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 بررسی عوامل موثر برافزایش استقالل 

 حسابرسان دیوان محاسبات کشور

 

محمدرضا عباس زاده 

جمال محمدی 

 

 
  12/22/21: يخ پذيرشتار                                                        12/7/21  تاريخ دريافت:

 : چکیده
های حسابرسان مستقل موجب اعتباربخشی به اطالعات حسابداری و  جا که گزارش از آن

ر نظشود، استقالل حسابرس یک مفهوم ضروری بههای ذینفع می گیری گروهمنابع تصمیم

آن رسد. اگر حسابرس از واحد مورد رسیدگی مستقل نباشد، چیزی به اعتبار گزارشهای می

افزاید. پس این انتظار وجود دارد که حسابرسان به شایستگی و درستکاری در حرفه خود نمی

ها و  رود که در انجام این کار اجازه ندهند که قضاوتویژه از آنها انتظار میعمل کنند، به

کلمه  .هایشان زیر نفوذ و تاثیر مدیریت واحد مورد رسیدگی و دیگران قرار گیردگیریتصمیم

به این مفهوم که شخصی که کار  شودسابرس بیشتر مواقع با کلمه مستقل همراه و تزیین میح

گونه منفعت مستقیم و یا پذیرد، از سازمان مورد رسیدگی مستقل است و هیچحسابرسی را می

ی لذا استقالل جوهره و روح حسابرس غیرمستقیمی که بتواند بر اظهارنظر وی تاثیر بگذارد، ندارد.

 خواهد بود.و حسابرسی بدون استقالل فاقد ارزش و معنی است 

                                                 
   ،نویسنده مسئول(.ایران خراسان رضوی، ،مشهد گروه حسابداری، ،فردوسی مشهددانشگاه استادیار حسابداری(               Email:abbas33 @um.ac.ir  

 
 

  ،ایران نیشابور، خراسان رضوی، گروه حسابداری، ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابورکارشناس ارشد حسابداری . 
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عوامل موثر بر اقزایش استقالل حسابرسان دیوان محاسبات کشور از دیدگاه  پژوهشدر این 

مزبور از نوع پیمایشی بوده و با استفاده از  پژوهشحسابرسان مورد بررسی قرار گرفته است 

ریق فرضیه های آماری و روشهای ناپارامتری پرسشنامه داده های الزم گرد آوری شده و از ط

نشان می دهد از نظر حسابرسان ، رعایت  کامل آیین  پژوهشمورد آزمون قرار گرفتند.نتایج 

رفتار حرفه ای در حین کار حسابرسی  و نداشتن هیچ گونه ارتباط خویشاوندی،کاری و مالی با 

بع و عدم استفاده از امکانات واحد مورد مدیران واحد مورد رسیدگی وقانونگرایی بودن و مناعت ط

یوان حسابرسان د ،وامل افزاینده ی استقالل حسابرسیبه عنوان ع ،رسیدگی برای منافع شخصی 

 محاسبات کشور می باشد . 

 

  آیین رفتار حرفه ای، حسابرسان دیوان محاسبات کشور استقالل حسابرس،واژه هاي كلیدي:

 

 مقدمه -1
شدنی نیست و اغلب آن طور مستقیم مشاهدهومی انتزاعی است که بهاستقالل در واقع، مفه

طرفی، صداقت، امانت و  اند که به مفاهیمی همچون بیعنوان حالتی ذهنی توصیف کردهرا به

های موجود، دو بعد برای استقالل وجود دارد. یکی  شخصیت ارتباط دارد. در بیشتر تعریف

استقالل واقعی را   ( ،1991) 1که بــارتلتطوریی، بهاستقالل واقعی و دیگری استقالل ظاهر

 پرهیز از شرایطی "داند و استقالل ظاهری را می "نبود گرایش ذهنی در اجرای عملیات حسابرسی

 طرفی ، بنابراین استقالل واقعی با بی"که حسابرس را در تضاد منافع آشکار با صاحبکار نشان دهد

کنندگان از وجود تضاد منافع حسابرس در یک ا تصور استفادهطور معمول بو استقالل ظاهری به

مفهوم استقالل در استانداردهای حسابرسی مهمترین شرط حسابرسی  .وضعیت معین ارتباط دارد

 کنداست که نداشتن آن حسابرسان را از اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی منع می

حسابرس در قالب احکام قابل اجرا بدین صورت ای استقالل در آیین رفتار حرفه .(1191،پاکروان)

عهده ای مستقل مسئولیت انجام کاری را بههنگامی که حسابداران حرفه"تعریف شده است: 

ظر از نای، صرفای است، باید فاقد هر گونه نفع و عالقهگیرند که مستلزم گزارشگری حرفهمی

 "طرفی و استقالل ایشان تاثیر گذارد آثار واقعی آن باشند که ممکن است بر درستکاری و بی

 .(1111)جامعه حسابداران رسمی ایران، 

                                                 
1 Bartlett 
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رهایی از تأثیر ، کنترل یا اراده ی دیگری یا دیگران  ،(1991) 1استقالل در فرهنگ وبستر

 حسابرسی  می تواند مستقل باشد  که بتواند  ،(1911) 2است از نظر دی آنجلو تعریف شده

 ،(191) 1نپ امتناسب با عقیده و نظر واقعی اش منتشر نماید.های حسابرسی خود ر گزارش

معتقد است استقالل ،( 1991) 4استقالل را توانایی مقاوت در برابر فشار صاحبکار می داند.کری

در ساده ترین معنا این است که حسابرس حقیقت را همان گونه که دیده است بگوید و اجازه 

( 1991) 5اسی او را از این مسیر خارج سازد.ماگی وتسنگندهد هیچ محرکی اعم از مادی یا احس

معتقدند اگر استقالل وجود نداشته باشد قضاوت حسابرس  با اعتقاداتش در مورد سیاست 

 گزارشگری صاحبکار سازگار نخواهد بود

 .می دانند حسابرس و مدیریت صاحبکار( استقالل را عدم وجود تبانی بین 1991)  1لی وگو

(، انجمن حسابرســان خبره انگلسـتان و 1915حسابداران رسمی آمریکـا )تعریف انجمن 

(، انجمن حسابرســان مستقل اسـترالیا 2111(، انجمن حسابرسـان خبره کاندا )1995ولز)

از استقالل نیز مشابه، تعریف فدارسیون  (2111( و انجمن حسابداران مدیریت انگلستان )2111)

ا کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیویورك استقالل را حالتی ذهنی بین المللی حسابداران است ام

 ،(1114 )سجادی، از بی طرفی و نبود تعصب در دو جنبه ی استقالل ظاهری و باطنی می داند

( به مقایسه ی استقالل در یازده کشور فرانسه، هلند، سویس، انگلستان، 1915)  9نیدلس و بلورد

کزیک، آمریکا و ژاپن پرداختند و به این نتیجه رسیدند که به استثنای آلمان، اردن، کویت، کانادا، م

کشور سوئیس بقیه ی کشورها هم به استقالل ظاهری و هم به استقالل باطنی حسابرس توجه 

( معتقدند اگر چه جنبه ی باطنی استقالل قابل مشاهده نیست 1991) 1رنر جدی دارند.هال و

حسابرس نمایان می شود، مدارکی از نبود استقالل باطنی  سهل انگاری و اما هنگامی که قصور

 .دست می آیده ب

( معتقدند نظرات و قضاوت حسابرس زمانی برای سرمایه گذاران 1911) 9واتز و زیمرمن

( رئیس سابق کمیسیون بورس 1991آرتورلویت ). ارزشمند خواهد بود که حسابرس مستقل باشد

                                                 
1 Webster 

2 De Angolo 

3 Knapp 

4 Carey 

5 Magee & Tseng 

6 Lee & Gu 

7 Belverd & Needies 

8 Hall & Renner 

9 Watts& Zimmerman 
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شش دهه ی اخیر ، اعتبار قضاوت و استقالل حسابرسان  و اوراق بهادار نیویورك می گوید در

کشورمان باعث شده است تا قوی ترین و بزرگترین بازارهای سرمایه جهان را توسعه و حفظ 

 .(,1991AICPA(نماییم 

حسابدار ارشد کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیویورك معتقد است،  ،(1994) 1شووتز

استقالل حسابرسان در هر دو جنبه ی ظاهری و باطنی  کمیسیون به دفعات تأکید کرده است

  2کینی .برای قابلیت اتکای گزارشگری و در نتیجه برای فرآیند شکل گیری سرمایه حیاتی است

