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بررسی رابطه بین ضعف کنترل های داخلی و هزینه های حسابرسی با تاکید بر نوع
حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رسول عبدی ، 1فرشته

قلندری2

 1استادیار حسابداری ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب ،ایران
 2کارشناسی ارشد حسابرسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب ،ایران (نویسنده مسئول)

چکیده
این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین ضعف کنترل های داخلی و هزینه های حسابرسی با تاکید بر نوع حسابرس در شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است .متغیر مستقل تحقیق ضعف کنترل های داخلی ،متغیر وابسته
هزینه های حسابرسی و متغیر تعدیل گر نوع حسابرس می باشد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک از میان شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و شامل  89شرکت می باشد ،که اطالعات این شرکت ها برای یک
دوره  6ساله از سال  1392تا  1397جهت تحلیل فرضیه های پژوهش جمع آوری شده است .فرضیه های پژوهش با استفاده از
روش رگرسیون در نرم افزار ایویوز و  SPSSتجزیه و تحلیل گردید .نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین ضعف
کنترل های داخلی و هزینه های حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین نوع حسابرس بر رابطه بین ضعف
کنترل های داخلی و هزینه های حسابرسی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
واژههای کلیدی :ضعف کنترل های داخلی ،هزینه های حسابرسی ،نوع حسابرس.
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 .1مقدمه
بازار ارائه ی خدمات و تولیدات به سرعت در حال جهانی شدن است .هر شرکتی سعی دارد تا سهم خود را در بازار
جهانی افزایش دهد .برای دستیابی به این مهم باید دو نکته را مد نظ ر داشت .اول ،افزایش درکیفیت محصوالت و خدمات و
دوم ،کاهش در قیمت این محصوالت و خدمات .در این بین ،بازار خدمات حسابرسی نیز رو به جهانی شدن دارد .موسسه های
حسابرسی بین المللی ،ملی و محلی برای بقا و حضور در عرصه ی حسابرسی ،باید با هم رقابت کنند .دلیل شهرت موسسه های
بزرگ حسابرسی را می توان در برخورداری از گروه های حسابرسی متخصص در صنایع مختلف ،ارائه ی خدمات با کیفیت باال،
استفاده از مشاوران آگاه در علوم مختلف ،رعایت استانداردهای استقالل ،رعایت استانداردهای باالی کیفیت و در نهایت مطالبه
ی حق الزحمه ی مناسب جستجو کرد .بنابراین ،سایر موسسه های حسابرسی برای رقابت با این موسسه ها باید بتوانند
خدمات با کیفیت باال را با بهای تمام شده ی پایین تر و حق الزحمه ی حسابرسی مناسب تر ارائه دهند .زیرا ،موسسه های
حسابرسی بزرگ از شهرت بیشتری نیز برخور دارند که خود اعتباری برای گزارش حسابرسی آن ها تلقی می شود .در کشور ما
نحوه تعیین حق الزحمه های حسابرسی به معضل تبدیل شده و آشفتگی قیمت گذاری خدمات حسابرسی ،موجب شده هیچ
مبنای مشخصی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی مالی وجود نداشته باشد و بعضا قضاوت های حرفه ای حسابرسان منجر به
پیشنهادهای ضد و نقیضی گردد که تناسبی با یکدیگر ندارد ].[1
کنترل یکی از وظایف حائز اهمیت مدیران و سیستم سازمانی است که ضمن ارتباط با سایر وظایف آن ها ،عاملی مؤثر
در تحقق اهداف و برنامههای سازمان تلقی می شود .مدیران در فراگرد کنترل ،وضع موجود (عملکرد) را با وضع مطلوب (برنامه)
مقایسه میکنند .در همین زمینه مفهوم کنترل داخلی از جمله مهمترین ساز و کارهایی است که در جهت هدایت اثربخش و
کارای سازمان ها مطرح شده است ] .[2در مباحث نوین ،کنترل های داخلی ،را می توان به عنوان فرایندی در نظر گرفت که از
جانب هیئت مدیره ،مدیران و دیگر کارکنان مؤسسه به منظور کسب اطمینان معقول از هدف هایی همچون :اثر بخشی و
کارایی عملیات ،قابلیت اعتماد صورت های مالی ،پذیرش و رعایت قوانین برقرار می شود ] .[3یک سامانه کنترل داخلی که از
طراحی خوب برخوردار باشد ،اطمینان می دهد که هدف های سازمان با هزینه های معقولی انجام خواهد شد .منظور از سامانه
کنترل داخلی کارا و با کیفیت ،سامانه ای است که توانایی انجام برنامه های مورد نظر در مرحلۀ طراحی را داشته باشد ].[4
کنترل های داخلی با کیفیت این امکان را فراهم می آورد تا بتوان نسبت به دستیابی به هدف ها و تصمیم های مدیران و
همچنین پیروی از سیاست ها و رویه های مالی و عملیاتیِ مدیران سازمان اطمینان حاصل کرد .همچنین در نظر گرفتن
ظرفیت کنترل های داخلی اثربخش ،عالوه بر اینکه منجر به شناسایی عوامل موفقیت در موقعیت های مختلف می شود ،می
تواند اطالعات به موقعی را برای تصمیم گیری مدیران در شرایط کسب و کار فراهم کند].[5

