت برسی،حسا نمایند. اندازه موسساتمی استفاده پایین کیفیت با حسابرسی موسسات از باال کیفیت

باشد. می حسابرسی کیفیت موسسات متمایزکننده معیارهای از اینمونه "حسابرس تصدی دوره"یعنی آن نظارت و توانایی حسابرس ایحرفه

حسابرس  اندازه چههر که طوریبه دارند، یممستق رابطه هم با دو این که است "اندازه حسابرس"حسابرس  کیفیت گیریکمی اندازه شاخص مهمترین

 باالتری کیفیت با را حسابرسی خدمات حسابرسی بزرگتر، موسسات که معتقدند بود. پژوهشگرها خواهد باالتر هم حسابرسی کیفیت باشد، بزرگتر

 دادندست از نگران است زیاد صاحبکارانشان تعداد که آنجا از و آورند دستبه کار بازار در شهرت بهتری که هستند مندعالقه زیرا کنند،می ارائه

 هایآزمون انجام و خود حسابرسان آموزش برای امکانات بیشتر و منابع به دسترسی دلیل به موسساتی چنین که است این بر باشند. تصورنمی آنها
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 را خود کیفیت حسابرسی کنندمی سعی حسابرسی ساتموس نوع این دلیل همینکنند. بهمی ارائه کیفیت باالتری با را حسابرسی خدمات مختلف،

 روی بر و گذشت نخواهد آن از سهولت به حسابرسی موسسه باشد، و تحریفی ایراد هرگونه دارای شرکت اگر نتیجهدر دارند، نگه سطح باالترین در

 (.6896، 1بود)دی آنجلو خواهد گذارتاثیر اظهارنظر حسابرسی

 اطالعات اولیه ابالغ به مالی هایصورت کند، حسابرسیمی ( بیان6898)  امریکا حسابداری انجمن حسابرسی بنیادی مفاهیم کمیته چنانچه

 و افراد این شده بهگزارش اطالعات کیفیت درباره دادنگزارش با عمل کند. اینمی اضافه ارزش سازمانیبرون ذینفعان به گزارشگر واحد از مالی

 قابلیت و بودنمربوط بررسی نتایج زیرا کند،می فراهم افزوده ارزش شدهگزارش مالی هایصورت برای حسابرسی دیگر، نبیا شود. بهمی انجام سازمان

 افراد و گزارشگر هویت بین کلی پاسخگویی نقش به را ارزش افزودن قابلیت حسابرسی دهد. همچنینمی گزارش را مالی هایمحتوای صورت اعتماد

 (6891 یگانه، اس)حس دارد سازمانی برون
 

 س در صنعتتخصص حسابر -1-1

 هایشرکت در ساختاری و تغییرات کنندمی ارایه را تریبخش اثر حسابرسی متخصص صنعت، حسابرسان که است آن از حاکی شواهد

کند)سولومون می بازی کیفیت حسابرسی در را مهمی نقش صنعت تخصص است که آن از حاکی صنعت، تخصص به دستیابی در جهت حسابرسی

 (6888و همکاران، 

شود، افزایش سطح تخصص در کار برده میهایی که در حال حاضر در مؤسسات حسابرسی برای افزایش سطح سودآوری بهاز جمله استراتژی

ان، همچنین های سازنده جهت کمک)خلق ارزش افزوده( به صاحبکارصنعت مشتری است. منظور از تخصص حسابرس در یک صنعت، شامل خلق ایده

 (.1119، 8شوند)کندهایی است که صاحبکاران در صنایع مربوط به خود با آن مواجه میکارهای تازه برای برخی از موضوعها و راهفراهم نمودن دیدگاه

ا از ی است تهای خود جهت تأمین نیازهای مختلف مشترهای اصلی حسابرس، افزایش تواناییکند که یکی از سیاست( بیان می6891)1پورتر

نهایت، این طریق بتواند به سطح قابل قبولی از تمایز رقابتی نسبت به رقبای خود دست یابد و از این طریق برای خود، مشتریان انحصاری و در

راهم ف های اقتصادی ایجاد کنند. افزایش سطح تخصص حسابرس در صنعت مشتری، زمینه مناسبی را برای تأمین نیازهای مختلف مشتریانرانت

 های مشابه ارائه کنند. های متمایزی را برای ارائه خدمات به گروه وسیعی از مشتریان با ویژگیدهد تا استراتژیکند و به حسابرس اجازه میمی

شود، زیرا مشتریان ( معتقدند که تخصص حسابرس در صنعت باعث افزایش سهم بازار حسابرس در صنعت هدف می1111)1فرگوسن و استاکز

ا مشاهده شود و بهای تخصص حسابرس محسوب میعنوان یکی از نشانهخواستار خدمات تخصصی حسابرسان هستند. بنابراین، سهم بازار حسابرس به

 توان به میزان دانش تخصص صنعت حسابرس پی برد. کنند، میسهم نسبی بازار مؤسسات حسابرسی که به یک صنعت خاص خدمات ارائه می