( استقالل حسابرس را از جنبه ی ظاهری و دانشمندان دیگری نظیر 1999( و والکر )1999)

( مفهوم استقالل را از جنبه 1991( و بارتلت)1121) 4(، ریتر و ویلیامز1991) 1الیوت و ژاکوبسن 

ی باطنی آن مورد بررسی قرار داده اند و یک تغییر فلسفی از زمینه های اخالقی و ذهنی استقالل 

به بیان دیگر، دیدگاههای جدید،  آنها مشاهده می شود. پژوهشبه سمت یک مفهوم اقتصادی در 

ی طرفی و درستکاری نمی دانند بلکه آن را به دیگر استقالل را حالتی ذهنی و هم معنی با ب

معنی از بین بردن منافع مادی و شرایطی می دانند که حسابرس تحت تأثیر این عوامل مادی 

شخصیت ذهنی و »های اخیر حرکتی از  نتواند نظر واقعی خود را بیان کند. یعنی در دیدگاه

( می گوید 1911) 5ابوت .حسابرس شروع شده است« شخصیت تجاری »حسابرس به « قضاوتی

حرفه ها به دلیل تغییر در عناصر تشکیل دهنده ی واقعی وظیفه شان، آسیب پذیر و مورد انتقاد 

هستند.ریتر و ویلیامز معتقدند به دلیل اینکه عنصر و تشکیل دهنده ی حرفه ی حسابرسی یعنی 

ابرسی ، حرفه ی حس استقالل ، نیز از شخصیت قضاوتی به شخصیت اقتصادی در حال تغییر است

 1.کار میکاییل نیاز دارد که به احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن توجه کند و حساسیت نشان دهد.

( نیز می گوید جدا سازی استقالل از مفاهیم اخالقی نظیر بی طرفی و درستکاری نتایج 1999)

 بسیار مفیدی برای حرفه ی حسابرسی خواهد داشت.

 ماهیت استقالل حسابرسی
ای توصیف و مطرح شده است؛ یعنی عنوان یک استقالل حرفهقالل حسابرسی معموالً بهاست

ست ای بدبر حسب عینیتی که حسابرس از موفقیت در کار حسابرسی به عنوان یک فرد حرفه

گیرد. همچنین، حسابرسی کار میآورد و روشی که او برای گرداوری، ارزیابی و گزارشگری بهمی

                                                 
1 Shuetze 
2 Kinney 
3 Elliott &Jacobson 

4 Reiter &Williams 
5 Abbot 

6 Carmichael 
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عنوان حالتی از ذهن طور سنتی، بهپذیرد و این موضوع بهرفانه صورت میط بر اساس روش بی

که به مفهوم نگرش حسابرسی به روابط موجود با مدیریت صاحبکار، سهامداران و سـایر ذینفعان 

بدین ترتیب   ،(1911، موتزوشرفهای مالی است، تصور شده است ) کنندگان صورتو استفـاده

حسابرسی، این سوال وجود دارد که آیا حسابرسی از نظر ذهنی مستقل  در هر موقعیت برای انجام

های حسابرسی عمل کرده است  گیریاز مدیریت صاحبکار و فشارهای وارد به او هنگام تصمیم

(، با این نگرش در مورد این موقعیت حسابرسان موافق است که استقالل 1911) 1یا خیر. فلینت

های فردی یعنی درستکاری و قدرت شخصیت  ا به ویژگیحسابرس یک نگرش ذهنی است و آن ر

دهدبا این همه، نسبت دادن مفهوم استقالل حسابرس به یک ویژگی ذهنی وی پیوند می

ر کند که در رابطه با کار حسابرسی، تفسینسبت گنگی مینامحسوس، آن را تبدیل به عبارت به

ود دارد که استقالل، نگرشی از ذهن کم یک توافق عمومی وجآن پیچیده و مشکل است. اما دست

های حسابرسی، اثرها و فشارهای ناشی از تضاد گیرینظرها و نتیجهدهد نقطهاست که اجازه نمی

 .ای را در نظر داشته باشدمنافع افراد را در برگیرد و همواره حسابرس باید آیین رفتار حرفه

عنوان حالتی از ذهن، بلکه تنها بهان نهتودر این مفهوم، استقالل مورد انتظار حسابرس را می

ای و فشارهای مختلف و ممکن بر حالتی از اطمینان تصور کرد که مربوط به رفتار یک فرد حرفه

درستکاری و صداقت وی باشد. در نتیجه ضروری است که تصور کنیم حسابرسان از تاثیر این 

ل توانند وضعیت استقالپافشاری کنند و میهایی وجود دارد که در مقابل آن  دورند و راهفشارها به

 (.1115)نیکبخت،مورد انتظار را حفظ کنند

 

 ابعاد گوناگون استقالل حسابرس 
ط های مالی که توس استقالل حسابرسان در رابطه با حسابرسی و اظهارنظر نسبت به صورت

. رت هنری استاستقالل در این مورد یک عبا. شود دارای معانی مختلفی استصاحبکار تهیه می

کنندگان ممکن است بر گذاران، اعتباردهندگان، دولت و سایر استفادهجا که سرمایه از آن

)حساس  کند.اظهارنظر حسابرس تکیه کنند، استقالل حسابرس معنی خاصی پیدا می

تنها نباید قضاوت خود را منوط به دیگران کند، بلکه باید از بنابراین، حسابرس نه .(1115یگانه،

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

                                                 
1 Flint 
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استقالل در این ساختار یعنی عینیت یا انحراف نداشتن از قضاوت دقیق. برای مفهوم استقالل 

حسابرس باید در مراحل و  ،(9111)  1حسابرس سه بعد ارائه شده است. به اعتقاد موتز و شرف

 :باشد زمانهای زیر مستقل

 جا در انتخاب  ریزی حسابرسی: یعنی آزادی از کنترل و یا تاثیر بیاستقالل در برنامه

های کاربرد آنها ، الزم است حسابرس آزادی توسعه ها و رویدادهای حسابرسی و محدوده روش

  .برنامه خود را هم بر اساس مراحل الزم، حجم نمونه و دامنه حسابرسی داشته باشد

 ها،وری و ارزیابی شواهد: یعنی آزادی از کنترل یا تاثیر بیجا در انتخاب زمینهآگرداستقالل در 

ها و روابط فردی. در این رابطه الزم است که راه دستیابی به هیچ منبع اطالعاتی مشروع  فعالیت

 .بر روی حسابرس، مسدود نباشد

  .های حسابرسیفتهاستقالل در گزارشگری: یعنی آزادی از کنترل یا تاثیر بر گزارش یا

با  معنییابیم که دیگر استقالل را حالتی ذهنی و همهای جدید درمی اما با گذری بر دیدگاه

دانند دانند، بلکه آن را به معنی از بین رفتن منافع مادی و شرایطی میطرفی و استقالل نمی بی

 کند. یعنی در دیدگاهکه حسابرس تحت تاثیر این عوامل مادی نتواند نظر واقعی خود را بیان 

شخصیت »های جدید، مفهوم استقالل از ماهیت )شخصیت ذهنی و قضاوتی( حسابرس به 

دلیل اینکه معتقدند به (2111که ریتر و ویلیامز)طوریحسابرس تبدیل گشته است؛ به «تجاری

عنصر تشکیل دهنده حرفه حسابرسی یعنی استقالل نیز از شخصیت قضاوتی به شخصیت 

در حال تغییر است، حرفه حسابرسی نیاز دارد که به احتمال تحت تاثیر قرار گرفتن اقتصادی 

 .ای را در این خصوص از خود نشان دهدتوجه کند و حساسیت ویژه
 

 پژوهشي  پیشینه -2
به این نتیجه رسید که بیشتر ذینفعان درك متفاوتی از این نکته دارند  2111در سال  2تورنتو

 ،(2111) 1کند. ویوان لی و رابرت نیکلتقالل حســابرس را مخدوش میکه چه نوع خدماتی اس

الزحمه خدمات غیرحسابرسی رابطه های حسابرسی و حقالزحمهکننـــد که بین حقبیان می

تواند استقالل حسابرس را نقض کند. اما در هر دو حال با نگاهی کلی مثبتی وجود دارد که می

نندگان کها و مناطق مختلف، تفاوت نگاه این تدویننداردها در دورهکنندگان استابر مقررات تدوین