 .2مبانی نظری تحقیق
حق الزحمه حسابرسی و تعیین نرخ خدمات حرفه ای قابل ارائه فرآیند حسابرسی ،ازجمله موضوع های مهم در زمینه
حسابرسی است که تا حدودی به عنوان یکی از مناقشات و بحث های اصلی حرفه حسابرسی مطرح است .به طور کلی ،قیمت
گذاری خدمات حسابرسی ،یکی ازموضوع های مورد توجه در زمینه حسابرسی است و برای بسیاری ازصاحبکاران ،هزینه
حسابرسی رقمی درخور و قابل توجه است.اگر چه ممکن است در شرکت های بزرگ ،با حجم فروش و نقدینگی باال یا در
برخی شرکت های دولتی ،توانایی پرداخت این هزینه ها به راحتی میسر باشد ،اما اکثر شرکت های تجاری کوچک یا آنهایی
که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند ،رقم هزینه می تواند بسیار با اهمیت و سنگین باشد؛ هزینه ای که ناگزیرند آن را
پرداخت کنند ].[6
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منافع اقتصادی موسسات حسابرسی از طریق حق الزحمه ای تامین می شود که از انعقاد قرارداد با صاحب کاران عاید
می شود حسابرسان برای قیمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می کنند که از جمله عوامل توصیفی که
در اغلب مطالعات به آن اشاره می شود می توان ریسک ،حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی را نام برد .در تحقیق
هی و همکاران عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی به صورت کلی در سه دسته تقسیم بندی شده است عواملی همچون
اندازه شرکت ،پیچیدگی ،ریسک ذاتی ،سودآوری ،اهرم مالی ،ساختار مالکیت ،کنترل داخلی ،حاکمیت شرکتی و نوع صنعت به
عنوان ویژگی های کالن و منتسب به صاحب کار شناسایی شده است همچنین کیفیت حسابرس ،دوره تصدی حسابرس
موقعیت مکانی حسابرس به عنوان عوامل مختص حسابرس مطرح شده است در ضمن تاخیر در صدور گزارش حسابرسی ،فصل
اوج کار حسابرسی ،ارائه خدمات غیرحسابرسی نوع گزارشگری به عنوان عوامل شغلی موثر بر حق الزحمه حسابرسی بیان شده
است ].[7
کنترل داخلی ،فرایندی است که به وسیله مدیریت و سایر کارکنان طراحی و اجرا میشود تا از دستیابی به اهداف
واحد مورد رسیدگی در زمینه قابلیت اعتماد گزارشگری مالی ،اثربخشی و کارایی عملیات و رعایت قوانین و مقررات مربوط،
اطمینانی معقول به دست آید .از این رو ،کنترل های داخلی برای شناسایی آن دسته از خطرهای کسب و کار ،طراحی و اجرا
میشود که دستیابی به هر یک از این اهداف را تهدید میکند .شناخت حسابرسان از سیستم کنترل داخلی صاحبکار مبنایی
را هم برای برنامهریزی حسابرسی و هم برای برآورد احتمال خطر کنترل داخلی فراهم میآورد .در برنامهریزی حسابرسی
شناخت کافی از محیط کنترل سیستم حسابداری و روش های کنترل برای حسابرسان ضروری است این شناخت هم شامل
طراحی رویهها ،روش ها و مدارك و هم آگاهی از اعمال شدن یا نشدن آن هاست .حسابرسان با داشتن این شناخت میتوانند
اوالً انواع بالقوه تحریفهای صورت های مالی را شناسایی کنند و ثانیاً آزمون های محتوای مؤثر تری را برای رسیدگی به اقالم
صورت های مالی طراحی کنند.
رابطه مستقیمی میان ریسک ناشی از گزارش ضعف کنترلهای داخلی و میزان توجه حسابرسی که باید به آن
اختصاص داده شود وجود دارد .ریسک باالی گزارشهای مالی به علت ضعف کنترلهای داخلی می تواند منجر به افزایش حق-
الزحمه حسابرسی شود .عالوه بر این رسیدگیهای حسابرسی نمی تواند تمامی تحریفات احتمالی راکشف نماید .بنابراین ممکن
است حسابرسان رسیدگیهای خود را جهت کاهش ریسک افزایش دهند .اگر یک کنترل داخلی مؤثر باشد ،انتظار میرود که
حسابرسان میزان رسیدگی شامل محدوده ،اندازه نمونه و سایرعوامل مربوط به حسابها را حین رسیدگی صورتهای مالی
کاهش دهند .بنابراین با کاهش ساعات حسابرسی انجام شده حقالزحمه حسابرسی کاهش مییابد ].[8
اسکافی و همکاران [9]1نشان میدهند بهبود ضعف کنترلهای داخلی یک عامل مهمی برای ارزیابی ریسک سرمایه-
ال گزارش شده ،حقالزحمه حسابرسی
گذاران است ،با کنترل داخلی مؤثر و یا فاکتورهای مقابله با نقصهای کنترل داخلی قب ً
کاهش پیدا میکند .کنترل داخلی مؤثر ناشی از مکانیسم حاکمیت شرکتی است که می تواند باعث کاهش مشکالت رسیدگی
در حسابرسی شود زیرا کنترلهای داخلی طراحی شدهاند تا اطمینان معقولی از اطالعات مالی گزارش شده مطابق با اصول
پذیرفته شده حسابداری ارائه دهند .ضعف در کنترلهای داخلی احتمال خطا در افشای اطالعات حسابداری را افزایش می دهد.
عالوه بر این ،هامرسلی و همکاران [10] 2دریافتند شرکتهایی که موفق به افشا نقاط ضعف کنترل داخلی شدهاند افزایش
قابل توجهی در حقالزحمه حسابرسی را تجربه میکنند.
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 .3پیشینه تحقیق
پژوهش های صورت گرفته براساس موضوع پژوهش شامل پژوهش ها ی خارجی و پژوهش های داخلی می باشند.
ابتدا پژوهش های خارجی و سپس پژوهش های داخلی ارائه شده است:
دویل و همکاران ( ،[11] )2018در تحقیقی با عنوان تعیین نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی در طی گزارشگری
مالی به بررسی عوامل موثر بر نقاط ضعف کنترل داخلی در شرکت هایی که این نقاط ضعف را افشا می کنند پرداختند .آن ها
به دنبال این موضوع بودند که آیا نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی بیشتر در شرکت هایی وجود دارند که کوچک تر ،تازه
تاسیس و از نظر مالی ضعیف هستند و شرکت هایی که به سرعت در حال رشد می باشند ،و این که آیا این عوامل در سطح
حساب یا در سطح شرکت متفاوت هستند و نقاط ضعف در کدام مورد بیشتر است .آن ها به این نتیجه رسیدند که مشکالت
کنترل داخلی در شرکت هایی جدی تر است که تازه تاسیس تر (جوان تر) ،و از نظر مالی ضعیف ترهستند؛ در حالی که نقاط
ضعف کنترل داخلی در سطح حساب در این شرکت ها کمتر است و از لحاظ عملیات مالی سالم تر هستند.
دای فی و همکاران ( ،[12] )2018ارتباط حسابداری ارزش منصفانه برای دارایی های غیر جاری و هزینه های
حسابرسی را در شرکت های استرالیا مورد بررسی قرار دادند .برای نمونه  300شرکت از سال  2003تا  2007انتخاب شدند،
نتایج پژوهش نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین حق الزحمه حسابرسی و اندازه گیری دارایی های غیر جاری به ارزش
منصفانه وجود دارد .عالوه بر این ،ارتباط مثبت معنی داری بین ارزش گذاری مجدد دارایی ها و حق الزحمه حسابرسی وجود
دارد.
چنگ و همکاران ( ،[13] )2018در پژوهشی با عنوان کنترل داخلی و کارایی عملیاتی ،به بررسی میزان تاثیرگذاری
کنترل های داخلی پیرامون گزارشگری مالی بر کارایی عملیاتی پرداخته اند .این پژوهش در بازه زمانی  2013-2004و با
استفاده از تعداد مشاهدات  24462سال  -شرکت انجام شده است .تحلیل ها با استفاده از مدل های رگرسیونی به روش
حداقل مربعات معمولی انجام شده است .یافته های پژوهش نشان می دهد که کارایی عملیاتی در میان شرکت های باضعف
های با اهمیت کنترل داخلی در مقایسه در شرکت های بدون ضعف کنترل داخلی ،بطور قابل توجهی پایین تر می باشد .عالوه
بر این یافته های پژوهش نشان می دهد که کاهش ضعف کنترل داخلی موجب بهبود کارایی عملیاتی می شود .تحلیل های
اضافی پژوهش نشان می دهد که در شرکت های با تقاضای بیشتر برای کیفیت باالی اطالعات برای تصمیم گیری ،تاثیر منفی
ضعف های بااهمیت کنترل داخلی بر کارایی عملیاتی قوی تر می باشد.
زف ( ،[14] )2018در پژوهشی با بررسی عوامل مرتبط با حق الزحمه حسابرسی ،نشان داد در سال های اخیر،
موسسات حسابرسی بیشتر بر قیمت توجه می کنند و با توجه به قیمت ،سطح رسیدگی هاست که تعیین کننده کیفیت
حسابرسی است .او بیان کرد فاصله جغرافیایی بیشتر بین حسابرس و شرکت ،به نوعی افزایش دهنده ریسک حسابرسی بوده
که در نهایت منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسی خواهد شد.