باشد و یا سهم بازار آنها حداقل کنند یک حسابرس، زمانی متخصص است که بزرگترین سهم بازار را داشته( بیان می1118)1زمیهو و ویلکین

الزحمه مؤسسه حسابرسی نسبت به کل درصد باالتر از سهم بزرگترین حسابرس دوم باشد. آنها برای محاسبه سهم بازار از نسبت حق 61

صنعت بهره گرفتند. برای محاسبه سهم بازار معیارهای دیگری نیز مثل تعداد مشتریان در یک صنعت، تعداد  های حسابرسی در یکالزحمهحق

های صاحبکاران در این های تمام صاحبکاران یک حسابرس به مجموع تمام داراییوسیله حسابرس و یا مجموع داراییشده بهصاحبکاران حسابرسی

 صنعت وجود دارد. 

 شوند.درصد کل بازار یا بیشتر باشد، متخصص محسوب می 11کنند مؤسسات حسابرسی که سهم بازار آنها معادل ( بیان می1116)9نیل و رایل

 

 اندازه مؤسسه حسابرسی -2-1
 اندازه چههر که طوریبه دارند، مستقیم رابطه هم دو با این که است "سحسابر اندازه"حسابرس،  کیفیت گیریاندازه کمی شاخص مهمترین

 حسن نتیجه تجاری( است. در )نام شهرت حسابرس حسن حسابرس، اندازه از بود. منظور خواهد باالتر هم کیفیت حسابرسی باشد، بزرگتر حسابرس

 (1119بود)تندلو و وانسترالن،  خواهد باالتر حسابرسی کیفیت لذا و یافته مالی افزایش هایصورت اطالعات اعتبار حسابرس، شهرت

ت هایی برای تمایز میان مؤسسات حسابرسی با کیفیکننده از یکدیگر متفاوت بوده و پژوهشگران از جانشینسات حسابرسیکیفیت کار مؤس

ز معیارهای ای اکننده، قدمت و نام تجاری مؤسسات، نمونهنمایند. اندازه مؤسسات حسابرسیباال از مؤسسات حسابرسی با کیفیت پایین استفاده می
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، 9آنجلوتر و دارای نام تجاری مشهورتر نسبت به مؤسسات دیگر دارای کیفیت کاری باالتری هستند )دیاشد. یعنی مؤسسات بزرگبکننده میمتمایز

 در زمره را رسمی حسابداران جامعه عضو حسابرسی موسسات آنها گرفت ( انجام6898فر ) آذین یگانه و حساس توسط که (. اما در پژوهشی6896

 را موضوع این خالف آنها دادند. نتایج قرار بزرگ زمره حسابرس در بیشتر قدمت و زیاد کارکنان دلیلبه را حسابرسی انسازم و کوچک حسابرس

 حسابرسی کیفیت موسسات کوچک و دارد وجود معناداری رابطه حسابرسی کیفیت و حسابرس اندازه بین که نتیجه رسیدند این به آنها کرد، ثابت

 با تحریفات کشف در و هستند برخوردار باالتری حسابرسی کیفیت از حسابداران رسمی جامعه عضو حسابرسی موسسات ،همچنین و دارند باالتری

 .تواناتر هستند اهمیت

 

 کيفيت حسابرسی:-3-1

 حسابداری حرفه و سرمایه بازارهای در جایگاه باالیی از همواره دارد، مالی هایصورت به اعتباردهی در که بااهمیتی نقش دلیلبه حسابرسی

نقش  این بتواند که است حدی به حسابرسی کیفیت آیا که دارد وجود نگرانی این حسابرسی، همواره بااهمیت نقش موجب است. به برخوردار

 املعو و هاشرکت مالی گزارشگری کیفیت به عمومی نسبت اعتماد سلب به بزرگ، هایشرکت مالی هایرسوایی کند؟ اجرا خوبی به را پرمخاطره

 اعتماد هدف بازگرداندن با و هارسوایی این به واکنش در آمریکا، متحده ایاالت است. در شده منجر حسابرسی مستقل کیفیت ویژهبه آن، بر ناظر

 حسابرسی شرکای گردش قانون، این  203بخش در مندرج مفاد رسید که تصویب به 8آکسلی-  ساربینز قانون مالی، هایصورت به نسبت عمومی

است )چی،  شده حسابرسی تأکید هایمؤسسه اجباری گردش مسئله روی بیشتر پژوهش اجرای لزوم بر نیز 119 در بخش و است کرده اجباری را

1166) 

شده پیرامون کیفیت حسابرسی به نوعی در رابطه با ریسک حسابرسی تعریف شده است. های تجربی انجامکیفیت حسابرسی در اغلب پژوهش

 6896آنجلو  های مالی حاوی تحریف با اهمیت، نظر نامعتبر ارائه کند. برای مثال، دیی آن ریسکی است که حسابرس درباره صورتریسک حسابرس