 الزم به ذکر است که به موارد بی. شودنسبت به شرایط محیطی جامعه آنها بهتر نمایش داده می

                                                 
1 Mautz & Sharaf 
2 Tornto 
3 Vivian Li & Robert Nickel 
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عنوان مفاهیم موثر بر استقالل حسابرس از جمله منع ای بهشمار دیگری در آیین رفتار حرفه

وادگی و خرید کاال و هدایا و پذیرایی و ... اشاره شده است این واقعیت تبلیغ، روابط شخصی و خان

را باید پذیرفت که مفهوم استقالل و اثبات آن امروزه تا حدود زیادی تغییر یافته است. این موضوع 

و تغییرات استانداردهای حسابداری و حسابرسی که برخاسته از تغییرات شرایط اقتصادی و قوانین 

کنندگان توان مشاهده کرد. لذا در حین تقدیر از زحمات تدویناست، میحاکم بر آن 

ها با توجه به تغییرات حاکم بر بازار سرمایه نامههای مذکور، لزوم بازنگری در این آییننامهآیین

هیئت استانداردهای .رسدنظر میداران به حسابرسان، ضروری بهبخشی سرمایهو دیدگاه اطمینان

امبر المللی حسابداران در دسای حسابداران وابسته به فدراسیون بینآیین رفتار حرفهالمللی بین

در نتیجه یک بررسی جامع، پیشنویس تجدیدنظر در الزامات مربوط به استقالل حسابرس  2111

 ای را منتشر کرده است. موجود در آئین رفتار حرفه

مل از جمله رقابت ،کمیته ی در کشور مالزی تأثیر چند عا پژوهشطی ،( 1919) 1گول

حسابرسی صاحبکارو اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی را بر استقالل حسابرس مورد بررسی قرار 

داد و به این نتیجه رسیدکه رقابت میان مؤسسات حسابرسی تأثیرمثبتی براستقالل حسابرس 

ز رسی نیز ای حسابرسی دارای تأثیر منفی بوده و کمیته ی حساب داشته اما اندازه ی مؤسسه

 .ها مهم نبود دیدگاه آزمودنی

تأثیرخدمات غیرحسابرسی ، حق الزحمه ی معوق ، اندازه ی  ،(1991) 2آگاسر و دوپنیک

شرکت مورد حسابرسی و شاغل بودن همسر حسابرس در شرکت مورد حسابرسی را بر استقالل 

دند د و به این نتیجه رسیحسابرس در سه کشور آمریکا ، آلمان و فیلیپین مورد بررسی قرار دادن

 .که  به جز حق الزحمه ی معوق سایر عوامل تأثیر تعیین کننده یی بر استقالل حسابرس ندارند

که در کشور کانادا انجام داد به این نتیجه رسید که از دیدگاه  پژوهشیدر ،( 1991) 1سیلیند

ازه ی مؤسسه ی حسابرسی مدیران مؤسسات اعتباری و بانک ها رقابت در حرفه ی حسابرسی و اند

 .تأثیر مثبت بر استقالل حسابرس دارند

که در کشور آمریکا انجام داد به این نتیجه رسید که از دیدگاه  پژوهشیدر  ،(1991بارتلت )

حسابرسان مستقل و مدیران مؤسسات اعتباری و بانک ها ، اندازه ی شرکت صاحبکار تأثیر 

ن تفاوت که حسابرسان مستقل نسبت به مدیران بانک ها کاهنده بر استقالل حسابرس دارد با ای

  .و مؤسسات اعتباری نگرانی کمتری داشتند

                                                 
1 Gul 

2 Agaser&Doupnik 
3 lindsay 
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ی حسابرسی  درکشور مالزی تأثیرچندعامل ازجمله کمیته پژوهشیطی  ،(1994) 1تئوه و لیم

 نشان داد که از دیدگاه پژوهشصاحبکار بر استقالل حسابرس را مورد بررسی قرار دادند. نتایج 

های تولیدی وجود کمیته ی حسابرسی  ابرسان مستقل و حسابداران شاغل در شرکتحس

در  پژوهشیطی  ،(1999)  2بیتی و همکارانش.صاحبکار بر استقالل حسابرس تأثیر افزاینده دارد

، از جمله رقابت در حرفه ی حسابرسیعامل افزاینده ی استقالل حسابرس  25کشور انگلستان 

ی حسابرسی صاحبکار را مورد بررسی قرار دادند . نتایج  ر و کمیتهاندازه ی شرکت صاحبکا

ها ، شرکای مؤسسات حسابرسی و تحلیلگران  نشان داد از دیدگاه مدیران مالی شرکت پژوهش

عامل مزبور به خصوص رقابت ، اندازه ی شرکت صاحبکار و کمیته ی حسابرسی  25مالی 

عامل افزاینده ی استقالل حسابرس  25ر میان مهمترین عامل افزاینده ی استقالل حسابرس د

 .هستند

اثر رقابت بر استقالل و کیفیت کار حسابرسی را در کره ی جنوبی مورد  ،(1991) 1پارك

های مشروط دریافت کرده بودند بیش  بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید مدیرانی که گزارش

ند ، حسابرسانشان را تغییر داده اند. عالوه بر های مقبول دریافت کرده بود از مدیرانی که گزارش

 .های بعدی داشتند های مقبول بیشتری در حسابرسی این، این مدیران احتمال دریافت گزارش

پارك نتیجه گیری می کند که رقابت،  فرصت جدیدی به مدیریت صاحبکار می دهد تا حسابرس 

یی هدف  ها و مجامع حرفه از نظر دولت مورد نظر خود را انتخاب کند . وی در ادامه می گوید :

اصلی رقابت افزایش کیفیت حسابرسی است امّا این هدف زمانی تحقق می یابد که مدیریت 

صاحبکار از شهرت کافی برخوردار باشد وحسابرسان الیق و حرفه یی را انتخاب کند. به نظر می 

( و مدیریت صاحبکار …یت ورسد دو عامل ساختار مؤسسه ی حسابرسی ) به کارگیری کنترل کیف

) انتخاب حسابرس با استقالل و کیفیت برتر ( می توانند از رقابت برای افزایش استقالل حسابرس 

بهره جویند. بر عکس، دو عامل مزبور می توانند از این رقابت سوء استفاده کرده و استقالل را کم 

 .رنگ نمایند

: یی می گوید آیین رفتار حرفه 1، 19راگراف در پا ،(2111فدراسیون بین الملی حسابداران )

اگر کمیته ی حسابرسی مستقل از مدیریت باشد و بتواند مدیریت را در ارتباط با مستقل بودن 

 د.حسابرس متقاعد کند می تواند نقش نظارتی مهمی داشته باش

                                                 
1 Teoh&Lim 
2-Beattie, et al. 

3 Park 
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ان از هر حسابرسی می خواهد که تمام روابط می ،(1999ی استانداردهای استقالل ) کمیته

 ی حسابرس و شرکت صاحبکار را که براستقالل حسابرس وقضاوت وی تأثیر می گذارد به کمیته

معتقد است که  ،(2111انجمن حسابداران مدیریت انگلستان ) حسابرسی صاحبکار گزارش کند.

نقش کمیته های حسابرسی صاحبکار خیلی بیش ازرابط میان شرکت و حسابرس است وتأکید 

اشته دی حسابرسی صاحبکار باید نقش کلیدی در انتخاب حسابرس مستقل  می کند که کمیته

 (.1114سجادی ،)باشد

های بزرگ معموالً مکانیزم کنترل داخلی قوی تری دارند و سعی می کنند حسابرسان  شرکت

 ( درگزارشی که به 2111یف )ایرن اسکال پژوهشی  با کیفیت باالتررا انتخاب کنند. مؤسسه

ردهای استقالل ارائه کرد در مورد رابطه ی اندازه ی شرکت صاحبکار و استقالل ی استاندا کمیته

مکان ها ا ها ، اندازه یک شمشیر دوبله است و بیشتر آزمودنی حسابرس می گوید : از نظر آزمودنی

های کوچک قائل بودند .  های بزرگ و هم برای شرکت سوء استفاده مساوی را هم برای شرکت

سیستم کنترل داخلی قوی داشته و کیفیت گزارشگری باالیی دارند. از طرف  تر های بزرگ شرکت

دیگر، به دلیل حق الزحمه ی حسابرسی بیشتر، حسابرسان سعی می کنند به هر قیمتی 

ی  تر دارای حق الزحمه های کوچک ها را  به دست آورند . اگر چه شرکت حسابرسی این شرکت

حسـابرسی ساده تری داشتـه باشـند. حسـابرسان این حسابرسی پایینی هستند اما ممکن است 

ها سعـی می کنند با صاحبکار رابطه ی دوستانه داشته باشند . بنابراین، اندازه )بزرگ و  شرکت

کوچک ( شرکت مورد حسابرسی می تواند هم منجر به افزایش استقالل و هم منجر به کاهش 

 استقالل حسابرس شود.