هویتاش و جانستون ،[15] )2017(3در پژوهشی در رابطه با نقاط ضعف کنترل های داخلی و پاداش مدیر ارشد امور
مالی نشان دادند که معیارهای غیر مالی مانند نقاط ضعف کنترل داخلی در تعیین پاداش مدیران تاثیر گذار هستند .تحقیق
آن ها بر ارتباط بین پاداش و نقاط ضعف کنترل داخلی تاکید دارد .فرضیه اول تحقیق آن ها به بررسی رابطه بین نقاط ضعف
بااهمیت کنترل داخلی و تغییرات در پاداش مدیران در شرکت هایی با تجربه قوی مدیریتی پرداخته است .آن ها با استناد به
قانون ساربینز اکسلی و این که کنترل های داخلی تحت مسئولیت مستقیم مدیران است ثابت کردند ،افشای نقاط ضعف
کنترل داخلی نشان دهنده ضعف در عملکرد مدیر است و شرکت هایی با تجربه قوی مدیریتی بعد از افشای نقاط ضعف شاهد
کاهش بیشتر در پاداش هستند نسبت به شرکت هایی که از لحاظ تجربه مدیریتی ضعیف تر هستند.
& Johnstone
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یازوا ،[16] )2017(4در پژوهشی عوامل موثر بر نقاط ضعف بااهمیت در کنترل های داخلی ،ارتباط بین نقاط ضعف
مواد و کیفیت سود و واکنش بازار سهام به افشای نقاط ضعف بااهمیت را بررسی کرد .او دریافت که شرکت های دارای ضعف
های کنترل داخلی شرکت هایی هستند کوچک ،پیچیده تر ،از نظر مالی ضعیف تر و دارای کاهش رشد و همچنین دریافت
نقاط ضعف کنترل داخلی تاثیری بر قیمت سهام ندارند و از سوی دیگر دریافت که شرکت ها ممکن است نقاط ضعف عمده را
شناسایی نکنند.
ژانگ و چن ( ،[17] )2017در پژوهشی با عنوان رقابت در بازار محصول ،مالکیت دولتی وکنترل های داخلی،
براساس نمونه ای از داده های شرکت های بورس اوراق بهادار شنزن و شانگ های چین در دوره  2007تا  2012و با استفاده
از مشاهدات  9475سال -شرکت ،به بررسی تاثیر رقابت بازار محصول بر کیفیت کنترل داخلی شرکت های چینی و تفاوت این
اثر بین شرکت های با مالکیت دولتی و غیر دولتی پرداخته است .نتایج نشان داد رقابت بازار محصول تاثیر با اهمیتی برکیفیت
کنترل های داخلی شرکت های چینی دارد .به عبارت دیگر با افزایش رقابت بازار محصول کیفیت کنترل های داخلی شرکت
نیز افزایش می یابد .به هر حال این تاثیر فقط برای شرکت های با مالکیت غیر دولتی است و نه برای شرکت های با مالکیت
دولتی .عالوه بر این نتایج نشان داد کیفیت باالی کنترل های داخلی می تواند موجب بهبود مزیت رقابت بازار محصول و فراهم
آوردن پشتیبانی از نتایج اصلی ما باشد.
کیم و کیم ( ،[18] )2017در پژوهشی با عنوان رقابت بازار محصول و اثربخشی کنترل های داخلی ،به بررسی تاثیر
رقابت بازار محصول بر سامانه های کنترل های داخلی شرکت ها با در نظر گرفتن اهمیت مکانیسم های کنترلی شرکت
پرداخته اند .این پژوهش در بازه زمانی  2010-2004و با استفاده از مشاهدات  6339سال -شرکت انجام شده است .نتایج
پژوهش نشان داد رقابت بازار محصول بر کنترل های داخلی شرکت تاثیرگذار است .همچنین نتایج نشان داد رقابت
بازارمحصول موجب کاهش اثربخشی کنترل های داخلی در طول گزارشگری مالی و مانع از کیفیت محیط اطالعاتی شرکت می
شود.
5
سوداینو ( ، [19] )2017در پژوهشی با عنوان رابطه بین حق الزحمه غیرعادی حسابرس و کیفیت حسابرسی در
اندونزی به این نتیجه رسیدند که تا قبل از پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری در کشور اندونزی ،رابطه معناداری
میان این متغیرها وجود نداشته است ،اما بعد از پذیرش استانداردهای بین المللی رابطه میان آن ها مثبت بوده است.
لی و همکاران ( ،[20] )2016در پژوهشی به بررسی این موضوع پرداختند که آیا ضعف بااهمیت در کنترل های
داخلی حسابداری رابطه منفی با بهره وری سرمایه گذاری در کره دارد .این پژوهش در بازه زمانی  2010-2006در کشور کره
انجام شده است .نتایج نشان داد که شرکت های با ضعف کنترل حسابداری داخلی تمایل به سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر
از حد دارند .همچنین نتایج نشان داد تعداد ضعف های کنترل داخلی حسابداری رابطه منفی و بازده سرمایه گذاری دارند.
زو و ژو ( ، [21] )2016در پژوهشی به بررسی رابطه بین کنترل داخلی و سرمایه گذاری بیش از حد با ریسک
اعتباری شرکت های چینی پرداخته اند .این پژوهش بر مبنای اطالعات شرکت های بورس اوراق بهادار شانگ های و شنزن
کشور چین در بازه زمانی  2013-2009است .نتایج پژوهش نشان داد که کنترل داخلی و سرمایه گذاری بیش از حد بر ریسک
اعتباری شرکت ها تاثیر گذار است.
عبدالرحیمیان و خانی ( ،[22] )1399به بررسی رابطه بین ضعف کنترل های داخلی و عملکرد شرکت با تاکید بر
مراحل چرخه عمر شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .در این پژوهش رابطه بین ضعف
کنترل های داخلی و عملکرد شرکت با تاکید بر مراحل چرخه عمر شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران مورد بررسی قرار گرفته است .برای دستیابی به این هدف ،اطالعات مربوط به  145شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق
4Yazawa
5Soedaryono
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بهادار تهران برای دوره زمانی  1396-1390مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت .این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به
لحاظ ماهیت ،توصیفی -همبستگی است .به منظور بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره و روش داده هایی
تابلویی (پنل دیتا) استفاده شد .یافته های پژوهش نشان می دهد که بین ضعف کنترل های داخلی و عملکرد شرکت رابطه
منفی و معناداری وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد که تاثیر ضعف کنترل های داخلی بر عملکرد شرکت در مراحل مختلف
چرخه عمر شرکت متفاوت است.
آقایی و محمد رجبی ( ،[23] )1399به بررسی تاثیر ویژگی های شرکت و حاکمیت شرکتی بر ضعف کنترل داخلی
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .این پژوهش به بررسی تاثیر ویژگی های شرکت و حاکمیت
شرکتی بر ضعف سیستم کنترل داخلی می پردازد .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعات از نوع
همبستگی می باشد و در میان پژوهش های همبستگی از نوع تحلیل رگرسیون است .از یک سو ،متغیرها در میان شرکت های
مختلف و از سوی دیگر در دوره زمانی 1396-1386بررسی می گردد .متغیر وابسته در این پژوهش ضعف کنترل داخلی
شرکت و متغیر مستقل حاکمیت شرکتی و متغیر تعدیل ویژگی های شرکت می باشد .داده ها از طریق رگرسیون مورد تحلیل
قرار گرفت و در نهایت مدل آزمون فرضیه ها جهت بررسی اعتبار مدل ،آزمون های آماری برای بررسی خود همبستگی،
واریانس ناهمسانی ،شکست ساختاری و ...مورد استفاده قرار میگیرد .نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که
هر چه ساختار عملکرد شرکت قوی تر باشد ضعف سیستم کنترل داخلی کمتر می شود و همچنین ویژگی های شرکت (سن،
اندازه ،رشد مالی ،اهرم مالی) و همچنین حاکمیت شرکتی بر ضعف کنترل داخلی تاثیر گذار است.
قادری و همکاران ( ،[24] )1398در پژوهشی با عنوان نقش توانایی مدیریت در ارتقای کیفیت کنترل داخلی ،به
بررسی تأثیر توانایی مدیران بر کیفیت کنترل داخلی پرداختند .در این راستا ،از دو معیار پاداش مدیران و کارایی مدیران به
عنوان شاخص های شناسایی توانایی مدیران استفاده شده است .همچنین برای شناسایی کیفیت کنترل داخلی از شاخص
ضعف سیستم کنترل داخلی در گزارش حسابرسی استفاده شده است .پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی بوده و روش آن از
نوع علی -پس رویدادی است .جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه
پژوهش با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد  87شرکت طی سال های  1385-1394انتخاب شده است .با توجه به