های مالی که توسط حسابرس کشف نشده است. کیفیت حسابرسی را به عنوان احتمال ارزیابی بازار از )الف( تحریف های بااهمیت موجود در صورت

های دی آنجلو را ها، برخی از ویژگیهای مذکور، تعریف نموده است. اکثر تعاریف دیگر از کیفیت حسابرسی به رغم تفاوتریفو )ب( گزارش تح

 دهند . بازتاب می

پردازند که آیا مدت طوالنی رابطه حسابرس ـ صاحبکار بر کیفیت حسابرسی تأثیر دارد مطالعات دوره تصدی حسابرس به بررسی این امر می

شود باشد. استداللی که در جهت تغییر حسابرس عنوان مینیز دعوت به تغییر اجباری یا اختیاری حسابرس می هاپژوهشخیر. علت و محرک این یا 

قوی  های اقتصادیکند. استدالل مخالف نیز این است که حسابرسان از انگیزهدار میاین است که دوره تصدی بلندمدت استقالل حسابرس را خدشه

 باشدای حسابرسان کافی میهای داخلی از قبیل چرخش پرسنل برای حفظ استقالل و تردید حرفهسازوکارای حفظ استقالل برخوردارند و بر

تر باعث آشنایی بیشتر حسابرس با عملیات تجاری و مسائل شود که دوره تصدی بلندمدتهمچنین استدالل می .(1111 ،61و همکاران )فرانسیس

 .(1161 ،66یابد )حکیم و عمریکیفیت حسابرسی افزایش می لذاشود و میار صاحبکگزارشگری 

دهد. بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی، به های مالی را نشان میآنجلو، ویژگی انتقادی از درک تأثیر حسابرسی بر اطالعات صورتتعریف دی

بق قسمت پردازد. مطاشده حسابداری میز مطابقت آنها با اصول پذیرفتهبخشی اتوانایی حسابرس برای کنترل کیفیت اطالعات تولیدی یا اطمینان

آنجلو این امر به شایستگی حسابرس یا توانایی کشف تحریف با اهمیت مربوط می شود. قسمت )ب( از تعریف فوق، یعنی احتمال )الف( از تعریف دی

ر به کنندگان اطالعات منجکنندگان و تهیهکه تضاد منافع بین استفاده باشد. از آنجاگزارشگری تحریف مذکور، موکول به استقالل حسابرس می

شود؛ بنابراین استقالل باید ویژگی بنیادی حسابرسی باشد. درجه شایستگی )صالحیت( و استقالل حسابرس به افزایش تقاضا برای حسابرسی می

ود دارد این است که این تعریف در زمینه احتماالت ارزیابی شده بازار آنجلو وجاجزای کیفیت حسابرسی وابسته است. نکته مهمی که در تعریف دی

داده و نیز میزان درک از استقالل رو، این تعریف به درک بازار از این که آیا حسابرس عملیات حسابرسی را با شایستگی انجامگیرد. از اینجای می

شایستگی )صالحیت( و استقالل حسابرس به سمت تأکید بر اجزای کیفیت حسابرسی  آنجلو با معرفی مفهوم درک بازار ازحسابرس، وابسته است. دی

 دهد.تغییر جهت می

 قابل مشاهده است.ای حسابرس استوار است، که این مطلب هم عموما غیرکنندگان از مراقبت حرفهحسن شهرت حسابرس بر دیدگاه استفاده

سابرس کیفیت اطالعات را با بهبود مناسب، کاهش آلودگی وکاهش سوگیری اطالعات تحت ای حکند، مراقبت حرفهطور که واالس بحث میهمان

ار و شده صاحبکدهد که توانایی حسابرس برای ارائه اطالعاتی درباره تفاوت بین شرایط اقتصادی گزارشدهد. این موضوع نشان میتأثیر قرار می

                                                           
8- Di Anjelo 

9- Sarbanes-Oxley Act 

10- Francis et al 

11- Hakim Faten , Omri Mohamed Ali 

http://www.joas.ir/


 77 -39، ص 6931، پاییز 7پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

رایط های مالی شای حسابرس باید با گزارشباشد. مهمتر از همه این که مراقبت حرفهمی قابل مشاهده و درست صاحبکار کمینهشرایط اقتصادی غیر

طرفی بی بخشی نظارت حسابرسی تحت تأثیر شایستگی وتری داشته باشد. توانایی اثراقتصادی درست صاحبکار و کیفیت برتر اطالعات ارتباط نزدیک

طرفی )استقالل ظاهری( حسابرس مرتبط ن شهرت حسابرس به درک بازار  از شایستگی و بیحسابرس )در واقع استقالل حسابرس( قرار دارد. حس

دهد. حسن شهرت احتماال های مالی )حتی در فقدان اطالعات با کیفیت( را نمایش میشود. این امر توانایی حسابرس برای افزایش اعتبار صورتمی