هرت باالتری برخوردارند و معموالً هزینه ی بیشتری راصرف مؤسسات بزرگ حسابرسی از ش

( 1911) 1آموزش حسابرسان خود می نمایند و کنترل کیفی قوی تری دارند. دوپوچ و سیرمونیک

معتقدندکه مؤسسات حسابرسی بزرگ برای افزایش کیفیت حسابرسی خود ، سرمایه گذاری 

 زیادی می کنند.

ی حسابرسی  ( شهرت و اعتبار مؤسسه1999های استقالل )به همین دلیل، کمیته استاندارد

( می گوید مؤسسات حسابرسی 1991پارك ) را مهمترین عامل حفاظت از استقالل آن می داند.

ار صاحبکار ، یا اثر فشبر مدیریت صاحبکاران باشند. زیرابزرگتر باید قادر به مقاومت بیشتری در برا

ر را ی حسابرسی اثر این فشا اینکه شهرت و اعتبار مؤسسهبر این گونه مؤسسات زیاد نیست و یا 

به این نتیجه رسیدند که  پژوهشی( طی 1995) 2از بین خواهد برد. کریسول و همکارانش

                                                 
1 Dopuch & Simunic 
2 Crasewell,et al. 
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 های باالتری داشته و از اعتبار و شهرتشان بیشتر مواظبت  مؤسسات حسابرسی مشهور قیمت

 می کنند.

( مدلی ارائه کردندکه رابطه مثبت 1991) 2انش( و داتار و همکار 1911) 1تیمن و ترومن

 .میان اعتبارمؤسسه ی حسابرسی وکیفیت حسابرسی آن را نشان می دهد

که انجام داد به این نتیجه رسید از دیدگاه حسابرسان  پژوهشی( در1914) 1شوکلی و چیفلر

سی های مالی، ریسک از دست دادن استقالل در مؤسسات حسابر مستقل و کاربران صورت

خود دریافتند که هشت پژوهش ( در1915) 4مک کینلی و همکارانش .کوچک تر، بیشتر است

های مالی حسابرسی  ی بزرگ حسابرسی جهان مستقل تر به نظر می رسند و صورت مؤسسه

خود  پژوهش( در 1991)  5فرانسیس و همکارانش شده توسط این مؤسسات قابل اتکاتر هستند.

مؤسسات حسابرسی بزرگتر، مستقل تر از مؤسسات حسابرسی کوچکتر  به این نتیجه رسیدند که

 . هستند

(نشان داد که استقالل حسابرسی از 1192دهقان دهنوی) مرشدی پور و پژوهشنتایج 

 شپژوهمهمترین مولفه های موثر بر کیفیت حسابرسی فناوری اطالعات است همچنین نتایج 

کمیته حسابرسی واحد  نظر حسابرسان مستقل،(نشان داد که از 1114سجادی وابراهیمی مند)

عنوان عوامل ه ب اندازه و سابقه موسسه حسابرسی و اندازه ی شرکت صاحبکار مورد رسیدگی،

  افزاینده استقالل و رقابت در حرفه حسابرسی بعنوان کاهنده استقالل حسابرسی هستند.

ثر بر استقالل حسابرسی در خصوص عوامل مو (1114حساس یگانه و جعفری) پژوهشهای  یافته

ات با کشف تحریف کارایی حسابرسی، تخصص گرایی، گویای این بود که هفت عامل به ترتیب:

مکانیزم بازار و اندازه موسسات حسابرسی بر کیفیت  وجود قوانین ومقررات، تضاد منافع، اهمیت،

در ایران نشان  ( 1111عبدالهی ) پژوهشهمچنین نتایج  حسابرسی واستقالل حسابرسان موثرند.

 ،ی سرمایه گذاری ها ها، حسابرسان مستقل و مدیران شرکت داد که از دیدگاه مدیران مالی شرکت

انی رمض نتایج پژوهش نوروش و سازد.می  دریافت هدیه از صاحبکار استقالل حسابرس را مخدوش

ل و (در خصوص یررسی عوامل موثر بر استقالل حسابرس از دیدگاه حسابرسان مستق1119)

تگی وابس استفاده کنندگان خدمات حسابرسی نشان داد که وجود کمیته حسابرسی صاحبکار،

ارائه خدمات غیر حسابرسی و نقش مدیران در انتصاب حسابرسان و تعیین  اقتصادی حسابرس،

                                                 
1 Titman&Truemanm 
2 Datar ,et al 
3 Shockley&Shceifler 

4 Mckinley,et al 
5 Francis ,et al 
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( به 1191نیکزاد چالشتری و همکاران ) حق الزحمه حسابرسی بر استقالل حسابرس تاثیر دارد.

ا بر ه فرصت های رشد و مشکالت نمایندگی ناشی از جریان های نقدی آزاد شرکت بررسی تاثیر

های رشد وجریان های  حق الزحمه حسابرسی پرداختند آنها به این نتیجه رسیدند که فرصت

(در ارتباط 1192نتایج پژوهش صالحی و همکاران ) نقد آزاد بر حق الزحمه حسابرسی اثر گذارند.

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  زحمه حسابرس و عملکرد شرکتبا بررسی رایطه حق ال

های عملکرد رابطه معنا داری نداشته  تهران نشان داد که حق الزحمه های حسابرسی با شاخص

 است .

 

 پژوهش فرضیه هاي -3
 های پژوهشاستانداردهای حسابرسی و   باکه پس از بررسی  پژوهشفرضیه های پنجگانه 

 خراج و به شرح زیر تدوین شده اند:مشابه است

ا ب دیوان محاسبات کشورکاری حسابرسان  مالی و نداشتن هیچ گونه ارتباط خویشاوندی، -1

 مدیران واحد مورد رسیدگی بر استقالل حسابرسی آنها تأثیر افزاینده دارد.

 لرعایت کامل آیین رفتار حرفه ای توسط حسابرسان دیوان محاسبات کشور بر استقال-2

 حسابرسی آنها تأثیر افزاینده دارد.

فزاینده ا ر بر استقالل حسابرسی آنها تأثیرقانونگرایی بودن حسابرسان دیوان محاسبات کشو -1

 دارد.

عدم استفاده از امکانات واحد مورد رسیدگی برای منافع شخصی توسط حسابرسان دیوان -4

 ه دارد.محاسبات کشور بر استقالل حسابرسی آنها تأثیر افزایند

داشتن مناعت طبع توسط حسابرسان دیوان محاسبات کشور بر استقالل حسابرسی آنها تأثیر -5

 افزاینده دارد.

 

 جامعه آماري، نمونه و حجم نمونه -4
است دلیل انتخاب این جامعه  ، حسابرسان دیوان محاسبات کشوری آماری مورد مطالعه جامعه

می گویند آشنایی و ارتباط این گروه با مفهوم استقالل ( 1991همان گونه که آگاسر و دو پنیک )

(، Pilotها تقسیم شدند . پس از انجام آزمون مقدماتی ) است. اعضای جامعه ی آماری به استان

نفر بدست آمد. سپس به روش تصادفی طبقه  94برابر  کوکران، حجم نمونه با توجه به فرمول

 دید .یی، نمونه ازبین جامعه ی آماری انتخاب گر

 استفاده شده است.-معروف به فرمول  کووکران  -)برای تعیین حجم نمونه از فرمول زیر 
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 ه در این فرمول ک

 

 

                                                   

N :تعداد کل جامعه آماری  

t2 باشد  1015: وقتی که سطح معنی داری آزمون برابرt  ه در نظر گرفت 1091برابر با 

 می شود.

d1014 = : تقریب در برآورد پارامتر مورد مطالعه (d  در نظر گرفته 101حداکثر می تواند 

 شود.(

P  احتمال انتخاب شدن هریک از جامعه آماری در حجم نمونه : 

q احتمال انتخاب نشدن هر یک از جامعه آماری در حجم نمونه : 