ماهیت متغیر وابسته از روش رگرسیون الجیت برای آزمون فرضیه ها بهره گرفته شده است .نتایج پژوهش ،حاکی از وجود
عدم ارتباط معنی داری بین پاداش مدیران و کیفیت کنترل داخلی است .همچنین ارتباط منفی بین متغیر کارایی مدیران و
ضعف در سیستم کنترل داخلی نشان از ارتقای سیستم کنترل داخلی در سایه توانایی مدیران دارد.
عبادی نقرلو و حسین زاده ( ،[25] )1398به بررسی تاثیر افشاء نقاط ضعف کنترل های داخلی بر هزینه سرمایه
سهام عادی :با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی پرداختند .در این پژوهش تاثیر افشاء نقاط ضعف کنترل های داخلی بر هزینه
سرمایه شرکت بررسی می شود و همچنین نقش کیفیت حسابرسی در تقویت رابطه فوق ،آزمون می گردد .تعداد  156شرکت
طی سال های  1394تا  1396مورد بررسی قرار گرفته است .آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون چندگانه خطی یافته انجام
یافته است .یافته های پژوهش نشان می دهد افشاء ضعف در کنترل های داخلی ،معیاری با اهمیت در هزینه سرمایه شرکت
است و کیفیت حسابرسی ،تقویت کننده نقش فوق الذکر است.
حیدرپور ( ،[26] )1398در تحقیقی که با عنوان تأثیر شدت ضعف در کنترل های داخلی بر کیفیت سود در شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داد به این نتیجه دست یافت که کنترل های داخلی با کیفیت ،ابزاری
برای دستیابی به عملکرد بهتر و عاملی برای شناسایی ریسک ،پیشگیری از تقلب و دستکاری در صورت های مالی می باشد.
هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر شدت ضعف در کنترل های داخلی بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران می باشد .در این راستا ،داده های پژوهش در بازه ی زمانی بعد از تصویب دستورالعمل کنترل های داخلی ،طی
سال های  1391تا  1395جمع آوری گردید .برای آزمون فرضیه های پژوهش 140 ،شرکت ( 700مشاهده سال  -شرکت) با
استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج فرضیه ی اول پژوهش نشان داد که ضعف
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در کنترل های داخلی تأثیر منفی و معناداری بر کیفیت سود دارد .به بیان دیگر ،وجود ضعف در کنترل های داخلی کیفیت
سود شرکت ها را کاهش می دهد .د ر ادامه ،نتایج فرضیه ی دوم پژوهش نشان داد که شدت ضعف در کنترل های داخلی
مرتبط با قسمت حسابداری شرکت اثر منفی و معناداری بر کیفیت سود دارد و بین شدت ضعف در کنترل های داخلی مرتبط
قسمت غیرحسابداری شرکت و کیفیت سود رابطه ی معناداری وجود ندارد.
حاجیها ( ،[27] )1398در تحقیقی که با عنوان راهبرد تجاری ،ضعف بااهمیت کنترل های داخلی و تاخیر انتشار
گزارش حسابرسی انجام داد به این نتیجه دست یافت که شرکت ها از راهبرد های تجاری متفاوتی تبعیت می کنند ،تحقیقات
اخیر دو نوع از راهبردها بنام راهبرد تجاری اکتشافی و تدافعی را معرفی می کنند .نظریه سازمانی بیان می دارد که شرکت
های اکتشافی احتماال کنترل های داخلی ضعیف تری نسبت به شرکت های تدافعی داشته و تاخیر در انتشار گزارش حسابرسی
در شرکت های اکتشافی بیشتر است .لذا هدف اصلی این تحقیق آزمون تجربی این نظریه در شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران است .برای سنجش نوع راهبرد تجاری از مدل رضایی و همکاران ( )1392و برای شناسایی ضعف
بااهمیت در کنترل داخلی از گزارش حسابرسان مستقل مشابه پژوهش مانسیف و همکاران ( ،)2012استفاده شده است .نمونه
مورد مطالعه  127شرکت در بازه زمانی  1391 – 1394است .نتایج حاصل از پژوهش بیان گر این است که شرکت های دارای
راهبرد تجاری اکتشافی ضعف بااهمیت کنترل های داخلی در گزارش حسابرسی دارند ،اما شرکت های با راهبرد تدافعی کمتر
ضعف بااهمیت کنترل های داخلی دارند .با این حال در شرکت های اکتشافی تاخیر در گزارش حسابرسی کمتر از شرکت های
تدافعی است .نتایج فرضیه اول و دوم حاکی از تایید نظریه سازمانی است که بیان می دارد راهبرد تجاری شرکت یک نشانه
خوب برای ارزیابی قوت سیستم کنترل های داخلی است ،اما در مورد فرضیه سوم این نظریه تایید نشد.
احمدی فر و همکاران ( ،[28] )1397در پژوهش خود به بررسی تاثیر مالکیت سهام مدیریتی بر رابطه بین نقاط
ضعف کنترل داخلی و هزینه های حسابرسی پرداختند .جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران می باشد .حجم نمونه برابر  96شرکت بوده که از روش حذفی سیستماتیک برای دوره زمانی  1390تا 1396
انتخاب شده اند .نتایج حاکی از آن است که بین کیفیت کنترل های داخلی و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی بر روابط بین کیفیت کنترل های داخلی و مدیریت
سود تاثیرگذار می باشد.
عبادی خورده بالغ و نظری ( ،[29] )1397در تحقیق خود با مطالعه رابطه میان تغییرات حق الزحمه خدمات
حسابرسی و اظهار نظر حسابرس در بخش خصوصی و غیر خصوصی در یک دوره  7ساله از سال  1390الی  1396در 90
شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند که تعدیل تعداد بندهای حسابرسی قبل
از بند اظهار نظر در بخش غیر خصوصی در سطح اطمینان  90درصد دارای رابطه معنی داری با تغییرات حق الزحمه
حسابرسی بوده که در بخش خصوصی نه از طریق تغییرات حق الزحمه بلکه با تغییر حسابرس رابطه داشته است .همچنین
متغیرهای اندازه شرکت ،تعداد بند های حسابرس در سال قبل و گزارش زیان در هر دو بخش تعداد بند های حسابرس قبل از
بند اظهار نظر تاثیر گذار است .مضافا اینکه میان تعداد بندهای حسابرسی قبل از بند اظهار نظر و متغیرهای بازده دارایی ها،
نسبت اهرمی ،درصد مالکیت سهامدار عمده ،نسبت حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری و موجودی مواد و کاال به جمع دارایی
ها در پایان دوره رابطه ای اثبات نگردید.
جهانشاد( ،[30] )1397تحقیقی با عنوان تاثیر مدت تصدی حسابرس و نوع حسابرس بر گزارشگری محافظه کارانه
سود انجام داد .در این پژوهش برای محاسبه شاخص محافظه کاری از مدل گیولی و هاین ( )2000استفاده شده است .قلمرو
زمانی پژوهش شامل یک بازه هشت ساله از سال  1382تا سال  1389می باشد و قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .نتایج پژوهش حاکی از ارتباطی مثبت و معنی دار بین مدت تصدی
حسابرس و شاخص محافظه کاری است ،به همین جهت از نظر پژوهشگر ،تعویض اجباری حسابرسان کمکی به افزایش شاخص
محافظه کاری نمی نماید و شاید ضرورت بازنگری در دستورالعمل احساس می شود .به عنوان نتیجه دیگر پژوهش ،ارتباط
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معنی داری بین نوع حسابرس و شاخص محافظه کاری مشاهده نگردید .به این معنی که تفاوت معنی داری در شاخص محافظه
کاری در شرکت هایی که توسط سازمان حسابرسی ،حسابرسی شده اند و شرکت هایی که توسط سایر موسسات ،حسابرسی
شده اند وجود ندارد.
جوادیان و مسلک ( ،[31] )1396به بررسی و تبیین رابطه حاکمیت شرکتی با نوع حسابرس و هزینه های حسابرسی
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش  4فرضیه می
باشد .این پژوهش از نظر هدف پژوهش کاربردی می باشد .این پژوهش از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع قیاسی ،از نظر زمان
انجام پژوهش مقط عی و از نظر نحوه ی اجرای پژوهش توصیفی پیمایشی و پس رویدادی می باشد .جامعه آماری پژوهش
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند .روش نمونه گیری روش حذف سیستماتیک (جدول
فیلترینگ ) می باشد .داده ها از طریق نرم افزار ره آورد نوین جمع آوری شدند و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای
Eviewsو  Excelاستفاد شده است .با توجه به نتایج پژوهش بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی با نوع حسابرس و با
هزینه های حسابرسی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