طور تواند با نوع قرارداد حسابرسی تغییر نماید. بنابراین همانت توانایی نظارت حسابرس میعنوان ویژگی اندازه مؤسسه حسابرسی است، در حقیقبه

مدت منجر به درک معتبر اطالعات با کیفیت پایین کرده، حسن شهرت باالی حسابرس در کوتاههای اخیر مانند رسوایی اندرسون اثباتکه رسوایی

شده و توانایی نظارت حسابرس وجود داشته باشد )حساس یگانه و همی بین کیفیت اطالعات درکتواند رابطه مبگردد بنابراین در سطح خرد می

 (. به هر حال در تنظیم مجدد واقعیت اطالعات افشا شده، انتظارات معقولی باید وجود داشته باشد.6891قنبریان، 

 است ممکن کیفیت حسابرسی (1119و همکاران، چانگ( است بوده پایدار و فراگیر ایپدیده زمان طول در واقع از کمتر گذاریقیمت پدیده

دهنده آگاهی نقش یک است ممکن کیفیت با حسابرسان کهاین کند. اول بازی سهام عمومی عرضه اولیه واقع از کمتر گذاریقیمت در نقش دو

 گذارانسرمایه برای آتی اطمینان عدم کاهش نتیجه آن هک کنند مخابره مالی هایصورت از کنندگاناستفاده به دقیقتری اطالعات و باشند داشته

اولیه  عرضه بازار در شرکت ارزش درباره است ممکن حسابرسی کیفیت کهاین است. دوم از واقع کمتر گذاریقیمت کاهش آن تبع به و ناآگاه

یابد )همان  افزایش سهام واقع از کمتر گذاریود قیمتش باعث عبارتیبه باشد، داشته مثبتی رابطه شرکت عرضه از بعد ارزش با و کند دهیعالمت

 منبع(

 

 الزحمه حسابرسی:عوامل مؤثر بر حق -4-1
گذاری و های حسابرسی هم برای حسابرسان، هم صاحبکاران آنها و هم اشخاصی اهمیت دارد که سیاستالزحمهآشنایی با عوامل مؤثر بر حق

 (.6898نند )تنانی و نیکبخت، کقانونمندی در حرفه حسابرسی را دنبال می

(. اهمیت این موضوع به 6881، 61توانند خدمات خود را به شکل مناسبی قیمت گذاری کنند )گیستحسابرسان با دانستن این عوامل می

ر ، انحصار بازاشود زیرا پس از تشکیل جامعههای اخیر و پس ازتشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران در کشور ما بیشتر دیده میخصوص در سال

(. در چنین شرایطی، حسابرسی 6899شده و رقابت شدیدی بین حسابرسان شکل گرفته است )رجبی و محمدی خشویی، کار حسابرسی شکسته

را با  نالزحمه خود داشته باشد تا ضمن حفظ کیفیت کار، آهای واحد مورد رسیدگی، بهترین برآورد را از حقموفق است که بتواند با توجه به ویژگی

 (. 6898حداقل هزینه انجام دهد)تنانی و نیکبخت، 

ابرسان سدر واقع، حسابرسان با اطالع از این عوامل خواهند توانست معیارهای قابل اتکا و یکنواختی را بدست آورند که با تعهد به استفاده همه ح

صورت، از لطمات وارده به حرف حسابرسی بدلیل نگاه بازاری به . در اینها ایجاد خواهد شدالزحمهاز آنها انسجام و نظم خاصی در حرفه از بابت حق

 (.   6881شود )موسوی و داروغه حضرتی، آن کاسته می

ای رقابت اند. برچه بهتر و بهای کمتر به بازار را بیشتر دریافتهبا رشد رقابت در حرفه، مؤسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات با کیفیت هر

الزحمه خود و بهترین پیشنهادها برای آن هستند. غیر از کیفیت و متفاوت کردن خدمات، مؤسسات حسابرسی به دنبال بهینه نمودن حقهای ببر پایه

الزحمه همین منظور، آگاهی از عوامل مؤثر بر حقبدین ترتیب که هم درآمد خود را حداکثر سازند و هم کار را در شرایط رقابتی از دست ندهند. به

 (. 1119، 68تواند بسیار مفید باشد )چوی و همکارانبرسی میحسا

کند منافع این خدمت را بهتر درک کند و بداند این هزینه را به خاطر چه تعیین عوامل مؤثر بر هزینه حسابرسی به صاحبکار نیز کمک می

ی شده و به دلیل مشارکت صاحبکار، حسابرسی با شود. بدیهی است آگاهی از این مسأله، موجب تسریع و تسهیل کار حسابرسچیزی متحمل می

 (.6881گرفت )گیست، کیفیت باالتری انجام خواهد

ز های مختلف نیای امروز، دستخوش تحوالت بسیاری گردیده است. جهانی شدن نه تنها به تجارت بلکه به حرفهدنیای کسب و کار و حرفه