 (گردید.نفر برآورد  94ی پس ازمحاسبات صورت گرفته تعداد حجم نمونه آمار
استقالل حسابرسی  ، برای کسب اطالعات در مورد عوامل موثر بر افزایندهپژوهشدر این 

حسابرسان دیوان محاسبات کشور  از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات کشور، ابتدا در حد توان 

 ن و یی کشورهای مختلف جها مقاالت، استاندارهای حسابرسی، آیین های رفتار حرفه

ی استقالل مطالعه گردید. سپس، بر اساس این  انجام شده در زمینه های پژوهشبین المللی و 

 .گردیدمطالعات، مقدمات تهیه پرسشنامه فراهم 

 

 پژوهشروش  -5
حاضر گامی در جهت شناسایی عوامل موثر بر  فزاینده استقالل حسابرسان دیوان  پژوهش

، پژوهشکاربردی و از نظر روش  پژوهشهدف از نوع از نظر  پژوهشمحاسبات کشور است این 

 باشد.پیمایشی می -توصیفی

های الزم با رجوع به منابع علمی و نیز مصاحبه با تعدادی از اساتید برای جمع آوری داده

ی عوامل موثر بر  فزاینده استقالل سوال درباره 25ای حاوی دانشگاه، حسابرسان، پرسشنامه

از  های پرسشنامهبات کشور، تدوین گردید. برای پاسخگویی به سوالحسابرسان دیوان محاس

های ها پاسخای لیکرت استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل آماری دادهگزینه 5طیف 

امتیازبندی شده است. برای حصول اطمینان  1و  2،  1،  4،  5کیفی به ترتیب به صورت مقادیر 

 11آزمون استفاده شد. برای این منظور پرسشنامه بین گروه منطقی از اعتبار پرسشنامه از پیش

n = 

 

N.t2.p.q 

(N-1).d2 + t2.p.q 
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نفره توزیع گردید. برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب 

است که نشان دهنده پایایی بودن آن  11/1ی مورد استفاده بالغ بر آلفای کرونباخ پرسشنامه

باشد تا بتوان شاخص را دارای  (Alpha ≥ ./70باید )ی تجربی، این ضریب طبق قاعده  -است

 (.111، 1112)صدفی و بابایی،  -پایایی به شمار آورد

های ها با استفاده از روشها تجزیه و تحلیل شد و فرضیهداده   spssبا استفاده از نرم افزار

( و همچنین  tونی میانگین با یک عدد ثابت )آزمای، آزمون مقایسهآماری ناپارامتریک دوجمله

 آزمون فریدمن، مورد آزمون قرار گرفت.

 

 اطالعات جمعیت شناسی پاسخ دهندگان :

است که گویای قابلیت  1تا 1مشخصات کلی پاسخ دهندگان پرسشنامه به شرح جداول 

 ها بوده است . اطمینان مخاطبان در پاسخ به پرسش

 

 توزیع مقطع تحصیلي پاسخگویان(: 2)جدول 

 جمع دکترا فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم مدرک تحصیلی

 43 6 36 63 21 تعداد

 211 6 33 63 26 درصد

 
 توزیع رشته تحصیلي پاسخگویان(: 1)جدول 

 جمع سایر اقتصاد مدیریت حسابداری رشته تحصیلی

 43 3 21 13 34 تعداد

 211 3 23 61 33 درصد

 
 وضعیت سابقه کار پاسخگویان(: 9)جدول 

 جمع سال11باالی  سال11الی24 سال24الی21 سال21الی4 سال4ترازکم سابقه کار

 43 11 12 16 24 22 تعداد

 211 12 11 14 11 21 درصد
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 هاي پژوهش ونتایج آنآزمون فرضیه -6
سوال طراحی گردیدوهمچنین  برای تحلیل  25، تعداد پژوهشفرضیه های  5برای آزمون 

اختصاص یافته به گزینه های )خیلی زیاد تا خیلی  1ا ت 5فرضیه ها، ابتدا براساس ارزش عددی 

کم( پاسخ سواالت، مجموع امتیاز هر یک از افراد نمونه در مورد فرضیه تعیین گردید و پس از 

باشد، نشان دهنده موافقت  1تقسیم آن بر تعداد سئواالت، میانگین بدست آمده بیشتر از عدد 

 با فرضیه می باشد.

 

 :1بررسی فرضیه 

 :به صورت زیر تعریف شده اند 1ه صفر و فرضیه مقابل فرضیه فرضی
H0  نداشتن هیچ گونه ارتباط خویشاوندی ،مالی وکاری حسابرسان  دیوان محاسبات .:

 کشوربا مدیران واحد مورد رسیدگی بر استقالل حسابرسی آنها تأثیر افزاینده ندارد.

H1 حسابرسان  دیوان محاسبات  : نداشتن هیچ گونه ارتباط خویشاوندی ،مالی وکاری

 کشوربا مدیران واحد مورد رسیدگی بر استقالل حسابرسی آنها تأثیر افزاینده دارد.
درصد حسابرسان اعتقاد داشته باشندکه نداشتن هیچ گونه ارتباط  51اگر بیشتر از 

مالی وکاری حسابرسان  دیوان محاسبات کشوربا مدیران واحد مورد رسیدگی بر  خویشاوندی،

رد می گردد و در نتیجه ادعای مطرح  H0ستقالل حسابرسی آنها تأثیر افزاینده دارد، فرض ا

به کمک آزمون دوجمله ای این موضوع بررسی شده و نتیجه .تایید می گردد H1شده در فرض 

 .آمده است 1-4آن در جدول 
 2نتیجه آزمون دوجمله اي فرضیه (: 2-4)جدول

 

(، و نسبت P-value .0≥1111می باشد)1015که مقدار احتمال کمتر از  جائی از آن

(  می باشد می توان با اطمینان %51مشاهده شده برای گروه موافقین بیشتر از نسبت آزمون )

 رفت. را پذی H1فرض  99%

 فرضیه

مقدار  مخالفین موافقین

 تمالاح
(P-Value) تعداد 

 نسبت

 درصد()
 تعداد

 نسبت

 )درصد(

 0.1112≥ 1 1 2.11 43 2هیفرض
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اسمیرنف یک نمونه ای را که جهت بررسی فرض  -نتیجه آزمون کولموگروف 2-4جدول 

ها که از شروط استفاده از آزمون مقایسه میانگین جامعه با یک عدد ثابت برای  نرمال بودن داده

 می باشد، نشان می دهد. 1فرضیه 
 

 2: نتیجه آزمون نرمالیتي فرضیه 1-4جدول

 (P-Valueمقدار احتمال) اسمیرنف -وفآماره کولموگر 2فرضیه 

 15123 2544 فرضیه  نرمال بودن

 
بیشتر می باشد  1011است ، ولی این مقدار از  1015هرچند مقدار احتمال کمتر از 

(10114P-value= فرضیه ،) H0بر پیروی داده ها از توزیع نرمال را نمی توان با شواهد  مبنی

ادعا کرد بین توزیع این داده ها و توزیع نرمال تفاوت معنی موجود رد کرد. در نتیجه نمی توان 

 .  وجود دارد داری

باشد  1اگر میانگین امتیازات داده شده به گویه های مربوط به این نظریه ،بزرگتر از عدد 

فرضیه یک  تایید می گردد. H1رد می گردد و در نتیجه ادعای مطرح شده در فرض  H0فرض 

از این طریق نیز بررسی شده است. برای این منظور از آزمون مقایسه میانگین جامعه با یک 

 آمده است. 1-4یک نمونه ای( استفاده شده که نتیجه آن در جدول  tعدد ثابت)آزمون 
 

 2یک نمونه اي براي فرضیه  t: نتیجه آزمون 9-4جدول
انحراف  میانگین فرضیه

 معیار

آماره 
t 

درجه 

 آزادی

مقدار  فاصله اطمینان

 احتمال
(P-value) 

 حدباال حدپایین

 151112≥1 2532 2534 233 41541 1563 3453 2فرضیه 

 