 .4فرضیه های تحقیق
 .1بین ضعف کنترل های داخلی و هزینه های حسابرسی رابطه وجود دارد.
 .2نوع حسابرسی بر رابطه بین ضعف کنترل های داخلی و هزینه های حسابرسی تاثیر دارد.

 .5روش تحقیق
این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی میباشد و از لحاظ نحوه گردآوری اطالعات و دادهها از نوع گردآوری دادهها و
اطالعات از نوع توصیفی و همبستگی است و از نظر بعد زمانی نیز از نوع تحقیقات پس رویدادی است .برای تحلیل دادههای
پژوهش حاضر از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است .جهت تشریح و تلخیص دادههای جمعآوری شده از آمار
توصیفی (میانگین ،انحراف معیار ،همبستگی و  )...و برای تحلیل و آزمون فرضیههای پژوهش از آمار استنباطی بهره گرفته شده
است .برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته از آزمونهای کولموگروف -اسمیرنوف ،دوربین واتسون و
رگرسیون خطی گام به گام استفاده شده است .همچنین برای تحلیل دادهها و استخراج نتایج پژوهش از نرم افزارهای ،Excel
 Spss 22و ایویوز استفاده میشود.

 .6جامعه و نمونۀ آماری
در پژژژوهش حاضژژر بژژه منظژژور آزمژژون فرضژژیه پژژژوهش از دادههژژای مژژالی طبقژژهبنژژدی شژژده و حسابرسژژی شژژده
شرکت های پذیرفتژه شژده در بژورس اوراق بهژادار تهژران اسژتفاده شژده اسژت .دالیژل انتخژاب جامعژه آمژاری مژذکور ایژن
است که سژازمان بژورس اوراق بهژادار تهژران اطالعژات نسژبتاً جژامعی در خصژوص وضژعیت شژرکتهژا و رونژد عملکردهژای
مژژالی و اقتصژژادی آن هژژا دارد و مژژیتژژوان گفژژت تنهژژا منبژژع اطالعژژاتی اسژژت کژژه بژژا اسژژتفاده از آن مژژیتژژوان بژژه منژژابع
اطالعژژاتی مژژالی شژژرکت هژژا دسترسژژی یافتژژه و مژژدلهژژای پژژژوهش را مژژورد آزمژژون قژژرار داد .بنژژابراین ،جامعژژه آمژژاری ایژژن
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پژژژوهش شژژامل تمژژامی شژژرکت هژژای پذیرفتژژه شژژده در بژژورس اوراق بهژژادار تهژژران مژژیباشژژد .قلمژژرو زمژژانی تحقیژژق بژژه
صژژورت یژژک دوره  6سژژاله از سژژال  1392تژژا سژژال  1397تعریژژف شژژده اسژژت .همچنژژین ،نمونژژه آمژژاری بژژه روش
سیستماتیک و با تعدیل و با قید محدودیتهای زیر از جامعه آماری مشخص می گردد:
 شرکت های منتخب از ابتدای سال  1392در بورس پذیرفته شده باشند. صورت های مالی و سایر دادههای مورد نیاز پژوهشی از سال  1392تا  1397در دسترس باشند. وقفه معامالتی بیش از سه ماه در محدوده تعیینشده وجود نداشته باشد. شرکت برگزیده متعلق به صنایع بورسی «بانک ها ،مؤسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی»« ،سایر واسطهگریهایمالی»« ،سرمایهگذاریهای مالی» و «شرکت های چندرشتهای صنعتی» نباشد.
در نتیجه از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  89شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند.