یگر ای و میزان هزینه آنها افزایش یافته است و دت نظر بیشتر نسبت به نتیجه کارهای حرفهتسری یافته است. این بدان معناست که تقاضا برای دق

های گذشته، با افزایش رقابت بین مؤسسات حسابرسی، این حرفه دستخوش تحوالت های سنتی اتکا نمود. طی سالها و روشتوان به سیستمنمی

شارهای اقتصادی، عوامل مضاعفی است که صاحبکاران را به رابطه خدمات حسابرسی و ای رو به افزایش و فزیادی گردیده است. رقابت حرفه

 (. 6891الزحمه حسابرسی حساس نموده است )حساس یگانه و علوی طبری، حق
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قد بهای کاال یا خدمات، قیمتی است که مصرف کننده برای استفاده از آن حاضر به پرداخت است اما در عمل این فرمول در کشورهای فا

 (. 6881کنند )خدادادی و حاجی زاده، اقتصاد رقابتی، کارایی نداشته و قیمت را با انحصارات یا حداقل معیشتی تعیین می

الزحمه حسابرسی و نرخ شکنی برخی مؤسسات حسابرسی است. با در حال حاضر، از مناقشات اصلی حرفه حسابرسی، تعیین حداقل نرخ حق

های مناسبی برای برخی از مسائل پیشروی این حرفه تدوین کرد )رجبی و لزحمه دریافتی حسابرسی، می توان سیاستاشناسایی عوامل مؤثر بر حق

 (.6899محمدی خشویی، 

الزحمه حسابرسی را به شکل مناسبی در ایران تعیین ( است که حق6891رسد نقطه نهایی کار، ایجاد مدلی مثل مدل سایمونیک )نظر میبه

الزحمه، تابعی از هزینه حسابرسی، ساعات کارکرد ضربدر نرخ بهای خدمات و صرف ریسکی است که حسابرس به خاطر ه در آن حقطوری ککند به

 (.6898گیرد)تنانی و نیکبخت، های آتی احتمالی صاحبکار درنظر میخطر طرح دعاوی دادگاهی و زیان

 

 پيشينه پژوهش -2
 پيشينه داخلی -2-1

شده در بورس اوراق بهادار تهران طی های پذیرفتههای حسابرسی را در بین شرکتالزحمه، عوامل مؤثر بر حق(6898تنانی و نیکبخت )

های تلفیقی )پانل( بوده است. اند. روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی از طریق روش تخمین دادهآزمون کرده 6891تا  6891های سال

غیرهای حجم عملیات )اندازه( شرکت، پیچیدگی عملیات شرکت، نوع مؤسسه حسابرسی و تورم ارتباط معناداری های این تحقیق نشان داد متیافته

زحمه های مالی با متغیر وابسته )حق الکننده صورتالزحمه حسابرسی دارند ولی متغیرهای ریسک حسابرسی و تحصیالت و تجربه مسئول تهیهبا حق

 . حسابرسی( فاقد ارتباط آماری بودند

 پرداخته بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت سود مدیریت در حسابرس صنعت تخصص نقش بررسی به، (6899) اردکانی ناظمی

 و ترپائین اقالم تعهدی مدیریت سطح دارای باشد،می صنعت متخصص آنها، حسابرس که هاییشرکت که آن است از حاکی تحقیق این است. نتایج

 کاهش آنها آتی عملیاتی عملکرد ولی هستند باشد،نمی صنعت آنها متخصص حسابرس که هاییشرکت به نسبت سود واقعی دیریتم باالتر سطح

 .یابدنمی

شده برای حسابرسی داخلی و مخارج حسابرسی مستقل را بررسی کردند. هدف (، رابطه بین منابع صرف6891حساس یگانه و علوی طبری )

ی الزحمه حسابرسالزحمه حسابرسی مستقل و داخلی، شناسایی تأثیر وجود حسابرسی داخلی در کاهش حقکننده حقیینآنها شناسایی عوامل تع

نهایت کنند در کیفیت کار حسابرسان داخلی و دربنگاه اقتصادی و بررسی اثربخشی افزایش سطوح مدیریتی که حسابرسان داخلی به آن گزارش می

الزحمه حسابرسی مستقل با پیچیدگی بنگاه اقتصادی باشند. نتایج پژوهش نشان داد حقشین حسابرسان مستقل میبودن آنان به عنوان جانمفید

شود و این کاهش در الزحمه حسابرسی مستقل میشده برای بخش حسابرسی داخلی بنگاه موجب کاهش حقمرتبط است، افزایش منابع صرف

 کنند.    داخلی به سطوحی باالتر از معاون مالی و اداری گزارش ارائه میهای اقتصادیی بیشتر است که حسابرسان بنگاه

(، در پژوهشی رابطه بین تخصص صنعت و کیفیت حسابرسی را مورد آزمون قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که 6899اعتمادی و همکاران)

 قرار دارد. ها در سطح بهتریدهند. بنابراین کیفیت افشاء در این شرکتتری را به صاحبکاران خود ارائه میحسابرسان متخصص، حسابرسی با کیفیت

الزحمه وی رابطه مثبت و معناداری وجود (، به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت گزارشگری حسابرس و حق6886داروغه حضرتی و پهلوان )

 دارد.