می باشدو کمتر بودن مقدار احتمال  1با توجه به میانگین محاسبه شده که بیشتر از عدد 

 پذیرفت. را H1فرضیه  %99(، می توان با اطمینان P-value ≥101111) 1015از 

 : 2بررسی فرضیه 

 :به صورت زیر تعریف شده اند2فرضیه صفر و فرضیه مقابل فرضیه 

H0  : رعایت کامل آیین رفتار حرفه ای توسط حسابرسان دیوان محاسبات کشور بر استقالل

 حسابرسی آنها تأثیر افزاینده  ندارد.
H1  :ل سبات کشور بر استقالرعایت کامل آیین رفتار حرفه ای توسط حسابرسان دیوان محا

 حسابرسی آنها تأثیر افزاینده دارد.
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درصد حسابرسان اعتقاد داشته باشندکه ، رعایت کامل آیین رفتار حرفه  51اگر بیشتر از 

ای توسط حسابرسان دیوان محاسبات کشور بر استقالل حسابرسی آنها تأثیر افزاینده دارد، 

به کمک .تایید می گردد H1شده در فرض رد می گردد و در نتیجه ادعای مطرح  H0فرض 

 آمده است. 4 -4آزمون دوجمله ای این موضوع بررسی شده و نتیجه آن در جدول 
 

 1: نتیجه آزمون دوجمله اي فرضیه 4-4جدول

 مقدار احتمال مخالفین موافقین فرضیه
(P-Value) نسبت)درصد( تعداد نسبت)درصد( تعداد 

 151112 ≥ 1 1 1 1152 43 1فرضیه

 

(، و نسبت مشاهده P-value .0≥1111می باشد)1015که مقدار احتمال کمتر از  جائی از آن

 %99(  می باشد می توان با اطمینان %51شده برای گروه موافقین بیشتر از نسبت آزمون )

 . را پذیرفت H1فرض 
اسمیرنف یک نمونه ای را که جهت بررسی فرض  -نتیجه آزمون کولموگروف 5-4جدول 

مال بودن داده ها که از شروط استفاده از آزمون مقایسه میانگین جامعه با یک عدد ثابت نر

 دهد. می باشد، نشان می 2برای فرضیه 
 

 1: نتیجه آزمون نرمالیتي فرضیه 5-4جدول

 (P-Valueمقدار احتمال) اسمیرنف -آماره کولموگروف 1فرضیه 

 15123 2543 فرضیه  نرمال بودن

 

بیشتر می باشد  10111است ، ولی این مقدار از  1015تمال کمتر از هرچند مقدار اح

(10114P-value= فرضیه ،) H0 مبنی بر پیروی داده ها از توزیع نرمال را نمی توان با شواهد

موجود رد کرد. در نتیجه نمی توان ادعا کرد بین توزیع این داده ها و توزیع نرمال تفاوت معنی 

گین امتیازات داده شده به گویه های مربوط به این نظریه ، بزرگتر از اگر میان.وجود دارد داری

تایید می  H1رد می گردد و در نتیجه ادعای مطرح شده در فرض  H0باشد فرض  1عدد 

فرضیه دو از این طریق نیز بررسی شده است. برای این منظور از آزمون مقایسه میانگین .گردد

آمده  1-4مونه ای( استفاده شده که نتیجه آن در جدول یک ن tجامعه با یک عدد ثابت)آزمون 

 .است
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 1یک نمونه اي براي فرضیه  t: نتیجه آزمون 6-4جدول
انحراف  میانگین فرضیه

 معیار

آماره 
t 

درجه 

 آزادی

مقدار  فاصله اطمینان

 احتمال
(P-value) 

 حدباال حدپایین

 151112≥1 2531 2513 231 63543 1531 3532 2فرضیه 

 

می باشدو کمتر بودن مقدار احتمال  1با توجه به میانگین محاسبه شده که بیشتر از عدد 

 .را پذیرفت H1فرضیه  %99(، می توان با اطمینان P-value ≥101111) 1015از 
 :1بررسی فرضیه 

 به صورت زیر تعریف شده اند:1فرضیه صفر و فرضیه مقابل فرضیه  

H0یوان محاسبات کشور بر استقالل حسابرسی آنها تأثیر : قانونگرایی بودن حسابرسان د

 افزاینده ندارد.

H1  : قانونگرایی بودن حسابرسان دیوان محاسبات کشور بر استقالل حسابرسی آنها تأثیر

 افزاینده دارد.
درصد حسابرسان اعتقاد داشته باشندکه ، قانونگرایی بودن حسابرسان  51اگر بیشتر از 

رد می گردد  H0ر استقالل حسابرسی آنها تأثیر افزاینده دارد ، فرض دیوان محاسبات کشور ب

به کمک آزمون دوجمله ای این .تایید می گردد H1و در نتیجه ادعای مطرح شده در فرض 

 آمده است. 9-4موضوع بررسی شده و نتیجه آن در جدول 
 

 9: نتیجه آزمون دوجمله اي فرضیه 7 -4جدول

 ر احتمالمقدا مخالفین موافقین فرضیه
(P-Value) نسبت)درصد( تعداد نسبت)درصد( تعداد 

 151112 ≥ 1 1 1 1152 43 6فرضیه

 

، و نسبت (P-value .0≥1111می باشد)1015که مقدار احتمال کمتر از  جائی از آن

(  می باشد می توان با اطمینان %51مشاهده شده برای گروه موافقین بیشتر از نسبت آزمون )

 ا پذیرفت. ر H1فرض  99%

اسمیرنف یک نمونه ای را که جهت بررسی فرض  -نتیجه آزمون کولموگروف 1-4جدول 

ها که از شروط استفاده از آزمون مقایسه میانگین جامعه با یک عدد ثابت برای  نرمال بودن داده

 می باشد، نشان می دهد. 1فرضیه 
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 9: نتیجه آزمون نرمالیتي فرضیه 2-4جدول

 (P-Valueمقدار احتمال) اسمیرنف -لموگروفآماره کو 6فرضیه 

 15113 2513 فرضیه  نرمال بودن

 

 H0 فرضیه  (،=10121P-valueاست، ) 1015که مقدار احتمال بزرگتر از  جایی ازآن

مبنی بر پیروی داده ها از توزیع نرمال را نمی توان با شواهد موجود رد کرد. در نتیجه با سطح 

وجود  ا کرد بین توزیع این داده ها و توزیع نرمال تفاوت معنی دارینمی توان ادع %95اطمینان 

باشد  1بزرگتر از عدد  دارد.  اگر میانگین امتیازات داده شده به گویه های مربوط به این نظریه،

 تایید  H1رد می گردد و در نتیجه ادعای مطرح شده در فرض  H0فرض 

ه است. برای این منظور از آزمون مقایسه فرضیه سه از این طریق نیز بررسی شد .می گردد

یک نمونه ای( استفاده شده که نتیجه آن در جدول  tمیانگین جامعه با یک عدد ثابت)آزمون 

 .آمده است 4-9
 

 9یک نمونه اي براي فرضیه  t: نتیجه آزمون 3-4جدول
انحراف  میانگین فرضیه

 معیار

آماره 
t 

درجه 

 آزادی

مقدار  فاصله اطمینان

 احتمال
(P-value) 

 حدباال حدپایین

 151112≥1 2561 2511 231 63531 1534 3561 2فرضیه 

 

می باشدو کمتر بودن مقدار احتمال  1با توجه به میانگین محاسبه شده که بیشتر از عدد 

 .را پذیرفت H1فرضیه  %99(، می توان با اطمینان P-value ≥101111) 1015از 
 :4بررسی فرضیه 

 به صورت زیر تعریف شده اند:4و فرضیه مقابل فرضیه  فرضیه صفر

H0  : عدم استفاده از امکانات واحد مورد رسیدگی برای منافع شخصی توسط حسابرسان

 .دیوان محاسبات کشور بر استقالل حسابرسی آنها تأثیر افزاینده ندارد

H1  :سابرسان عدم استفاده از امکانات واحد مورد رسیدگی برای منافع شخصی توسط ح

 . دیوان محاسبات کشور بر استقالل حسابرسی آنها تأثیر افزاینده دارد
درصد حسابرسان اعتقاد داشته باشندکه ، عدم استفاده از امکانات واحد  51اگر بیشتر از 

مورد رسیدگی برای منافع شخصی توسط حسابرسان دیوان محاسبات کشور بر استقالل 

رد می گردد و در نتیجه ادعای مطرح شده در  H0رد ، فرض حسابرسی آنها تأثیر افزاینده دا
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به کمک آزمون دوجمله ای این موضوع بررسی شده و نتیجه آن در .تایید می گردد H1فرض 