 .7تجزیه و تحلیل داده ها
تحلیل توصیفی
در تحلیل توصیفی ،پژوهشگر با استفاده از جداول و شاخصهای آمار توصیفی نظیر شاخصهای مرکزی و پراکندگی
به توصیف داده های جمع آوری شده تحقیق می پردازد .این امر به شفافیت و توضیح داده های تحقیق کمک بسیاری می کند.
نتایج حاصل از تحلیل توصیفی داده ها در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول شماره ( :)1نتایج تحلیل توصیفی داده های تحقیق

تحلیل توصیفی متغیرهای کمی تحقیق
نام متغیر
حق

نماد متغیر
الزحمه

حسابرس
اندازه شرکت
اهرم مالی
بازده دارایی
دوره
حسابرسی

تصدی

انحراف معیار

میانگین

مینیمم

ماکسیمم

LN AUDIT FEE

19/728359

/75253512

16/81124

22/60578

SIZEit

/3339587

/47206821

2/24464

18/11559

Leverageit

/19304718

/211265312

/326582

10/4521

ROAit

/15917603

/366183187

/36292

/12369

AUDITTit

5/2640449

1/679164594

/21365

/0135

تحلیل فراوانی متغیرهای کیفی تحقیق
متغیر

عالمت

اندازه گیری
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مشاهده
داشتن حداقل یک
ضعف