های حسابرسی بر کیفیت گزارش حسابرسی شرکت (، در پژوهشی به بررسی تأثیر چرخش مؤسسات6898حساس یگانه و جعفری )

شده در بورس اوراق تهران پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که چرخش مؤسسات حسابرسی موجب افزایش کیفیت گزارش پذیرفته

 .شودحسابرسی نمی

های گذاری کمتر از واقع سهم در عرضهسی و قیمت(، به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر روی هزینه حسابر6881پورحیدری و همکاران )

 بیشتری حسابرسی تر( هزینهکیفیت با حسابرسی بزرگ )مؤسسات اولیه سهام در بورس اوراق بهادار پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مؤسسات

 .دارد سهام اولیه هایعرضه در واقع از کمتر گذاریقیمت با معناداری و منفی رابطه کیفیت حسابرسی و دارند مؤسسات سایر به نسبت

الزحمه حسابرسی مستقل به این نتیجه رسیدند که بین (، با بررسی ارتباط بین تئوری نمایندگی و حق6881خدادادی و حاجی زاده )

 های نقد آزاد، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.الزحمه حسابرسی و جریانحق

الزحمه حسابرسی بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان های مؤسسه حسابرسی و صاحبکار را بر حقژگی(،تأثیر وی6891سجادی و زارعی )

الزحمه حسابرسی تأثیر دارد، زیرا، حسابرسان متخصص، عملیات حسابرسی را در زمان کمتر و با داد تخصص صنعتی مؤسسه حسابرسی بر حق

 های حسابرسی است.ها بیشتر از دیگر مؤسسهحسابرسی این دسته از مؤسسهدهند. بنابراین، کیفیت اطمینان بیشتری انجام می
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 پيشينه خارجی -2-2
( در پژوهشی با عنوان تأثیر دوره تصدی حسابرس و تخصص در صنعت حسابرس بر روی کیفیت سود به این 1118) 61فردیناند و همکاران

ر سود، تر و کیفیت باالتدر آن صورت رابطه بین دوره تصدی حسابرس طوالنیگاه تخصص در صنعت حسابرس پایین باشد، نتیجه رسیدند که هر

 قویتر خواهد بود و برعکس.

(، به بررسی اثر تخصص صنعت حسابرس بر روی سطح مدیریت سود پرداخت و به این نتیجه رسید که حسابرسان متخصص 1118)61کریشنان

 گذارد.هستند و بنابراین، میزان تخصص حسابرس بر سطح کیفیت سود تأثیر میبیشتر از حسابرسان غیرمتخصص قادر به کشف مدیریت سود 

 حسابرسی گزارشات  ارائه برای تمایل بیشتری بزرگتر حسابرسی موسسات که دادند نشان خود تحقیق در (1118) میشل یو و فرانسیس

چنین  صاحبکاران مالی هایصورت در نیز و دارند فعالیت تداوم ندب با گزارشاتی صدور بیشتری برای تمایل موسسات این دارند. همچنین ترباکیفیت

 شده صادر حسابرسی گزارشات کیفیت بودن از پایین حاکی تحقیق نتایج حال این شود. بامی مشاهده سود مدیریت از کمتری درجات موسساتی،

 .نبود)بزرگ چهار موسسه جز به(حسابرسی  موسسات سایر توسط

(، با رشد رقابت در حرفه، مؤسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات با کیفیت هر چه بهتر و بهای کمتر به بازار را 1911)  61چوی و همکاران

ه خود و الزحمغیر از کیفیت و متفاوت کردن خدمات، مؤسسات حسابرسی به دنبال بهینه نمودن حقای بهاند. برای رقابت بر پایهبیشتر دریافته

ور، همین منظآن هستند. بدین ترتیب که هم درآمد خود را حداکثر سازند و هم کار را در شرایط رقابتی از دست ندهند. بهبهترین پیشنهادها برای 

 الزحمه حسابرسی می تواند بسیار مفید باشد.آگاهی از عوامل مؤثر بر حق

ش بر کیفیت حسابرسی توصیه کرد. پژوهش وی عنوان عاملی اثر بخ(، در مقاله خود تغییر مؤسسات حسابرسی را به1161) 69سو یونگ وون

های حسابرسی و کیفیت حسابرسی صورت گرفته است. در این با هدف بررسی تأثیر تغییر مؤسسات حسابرسی بر ساعات کار حسابرسان، هزینه

. همچنین شودسابرسان میپژوهش وی به این نتیجه رسید که تغییر مؤسسات حسابرسی سبب افزایش ساعات کار حسابرسی و افزایش دستمزد ح