 .آمده است 11-4جدول 
 

 4: نتیجه آزمون دوجمله اي فرضیه 21-4جدول

 مقدار احتمال مخالفین موافقین فرضیه
(P-Value) نسبت)درصد( عدادت نسبت)درصد( تعداد 

 151112 ≥ 1 1512 1 1544 41 3فرضیه

 

(، و نسبت مشاهده P-value .0≥1111می باشد)1015که مقدار احتمال کمتر از  جائی از آن

 %99(  می باشد می توان با اطمینان %51شده برای گروه موافقین بیشتر از نسبت آزمون )

 . را پذیرفت H1فرض 
اسمیرنف یک نمونه ای را که جهت بررسی فرض  -موگروفنتیجه آزمون کول 11-4جدول 

نرمال بودن داده ها که از شروط استفاده از آزمون مقایسه میانگین جامعه با یک عدد ثابت برای 

 دهد. می باشد، نشان می 4فرضیه 
 

 4: نتیجه آزمون نرمالیتي فرضیه 22-4جدول

 (P-Valueمقدار احتمال) اسمیرنف -آماره کولموگروف 3فرضیه 

 15123 2521 فرضیه  نرمال بودن

 

مبنی بر H0 فرضیه  (،=10111P-valueاست، ) 1015که مقدار احتمال کمتر از  ازآنجایی

پیروی داده ها از توزیع نرمال را نمی توان با شواهد موجود رد کرد. در نتیجه با سطح اطمینان 

وجود دارد.   مال تفاوت معنی دارینمی توان ادعا کرد بین توزیع این داده ها و توزیع نر 95%

باشد فرض  1اگر میانگین امتیازات داده شده به گویه های مربوط به این نظریه بزرگتر از عدد 

H0  رد می گردد و در نتیجه ادعای مطرح شده در فرضH1 .تایید می گردد 
ین میانگفرضیه چهار از این طریق نیز بررسی شده است. برای این منظور از آزمون مقایسه 

 12-4یک نمونه ای( استفاده شده که نتیجه آن در جدول  tجامعه با یک عدد ثابت)آزمون 

 آمده است.
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 4یک نمونه اي براي فرضیه  t: نتیجه آزمون 21-4جدول
انحراف  میانگین فرضیه

 معیار

آماره 
t 

درجه 

 آزادی

مقدار  فاصله اطمینان

 احتمال
(P-value) 

 حدباال حدپایین

 151112≥1 2513 2513 231 11516 1542 3511 2فرضیه 

 

می باشدو کمتر بودن مقدار احتمال  1با توجه به میانگین محاسبه شده که بیشتر از عدد 

 .را پذیرفت H1فرضیه  %99(، می توان با اطمینان P-value ≥101111) 1015از 
 :5بررسی فرضیه 

 ر تعریف شده اند:به صورت زی5فرضیه صفر و فرضیه مقابل فرضیه  

H0: داشتن مناعت طبع توسط حسابرسان دیوان محاسبات کشور بر استقالل حسابرسی

 آنها تأثیر افزاینده ندارد.
H1  : داشتن مناعت طبع توسط حسابرسان دیوان محاسبات کشور بر استقالل حسابرسی

 آنها تأثیر افزاینده دارد.
باشندکه ، داشتن مناعت طبع توسط  درصد حسابرسان اعتقاد داشته 51اگر بیشتر از 

 H0حسابرسان دیوان محاسبات کشور بر استقالل حسابرسی آنها تأثیر افزاینده دارد. ، فرض 

به کمک آزمون دوجمله .تایید می گردد H1رد می گردد و در نتیجه ادعای مطرح شده در فرض 

 آمده است. 11-4ای این موضوع بررسی شده و نتیجه آن در جدول 
 

 5: نتیجه آزمون دوجمله اي فرضیه 29 -4لجدو

 مقدار احتمال مخالفین موافقین فرضیه
(P-Value) نسبت)درصد( تعداد نسبت)درصد( تعداد 

 151112 ≥ 1 1 1 1152 43 3فرضیه

 

(، و نسبت مشاهده P-value .0≥1111می باشد)1015که مقدار احتمال کمتر از  جائی از آن

 %99(  می باشد می توان با اطمینان %51شتر از نسبت آزمون )شده برای گروه موافقین بی

 را پذیرفت.  H1فرض 

اسمیرنف یک نمونه ای را که جهت بررسی فرض  -نتیجه آزمون کولموگروف 14-4جدول 

ها که از شروط استفاده از آزمون مقایسه میانگین جامعه با یک عدد ثابت برای  نرمال بودن داده

 ن می دهد.می باشد، نشا 5فرضیه 
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 5: نتیجه آزمون نرمالیتي فرضیه 24-4جدول

 (P-Valueمقدار احتمال) اسمیرنف -آماره کولموگروف 3فرضیه 

 15113 2563 فرضیه  نرمال بودن

 

مبنی H0 فرضیه  (،=10124P-valueاست، ) 1015که مقدار احتمال بزرگتر از  جایی ازآن

ن با شواهد موجود رد کرد. در نتیجه با سطح اطمینان بر پیروی داده ها از توزیع نرمال را نمی توا

وجود دارد.   نمی توان ادعا کرد بین توزیع این داده ها و توزیع نرمال تفاوت معنی داری 95%

باشد فرض  1بزرگتر از عدد  اگر میانگین امتیازات داده شده به گویه های مربوط به این نظریه،

H0 ح شده در فرض رد می گردد و در نتیجه ادعای مطرH1  فرضیه پنج از  .می گرددتایید

این طریق نیز بررسی شده است. برای این منظور از آزمون مقایسه میانگین جامعه با یک عدد 

 .آمده است 15-4یک نمونه ای( استفاده شده که نتیجه آن در جدول  tثابت)آزمون 
 

 5یک نمونه اي براي فرضیه  t: نتیجه آزمون 25-4جدول
انحراف  میانگین فرضیه

 معیار

آماره 
t 

درجه 

 آزادی

مقدار  فاصله اطمینان

 احتمال
(P-value) 

 حدباال حدپایین

 151112≥1 2563 2514 233  34531 1532 3516 4فرضیه 

 

می باشدو کمتر بودن مقدار احتمال  1با توجه به میانگین محاسبه شده که بیشتر از عدد 

 .را پذیرفت H1فرضیه  %99، می توان با اطمینان (P-value ≥101111) 1015از 
حکم نمود و پذیرفت که  پژوهشی به پذیرش فرضیه %99توان با اطمینان بنابراین می

 ، عوامل موثر بر  فزاینده است.پژوهش ی موارد مطرح شده در فرضیاتهمه

 كشورمقایسه میزان تاثیر پنج عامل در افزایش استقالل حسابرسان دیوان محاسبات 

اینکه از نظر پاسخ دهندگان0کدام عامل بیشترین تاثیر را بر افزایش استقالل حسابرسان 

با توجه به وابستگی پاسخ هابرای مقایسه پنج عامل ،مناسبترین ،دیوان محاسبات کشوردارد

ا هبندی اهمیت این فرضیهآزمون استفاده از آزمون ناپارامتری فریدمن می باشد بنابراین رتبه

بوده و نتایج این  5ی مقایسه با همدیگر با استفاده از آزمون فریدمن به شرح جدول شمارهدر 

نداشتن  "در اولویت اول،  "رعایت کامل آیین رفتار حرفه ای  "آزمون حاکی از آن است که 

قانون  "در اولویت دوم،  "هیچ گونه ارتباط خویشاوندی ،مالی وکاری با واحد مورد رسیدگی

عدم استفاده از "در اولویت چهارم و "داشتن مناعت طبع  "در اولویت سوم و  "ن گرایی بود

 گیرند.در اولویت پنجم قرار می  "امکانات واحد مورد رسیدگی برای منافع شخصی
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بندي عوامل موثر بر فزاینده استقالل حسابرسان دیوان میانگین رتبه و اولویت -5جدول شماره 

 محاسبات کشور

 ی اولویتشماره هیانگین رتبم هافرضیه

 2 11/6 رعایت کامل آیین رفتار حرفه ای -1

 1 21/6 مالی وکاری نداشتن هیچ گونه ارتباط خویشاوندی، -2

 6 33/1 قانون گرایی بودن -6

 3 36/1 داشتن مناعت طبع -4

 4 12/1 عدم استفاده از امکانات واحد مورد رسیدگی برای منافع شخصی -3

p-value=0/000, chi-square=75/49, df=3, n=94 

 