کنترل

داخلی

265

ضعف()1
534

ICWit

غیر از داشتن حداقل یک
ضعف()0
حسابرس دولتی باشد
()1

نوع حسابرس

49%

269

51%

266

%49

534

AUDPVTit

حسابرس غیردولتی باشد

268

()0

%51

گزارش حسابرسی برای
نوع اظهار نظر
حسابرس

صورت های مالی از نوع
OPINIONit

تعدیل شده باشد ()1
در غیر این صورت ()0

261

%46

534
273

%54

مجموع مشاهدات در این تحقیق برابر با  534سال-شرکت ( 89شرکت در طی  6دوره مالی شامل سال های 1392
الی  )1397می باشد .نتایج تحلیل توصیفی متغیرهای کمی نشان می دهد میانگین حق الزحمه حسابرس و دوره تصدی
حسابرس شرکت های قرار گرفته در نمونه تحقیق به ترتیب برابر با  19/72و  5/26می باشد .متوسط نرخ بازده دارایی های
شرکت های قرار گرفته در نمونه معادل  /159می باشد .کمترین و بیشترین سطح این متغیر نیز برابر با  /36و  /12می باشد.
متوسط اهرم مالی (کل بدهی ها به کل دارایی ها) بکار گرفته شده توسط شرکت ها نیز در طول دوره مورد مطالعه برابر با
/193درصد می باشد .این موضوع نشان می دهد شرکت های قرار گرفته در نمونه بیشتر به استفاده از بدهی در ترکیب تامین
مالی خود تمایل دارند .کمترین سطح و بیشترین سطح این متغیر نیز برابر با  /32درصد و  10/45درصد می باشد .نتایج در
حوزه متغیر کیفی تحقیق نیز نشان می دهد از  534سال-شرکت بررسی شده در  265سال-شرکت معادل  .49درصد از کل
مشاهدات ،حسابرس دولتی شناخته شده و در مابقی موارد حسابرس شرکت غیردولتی شناخته شده است .سایر نتایج در
جدول ( )1ارائه شده است.
بررسی نحوه توزیع داده ها
اولین مرحله جهت آغاز فرآیند آزمون فرضیه ها ،بررسی نرمال بودن داده ها است .برای بررسی نرمال بودن داده ها
فرضیاتی به شکل زیر صورت بندی شده است:
توزیع داده ها نرمال است
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توزیع داده ها نرمال نیست

H1 :

برای آزمون فرضیه فوق از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده شده است که نتایج در جدول شماره ( )2ارائه شده است.
جدول شماره ( :)2نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف

عالمت

مقدار آماره Z

Sig

حق الزحمه حسابرس

LNAUDIT
FEE

1/451

/081

ضعف کنترل داخلی

ICW

1/542

/062

AUDPVT

1/661

/091

اهرم مالی

LEV

1/232

/118

اندازه شرکت

SIZE

2/342

0/000

AUDITT

2/245

0/000

ROA

3/399

0/000

OPINION

4/350

0/000

شرح

نوع حسابرس

دوره تصدی حسابرس
بازده دارایی ها
نوع اظهار نظر حسابرس

با

توجه به اینکه سطح معنی داری آماره  ، Zبرای متغیرهای حق الزحمه  ،اهرم مالی  ،ضعف کنترل داخلی  ،نوع
حسابرس بیشتر از سطح خطای مورد پذیرش می باشد ،نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف نشان میدهد توزیع متغیرهای ذکر
شده از توزیع نرمال پیروی می کنند .نتایج آزمون همچنین نشان می دهد توزیع سایر متغیرهای تحقیق از توزیع نرمال
برخوردار نمی باشند.
آمار استنباطی
با توجه به چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ،الگوی پژوهش از نوع رگرسیون چند متغیره است .بنابراین بر ای آزمون
فرضیههای پژوهش از مدلهای زیر استفاده شده است.
برای آزمون فرضیه  1از مدل ( )1استفاده می شود.
مدل ()1
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برای آزمون فرضیه  2از مدل ( )2استفاده می شود.
مدل ()2

قبل از برازش الگوها الزم است تا آزمون  Fلیمر به منظور بررسی استفاده از روش دادههای ترکیبی ) (panelدر مقابل روش
دادههای تلفیقی ( )pooledبرای الگوهای مزبور انجام شود .نتایج حاصل آزمون  Fلیمر برای الگوهای مزبور در جدول ()3
نشان داده شده است.
جدول( :)3نتایج آزمون  Fلیمر برای الگوهای پژوهش

آماره

سطح خطا

روش پذیرفته شده

الگوی مورد بررسی
الگوی ()1

3/822

0/0045

الگوی ترکیبی

الگوی ()2

4/044

0/0031

الگوی ترکیبی

* منبع :یافتههای پژوهش
با توجه به آماره و سطح خطای آزمون  Fلیمر برای تمامی الگوها ،الزم است برای انتخاب از بین الگوی دادههای تابلویی با
اثرات ثابت یا داده های تابلویی با اثرات تصادفی ،آزمون هاسمن نیز انجام شود .نتایج مربوط به آزمون هاسمن نیز در جدول
شماره ( )4نشان داده شده است.
جدول ( :)4نتایج آزمون هاسمن برای الگوهای پژوهش

آماره

سطح خطا

روش پذیرفته شده

الگوی مورد بررسی
الگوی ()1

15/289

0/0041

روش اثرات ثابت

الگوی ()2

16/177

0/0021

روش اثرات ثابت

همانطور که در جدول ( ) 4قابل مشاهده است ،نتایج حاکی از آن است الگوی دادههای تابلویی با اثرات ثابت برای الگوی (، 1
 ) 2روش ارجح است؛ بنابراین ،در ادامه به تخمین الگوهای تحقیق با توجه به روش ارجح پرداخته شد .حال در ادامه نتایج
تخمین الگوی تحقیق در جدول شماره ( 5و )6با روش ارجح نشان داده شده است.
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جدول ( :)5نتایج حاصل از برآورد الگوی( )1پژوهش برای آزمون فرضیه اول

آماره تی

سطح خطا

ضریب متغیر

متغیر

59/054

/000

ضعف کنترل داخلی

/571

6/574

/000

اهرم مالی

/093

/396

/692

دوره تصدی حسابرس

/004

1/183

/237

نوع اظهارنظر حسابرس

-/128

-1/695

/091

بازده دارائی

-/109

-/600

/549

اندازه شرکت

-/021

-/397

/692

ضریب تعیین

/086

ضریب تعیین تعدیل شده

/075

آمارهی دوربین-واتسون

1/961

آمارهی F

8/218

احتمال آمارهی F

/000
*منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به نتایج قابل مشاهده در جدول ( )5و با توجه آمارهی  Fبدست آمده ( )8/218و سطح خطای آن (،)0/000
می توان ادعا کرد که در مجموع الگوی تحقیق از معناداری باالیی برخوردار است .همچنین ،با توجه به ضریب تعیین تعدیل
شده بدست آمده برای الگو که برابر  /08درصد است ،می توان بیان کرد که در مجموع متغیرهای مستقل و کنترل تحقیق
بیش از  /08درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند .افزون بر این ،با توجه به مقدار آمارهی دوربین واتسون که برابر
 1/961است ،می توان ادعا کرد که خود همبستگی مرتبهی اول میان باقیماندههای الگو وجود ندارد .و باتوجه به سطح معنی
داری آماره  tکه کوچکتراز سطح خطای معناداری می باشد پس فرضیه تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.
جدول ( :)6نتایج حاصل از برآورد الگوی( )2پژوهش برای آزمون فرضیه دوم

متغیر

ضریب متغیر

آماره تی

سطح خطا

19/783

58/22

/000
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ضعف کنترل داخلی * نوع حسابرس