 مانده و حتی در برخی موارد کاهش یافته است.کیفیت حسابرسی، بدون تغییر، باقی

 صنعت در تخصص حسابرس و شناخت موجب گری حسابرستصدی دوره بودن باال که دادند نشان پژوهشی (، در1118)69همکاران و مایرز

 شود.می بیشتر هم سود پایداری و کیفیت باشد بیشتر حسابرس تصدی چه دورههر و شودمی مربوطه صاحبکار

شوند و این به نوبه خود صالحیت حسابرسان های طوالنی دچار یک نوع حس وفاداری می( حسابرسان در حسابرسی1161) 68از نظر دان لی

صاحبکار  –رابطه با طول مدت ارتباط حسابرسبرد. همچنین وی با انجام پژوهشی در بخش زیر سؤال میرا برای انجام یک حسابرسی با کیفیت و اثر

شوند هایی که از سوی حسابرس کنترل و مراقبت میهای بزرگ و شرکتکارانه به این نتیجه رسید که در شرکتو ارتباط آن با گزارشگری محافظه

 ارتباط منفی است.شوند، این هایی که از سوی حسابرسان مراقبت شدید نمیاین ارتباط مثبت است، اما در مورد شرکت
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 گيرينتيجه -3

 ریزی و اجرایالزحمه حسابرسی در برنامهالزحمه حسابرسی از نظر تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی، حائز اهمیت است. حقعوامل مؤثر بر حق

ود و این امر شی مالی میهاکنندگان صورتمناسب و باکیفیت کار حسابرسی مالی مؤثر است. کیفیت پایین حسابرسی موجب کاهش اعتماد استفاده

شود، بلکه موجب کاهش اعتبار فرایند حسابرسی در ابعاد کالن خواهد شد و مانع از نه تنها منجر به ناکامی از دستیابی به اهداف حسابرسی می

 (. 6898شود )رجبی،تخصیص بهینه سرمایه در بازار اوراق بهادار و افزایش هزینه سرمایه و تأمین مالی می

گذاری خدمات حسابرسی، موجب شده هیچ مبنای های حسابرسی به معضل تبدیل شده و آشفتگی قیمتالزحمهر ما نحوه تعیین حقدر کشو

ای حسابرسان منجر به پیشنهادهای ضد و نقیضی های حرفهالزحمه حسابرسی مالی وجود نداشته باشد و گاهی قضاوتمشخصی برای تعیین حق

 (. 6898ندارد )تنانی و نیکبخت، گردد که تناسبی با یکدیگر 

 

 پيشنهادات -4

 شود:به مؤسسات حسابرسی پیشنهاد می

به امور کنترل کیفی اهمیت داده و در صورت امکان، واحد کنترل کیفیت ایجاد کنند. این نیاز به معنای الزام حسابرسان به تشکیل  -الف

سطح  بردنکان استخدام نیروی با تجربه و متخصص، صرف هزینه کمتر و باالمؤسسات بزرگ است که ضمن ایجاد قدرت بیشتر در کسب درآمد، ام

 باشند. کیفی کارها را داشته

شود و از جمله امتیازات کنترل کیفیت به اطالع تر استفادههای اثربخشگیرد و از شیوهای نیز مورد تجدیدنظر قرارمفهوم نظارت حرفه -ب

 آن برای بهبود کیفیت تالش کنند. عموم برسد تا مؤسسات حسابرسی در اثر

دار انجام کارهایی شوند که شرایطی فراهم شود)از طریق رتبه بندی و ...( تا مؤسسات حسابرسی دارای قدمت و حسن شهرت باالتر، عهده -ج

 گیرند. تری از جامعه را در بر میاز نظر اقتصادی حساسیت بیشتری دارند و طیف وسیع

ای جز اتکا به گزارش حسابرسان ندارند، باید این های خود چارهگیریهای مالی برای تصمیمکنندگان گزارشستفادهتوجه به اینکه ابا -د

 دلیل درستکاری وگیرد، بههای زیادی که منافع شخصی او در مقابل منافع عمومی قرار میاطمینان خاطر را داشته باشند که حسابرس در موقعیت

مجاز توجه شده  نامه سقفشود در این زمینه به آیینکند. بنابراین پیشنهاد مییروی انسانی، نظر درست و منطقی ابراز میبکارگیری ترکیب مناسب ن

 و در انجام کارهای حسابرسی اجرا گردد. 