  نتیجه گیري : -7
شدنی نیست و اغلب آن طور مستقیم مشاهدهاستقالل در واقع، مفهومی انتزاعی است که به

طرفی، صداقت، امانت و  اند که به مفاهیمی همچون بیعنوان حالتی ذهنی توصیف کردهرا به

جود، دو بعد برای استقالل وجود دارد. یکی های مو شخصیت ارتباط دارد. در بیشتر تعریف

استقالل واقعی را نبود گرایش "که بــارتلت طوریاستقالل واقعی و دیگری استقالل ظاهری، به

پرهیز از شرایطی که  "داند و استقالل ظاهری را می "ذهنی در اجرای عملیات حسابرسی

طرفی و  بنابراین استقالل واقعی با بی، "حسابرس را در تضاد منافع آشکار با صاحبکار نشان دهد

کنندگان از وجود تضاد منافع حسابرس در یک طور معمول با تصور استفادهاستقالل ظاهری به

پنج عامل فزاینده استقالل حسابرسان دیوان محاسبات  در این پژوهش .وضعیت معین ارتباط دارد

حاصل از آزمون ، حاکی از مورد  کشور در قالب پنج فرضیه مورد بررسی قرار گرفت که نتایج

 "درصد بود بدین معنی که  به ترتیب  99تائید قرار گرفتن هر پنج فرضیه در سطح اطمینان 

مالی وکاری با  ،داشتن هیچ گونه ارتباط خویشاوندین "، "رعایت کامل آیین رفتار حرفه ای 

عدم استفاده از امکانات "و "داشتن مناعت طبع  "، "قانون گرایی بودن  "، "واحد مورد رسیدگی

از جمله عوامل موثربر افزایش استقالل حسابرسان   "واحد مورد رسیدگی برای منافع شخصی

با مبانی نظری پزوهش سازگاری کامل  پژوهش. نتایج  این  دیوان محاسبات کشور  می باشد

و دوپنیک  (، آگاسر1999دارد بطوریکه مشابه با نتایج بخشی از پژوهش بیتی و همکارانش )

 و (1114) (،سجادی وابراهیمی مند1114حساس یگانه و جعفری)(،1991(، پارك )1991)

نتیجه فرضیه اول  ( می باشد. 1111( و حسین عبدالهی )1192) مرشدی پور ودهقان دهنوی

مبنی بر نداشتن ارتباط کاری و مالی وخویشاوندی با  آگاسر و دوپنیک پژوهشمشابه با نتایج 

حساس یگانه و جعفری، ومرشدی پور  پژوهشنتیجه فرضیه دوم مشابه  با نتایج صاحبکار و 
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پارك مبنی بر رعایت آیین رفتار حرفه ای)تخصص گرایی ،کارایی ،تضاد منافع(،  ودهقان دهنوی و

حساس یگانه و جعفری در ارتباط با قانون مند بودن  پژوهشفرضیه سوم همسو با نتایج  ونتیجه

بتی و همکارانش در خصوص عدم استفاده  پژوهشیه چهارم مشابه با نتیجه حسابرس ونتیجه فرض

بتی و همکارانش( و  نتیجه فرضیه پنجم  پژوهشاز امکانات واحد مور رسیدگی)یکی از عوامل 

عبداللهی در ارتباط با داشتن مناعت طبع و عدم اخذ هر گونه هدیه از  پژوهشهمسو با نتایج 

 .فزایش استقالل حسابرسان خواهد شدامل این پنج عامل ، منجر به اصاحبکار، بود .لذا رعایت ک
 

 هاپیشنهاد -8

 پیشنهادهاي حاصل از پژوهش

، پیشنهادهایی به شرح زیر جهت پژوهش با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های

 افزایش استقالل حسابرسان دیوان محاسبات کشور  ارائه می شود:

حاسبات کشور ، در راستای پاسداری از بیت المال  با کمال استقالل حسابرسان دیوان م -1

 و دقت و شجاعت وبدون هراس از عکس العملهای احتمالی نظارت و حسابرسی 

 های اجرایی را انجام دهند . دستگاه

خود را فارغ از هرگونه تاثیر پذیری  واناییهمه ت حسابرسان دیوان محاسبات کشور باید  -2

ه اثبات حقیقت ب امل سیاسی،اجتماعی ومالی در جهت انجام وظیفه واز جریانها وعو

 .کار گیرند 

حسابرسان دیوان محاسبات کشور باید خدمات حرفه ای خود را با بیطرفی و دقت و  -1

 با رعایت کامل آیین رفتار حرفه ای  انجام دهند . شایستگی و

ه موضوع یا اشخاص از هر گونه پیشداوری نسبت ب حسابرسان دیوان محاسبات کشور، -4

 ذی مدخل در موضوع رسیدگی یا حسابرسی اجتناب ورزند .

حسابرسان دیوان محاسبات کشور جهت افزایش استقالل کاری خود باید روابط شخصی  -5

 ویا اجتماعی خود را با دستگاه یا اشخاص در کارش تاثیر ندهند . 

ی از گرایشات تاثیر پذیرحسابرسان دیوان محاسبات کشور به دور از هر گونه  -1

،گروهی یا سیاسی با استفاده از اطالعات و نظرات دستگاه مورد رسیدگی و شخصی

سایر اشخاص صرفا بر اساس شواهد بدست آمده ،به حسابرسی ویا رسیدگی بپردازد و 

 طرفی خارج نشوند . هرگز از مدار بی
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دیه ه و هحسابرسان دیوان محاسبات کشور باید از پذیرش ضمنی یا صریح هر گونه هب -9

از واحدمورد  و نیز قبول وعده مال یا امتیاز و نظایر آن تحت هر عنوانی که باشد،

 رسیدگی اجتناب ورزند .

حسابرسان دیوان محاسبات کشور باید عوامل مثبت و مفید درامر رسیدگی یا  -1

حسابرسی را با رعایت موازین رفتار حر فه ای مد نظر قرار داده و گزارشات و اقدامات 

را مبتنی بر صداقت ، درستکاری، استقالل رای و بیطرفی ،ترجیح منابع عمومی  خود

بر منافع شخصی با حفظ روابط مناسب با دستگاه یا اشخاص در حد و مرزی که به 

 روند رسیدگی و تهیه گزارش مستند و مستدل لطمه نزند،استوار سازند .

 

 پیشنهاد هایی براي پژوهش هاي آتی

 موضوعات زیر نیز بررسی شوند: پژوهشادامه این پیشنهادمی شود در 

 سبات کشور .اتاثیر عوامل محیطی و سیاسی براستقالل حسابرسان دیوان مح  -

 رابطه بین کیفیت گزارشات حسابرسی و استقالل حسابرسان دیوان محاسبات کشور. -

 عوامل موثر بر بهبودکیفیت حسابرسی دیوان محاسبات کشور .  -

روانشناسی سالمت مثل عزت نفس ،کانون کنترل و امیدواری، بر استقالل متغییرهای   -

 حسابرسان دیوان محاسبات کشور .

 

 پژوهش هاي محدودیت -9

علمی مجموعه شرایط و مواردی وجود دارد که خارج از کنترل و  پژوهشدر فرایند انجام 

ذیری قرار داده و تعمیم پ بوده و بصورت بالقوه می تواند نتایج را تحت تاثیر پژوهشگراختیار 

حاضر نیز از این موارد مستثنی نبوده است ،از محدودیتهای پژوهش آن را دچار مشکل سازد.

 می توان به موارد زیز اشاره کرد: پژوهشحاکم بر این 

مربوط به حسابرسان دیوان محاسبات  پژوهشجایی که جامعه و نمونه آماری  از آن -1

ابرسان نظرات حس فقط برگرفته از دیدگاه و نقطه پژوهشته های می باشد بنابراین یاف کشور

که تعمیم نتایج آن از دیدگاه سایر حسابرسان و  دیوان محاسبات کشور می باشد

 . صاحبنظران، باید با احتیاط انجام گیرد

ه هموار پژوهشگرمشغله فراوان و عدم تمایل حسابرسان و پاسخ دهندگان به همکاری با  -2

علمی پژوهشی بوده و باید تالش زیادی ، پژوهشهایمترین محدودیتهای انجام یکی از مه

 برای جلب اطمینان پاسخ دهندگان جهت تکمیل پرسشنامه انجام گیرد .
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