/796

6/367

/000

اندازه شرکت

- /8

-/339

/735

بازده دارائی

/175

/743

/458

دوره تصدی حسابرس

/006

1/547

/123

نوع اظهارنظر حسابرس

-/121

-1/604

/109

اهرم مالی

-/136

-/754

/45

ضریب تعیین

0/081

ضریب تعیین تعدیل شده

0/071

آمارهی دوربین-واتسون

1/831

آمارهی F

7/767

احتمال آمارهی F

0/000
*منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به نتایج قابل مشاهده در جدول( )6و با توجه آمارهی  Fبدست آمده ( )7/767و سطح خطای آن (،)0/000
می توان ادعا کرد که در مجموع الگوی تحقیق از معناداری باالیی برخوردار است .همچنین ،با توجه به ضریب تعیین تعدیل
شده بدست آمده برای الگو که برابر  /08درصد است ،می توان بیان کرد که در مجموع متغیرهای مستقل و کنترل تحقیق
بیش از  /08درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند .افزون بر این ،با توجه به مقدار آمارهی دوربین واتسون که برابر
 1/831است ،می توان ادعا کرد که خود همبستگی مرتبهی اول میان باقیماندههای الگو وجود ندارد .و با توجه به سطح معنی
داری آماره تی می توان فرضیه فوق را تایید نمود .

 .8بحث و نتیجه گیری
فرضیه اول :یافته های این تحقیق را می توان این چنین استدالل کرد که ارتباط مثبتی بین ضعف کنترل های داخلی
و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد بنابراین ،حسابرسان در تعیین حق الزحمه حسابرسی ،مشخصه های ضعف کنترل داخلی
شرکت را در نظر گرفته و ریسک های مربوطه را از طریق حق الزحمه های حسابرسی باالتر جبران می کنند .کنترل های داخلی
غیر موثر و دارای ضعف منجر به افزایش ریسک گزارش های مالی می شوند این وضعیت به طور بالقوه ریسک حسابرسی را
افزایش می دهد و حسابرسان در واکنش به ضعف کنترل های داخلی تشویق می شوند تا تالش های خود را برای به حداقل
رساندن ریسک حسابرسی افزایش دهند که این امر با افزایش حق الزحمه حسابرسی همراه است.
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فرضیه دوم :نتایج تحقیق نشان می دهند که نوع حسابرس و کنترل داخلی در صنعت هر دو تاثیر مثبت بر حق
الزحمه حسابرسی دارند .با توجه به بازار حسابرسی و نوع رفتار حسابرس در مواجه با صاحبکاران در هنگام عقد قرارداد انجام
خدمات همواره این ایده مطرح بوده است که حسابرسان بر اساس چه اقدامی و اصولی حق الزحمه حسابرسی خود را تعیین می
کنند .همواره حسابرسانی که در صنعت حسابرسی تخصص دارند و از ویژگی ها و وضعیت یک صنعت خاص اطالع و آگاهی
دارند همواره این صنایع را در بهترین وضعیت قرار داده اند زیرا شناخت آن ها از خطرات پیرامون فعالیت صنعت و راهکارهای
آن ها موجب برون رفتار بحران های مالی شده است پس تخصص صنعت به عنوان معیاری که کیفیت و کارایی حسابرسی را
افزایش می دهد باید همواره مورد توجه قانون گذاران و سرمایه گذاران و سهامداران باشد .بنابراین تخصص و نوع حسابرس در
صنعت به عنوان یکی از عوامل افزاینده کیفیت خدمات حسابرسی موجب افزایش حق الزحمه خدمات حسابرسی می شود .و
نتایج پژوهش نشان می دهد که شرکت های با جریان نقد آزاد باال ،دارای حق الزحمه حسابرسی بیشتر هستند ،نتایج پژوهش
بیانگر این است که حق الزحمه با نوع حسابرس رابطه معنی دار دارد ضعف کنترل های داخلی بیش از هر عامل دیگری تعیین
کننده نحوه رسیدگی حسابرسان است تحقیقات محققان قبلی انجام شده ،این نظریه را تایید می کنند که ارتباط مثبتی بین
بعضی از مفاهیم کنترل های داخلی و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد بنابراین ،حسابرسان در تعیین حق الزحمه حسابرسی،
مشخصه های ضعف های کنترل داخلی و نوع حسابرس را در نظر گرفته و ریسک های مربوط را از طریق حق الزحمه های
باالتر جبران می کنند .همچنین ،نتایج آن ها این موضوع را تایید می کند که حسابرسان نباید تنها روی ریسک مربوط به
صورت های مالی تاکید کنند ،بلکه باید دید وسیع تری نسبت به رفتار تجاری صاحب کار داشته باشند.

 .9پیشنهادات
 .1پیشنهاد می شود برای کاهش حق الزحمه های حسابرسی در شرکت و ایجاد اطمینان در سرمایه گذاری نسبت به
اتخاذ تصمیمات کارا و بهینه توسط مدیریت ،طرح های پاداشی مبتنی بر عملکرد و کنترل داخلی درست و بلندمدت
برای مدیران در نظر گرفته شود.
 .2سرمایه گذاران و سهامداران در ارزیابی شرکت ها و فرایند تصمیم گیری به وضعیت حق الزحمه حسابرس و نوع
حسابرس به ویژه زمانی که به طور مداوم توسط شرکت ها تکرار می شود توجه نمایند سازمان حسابرسی به عنوان
یک نهاد قانون گذار و دولتی می بایست ارائه دهنده الگویی جهت افزایش کیفیت حسابرسی باشد تا باعث کاهش
ارائه اطالعات غلط توسط شرکت ها به استفاده کنندگان و در نتیجه کاهش تجدید ارائه صورت های مالی شود.
 .3با توجه به این که در ایران هنوز حق الزحمه خدمات حسابرسی به صورت نظام مند تعیین نمی شود به قانون گذاران
و استاندارد گذاران پیشنهاد م ی شود در تعیین حق الزحمه خدمات حسابرسی به اندازه حسابرس و نوع حسابرس در
صنعت به عنوان عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی توجه نمایند تا سازمان حسابرسی و سایر موسسات حسابرسی
بر اساس این دستورالعمل ها حق الزحمه خود را دریافت کنند و از خرید اظهار نظرحسابرس در برخی مواقع با توجه
به حق الزحمه باال جلوگیری شود.
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