گیر در حوزه حسابرسی، یمتصم ای ناظر بر کار حسابرسان و نیز سایر مقاماتعنوان جامعه حرفههمچنین جامعه حسابداران رسمی ایران به -هـ

ر کشور نتیجه سطح کیفی حسابرسی دبردن سطح کیفی کار حسابرسان و درالزحمه حسابرسی، به باالبا تأکید و توجه بیشتر به عوامل مؤثر بر حق

 کمک کند.
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 منابع و مراجع
ابرس و کیفیت سود بررسی رابطه بین تخصص صنعت حس" ،(6899اعتمادی، حسین؛ محمدی، امیر و ناظمی اردکانی، مهدی ) [6]

 .81-69 ، ص6های حسابداری مالی،پژوهش، "بورس اوراق بهادار تهران شده درهای پذیرفتهدر شرکت

بررسی تأثیر کیفیت "(، 6881پور افشار، معصومه )پورحیدری، امید؛ صفی پور افشار، مجتبی؛ تله جردی، علی گودرز و صفی [1]

فصلنامه علمی پزوهشی حسابداری مالی، سال ، "های اولیهر از واقع در عرضهگذاری کمتحسابرسی بر هزینه حسابرسی و قیمت

 .86-16، ص 11، شماره 9

های پژوهش ،"های مالیالزحمه حسابرسی صورتآزمون عوامل مؤثر بر حق" ،(6898تنانی، محسن و نیکبخت، محمد رضا ) [8]

 .681 - 666ص  ،(1شماره دوم، شماره پیاپی ) سال دوم، ،حسابداری مالی

 .فرهنگی و ی علم انتشارات شرکتن: تهرا، اول چاپ .حسابرسی فلسفه(، 6891، یحیی. )یگانه حساس [1]

 یحسابدار یهابررسی ،"حسابرسی موسسه اندازه و حسابرسی کیفیت بین رابطه" (؛6898کاوه ) فر، آذین و یحیی یگانه، حساس [1]

 .91-89ص ،16 شماره ،69دوره ،حسابرسی و

 بررسی تأثیر چرخش مؤسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش حسابرسی " ،(6898جعفری، ولی اله ) حساس یگانه، یحیی و [1]

 42-25.، ص8، فصل نامه بورس اوراق بهادار، شماره "شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای پذیرفتهشرکت

 سی داخلی و مخارج حسابرسی شده بر روی حسابررابطه بین منابع صرف" ،(6891) حساس یگانه، یحیی و علوی طبری، حسین [9]

 .81 - 91ص  ،1شماره  ،سال اول ،فصلنامه مطالعات حسابداری ،"مستقل [9]

، حسابدار رسمی، شماره "کیفیت حسابرسی از دیدگاه نظری و پژوهشهای تجربی"(، 6891حساس یگانه، یحیی و قنبریان، رضا ) [8]

 .1-88، ص 8-9

های نقد الزحمه حسابرسی مستقل: آزمون فرضیه جریاننمایندگی و حق تئوری" ،(6881زاده، سعید )خدادادی، ولی و حاجی [61]

 .  91-81ص ،شماره دوم ،سال اول ،های تجربی حسابداری مالیپژوهش ،"آزاد

 در حسابرس الزحمهحق و حسابرسی گزارش کیفیت بین رابطه" ،(6886) زهرا پهلوان،و  فاطمه، حضرتی داروغه [66]

 .61-11ص  ، 61شماره  پژوهشی حسابداری مدیریت، علمی فصلنامه ،"تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفتههایشرکت

 عالمه دانشگاه تهران، دکتری حسابداری، رساله ،"مستقل حسابرسی ایحرفه قدرت بر موثر عوامل "(، 6898اله )روح رجبی،  [61]

 ، دانشکده مدیریت و حسابداری.طباطبایی

های ، بررسی"گذاری خدمات حسابرسی مستقلهای نمایندگی و قیمتهزینه"، (6899) مزهحخشوئی،  محمدیرجبی، روح ا...،  [68]

 .81-11، ص 18، شماره 61حسابداری و حسابرسی، دوره 

، "الزحمه حسابرسیهای مؤسسه حسابرسی و صاحبکار بر حقتأثیر و ویژگی"(، 6891سجادی، سید حسین و زارعی، رضا، ) [61]

  .19-81، ص 18ی، پاییز ، شماره های حسابداری و حسابرسبررسی

 هایشرکت در حسابرسی الزحمهاحق و آزاد نقد جریان بین رابطه بررسی"(، 6881فاطمه )، حضرتی داروغه و سیدعلیرضا، موسوی [61]

  . 666-681ص  ،1شماره  سوم، سال حسابداری و پژوهشی علمی تهران، مجله بهادار اوراق بورس شده درپذیرفته

 بورس در شدهپذیرفته هایدر شرکت سود مدیریت بر حسابرس صنعت تخصص نقش بررسی "(، 6899)مهدی اردکانی، ناظمی [61]

  .علوم اقتصادی دانشکده ارشد، کارشناسی نامه پایان ،" بهادار اوراق

مجله علمی  ،"هاالزحمه حسابرسی شرکتتأثیر کیفیت حسابرسی بر حق" ،(6888) اعظ، سیدعلی و احمدی، محمد رمضانو [69]

 .99-619 ص، سال اول، شماره اول، 6888پژوهشی دانش حسابداری مالی، تابستان 
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