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چکیده
حسابرسی سازمان های دولتی نقش مهمی در تسهیل توزیع اطالعات مالی با کیفیت باال به سهامداران را دارد .با
وجود تحقیقات قبلی درباره عوامل مرتبط با نتایج حسابرسی سازمان های دولتی عاملی که توجه بسیار کمی را
دریافت کرده است فاصله جغرافیایی بین سازمان های دولتی و حسابرسان مستقل است .در این پژوهش سعی
شده رابطه بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل با ضعف کنترل داخلی حسابرسی ،ضمن
تاکید بر نقش معیارهای مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات و ریسک گزارشگری مالی بر اساس رویکرد
کوزو مورد بررسی قرار گیرد .پس از طراحی شاخص های ارزیابی فاصله جغرافیایی ،اطالعات معامالت انجام شده
در دوره پژوهشی چهار ساله  1971تا  1974از سازمان بورس اوراق بهادار جمع آوری گردید .نمونه آماری مشتمل
بر  111شرکت می باشد که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است .که در مجموع  941سال -شرکت
بودند ،در این تحقیق برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی استفاده شده است .جهت
تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار  Eviewsاستفاده شده است .آنچه در جمعبندی و
نتیجهگیری کلی آزمون فرضیههای تحقیق میتوان عنوان کرد ،این است بین فاصله جغرافیایی شرکت-ها با
حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی رابطه وجود دارد ،به عالوه ریسک های مربوط به عدم رعایت
قوانین و مقررات مشتمل بر ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات بر اساس نسبت حق الزحمه
حسابرس و ریسک های مربوط به گزارشگری مالی بر روابط بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان
مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی تاثیر گذار است .نتایج به دستآمده در این پژوهش با مستندات اشاره
شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.
واژگان کلیدی :استقالل کمیته حسابرسی؛ تخصص کمیته حسابرسی؛ اندازه کمیته حسابرسی؛ تعداد دوره
حسابرسی؛ تغییر حسابرس؛ سهم بازار موسسه حسابرسی؛ کیفیت حسابرسی؛ حق الزحمه حسابرسی.

مقدمه
حسابرسی سازمان های دولتی نقش مهمی در تسهیل توزیع اطالعات مالی با کیفیت باال به سهامداران را دارد .با وجود
تحقیقات قبلی درباره عوامل مرتبط با نتایج حسابرسی سازمان های دولتی عاملی که توجه بسیار کمی را دریافت کرده است
فاصله جغرافیایی بین سازمان های دولتی و حسابرسان مستقل است .درک اینکه آیا فاصله جغرافیایی بر نتایج حسابرسی تاثیر
می گذارد یا خیر به چند دلیل مهم است .اول پراکندگی سازمان های دولتی و تمرکز اکثر شرکت های حسابرسی در مراکز استان
ها و پایتخت می باشد .عالوه بر این ،شرکت های حسابرسی با اندازه ،تخصص های متفاوت هستند که این در تضاد مستقیم با
بازار برای شرکت های تجاری است که توسط شرکت های حسابرسی ممیزی می شوند است .افزایش تنوع موسسات حسابرسی
چالش تفاوت در عملکرد حسابرس را آشکار می سازد .در نهایت ،وجود نگرانی هایی که در مورد کیفیت حسابرسی در سالیان
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اخیر ایجاد شده است .در نتیجه شناخت عوامل مرتبط با کیفیت حسابرسی برای پژوهشگران ،قانون گذاران و سهامداران ضروری
به نظر می رسد (لوپز و ریچ .)2016 ،
در این پژوهش دو جریان از ادبیات تحقیق برای ارائه چارچوب نظری ،نظریه خوشه ای در مطالعات سازمانی و تحقیقات قبلی
در حوزه حسابداری و امور مالی استفاده خواهد شد .نظریه خوشه ای بیان می دارد که نزدیکی شرکت ها در یک منطقه جغرافیایی
خاص نشان دهنده یک شبکه اجتماعی است و سطوح باالتری از مبادالت اجتماعی بین حسابرس و مشتریان را تسهیل می بخشد.
این تئوری همچنین نشان می دهد که نزدیکی جغرافیایی باعث ایجاد اعتماد بین حسابرس و مدیریت ارشد می شود .شبکه بندی،
تعامل و تبادل روابط اجتماعی که منجر به اعتماد می شود همچنین می تواند منجر به دانش و یادگیری شرکت ها در همان
موقعیت جغرافیایی شود .بر اساس نظریه خوشه ای و ادبیات عدم تقارن اطالعاتی در حوزه حسابداری و امور مالی ،انتظار می رود
که فاصله جغرافیایی کوتاه تر بین حسابرس مشتری با کاهش ضعف کنترل داخلی حسابرسی شود از این رو حسابرسان در مجاورت
نزدیک با مشتریان خود دارای اطالعات بهتر و یا دانش مشتری خاص از طریق شبکه های اجتماعی و تبادل ایده ها هستند .این
یادگیری و دانش با مبادالت اجتماعی توسط حسابرس و مشتری باید به کاهش بروز ضعف کنترل داخلی کمک کند .در مجموع
هدف از این تحقیق بررسی این موضوع است که فاصله جغرافیایی بین سازمان های دولتی و حسابرسان مستقل آنها بر عملکرد
حسابرس موثر است یا خیر؟ عملکرد حسابرس بر اساس تجزیه و تحلیل از احتمال وقوع و شدت ضعف کنترل داخلی مربوط به
صورت های مالی است.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل
فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل برابر است با لگاریتم طبیعی فاصله موسسه حسابرسی تا شرکت؛ که
برابر است با فاصله جغرافیایی (کیلومتر) بین موسسه حسابرسی و شرکت صاحبکار (لوپز و ریچ . )2016 ،

استقالل کمیته حسابرسی
استقالل حسابرس عبارت است از رهایی از فشارها و سایر عواملی که توان حسابرس برای تصمیم گیری بیغرضانه را می
فرساید یا انتظار می رود بفرساید (شورورزی و همکاران .)199 ،1971 ،حسابرس مستقل در ایفای مسئولیت های حرفه ای خود
باید بی طرف بوده و تضاد منافع نداشته باشد .حسابرسان هنگام ارائه ی خدمات حسابرسی و سایر خدمات اعتباردهی باید واقعاً
مستقل باشند و مستقل به نظر برسند .در بیانیه چارچوب مفاهیم نظری استقالل حسابرس ( )1930آمده است که:
«استقالل حسابرس عبارت است از رهایی از فشارها و سایر عواملی که توان حسابرس برای تصمیم گیری
بی غرضانه را از بین می برند ».البته منظور از این تعریف ،این نیست که حسابرس باید از همه ی فشارها و سایر عوامل موثر
بر توان تصمیم گیری وی رها و آزاد باشد ،بلکه باید از عوامل با اهمیتی که باعث می شود ،او تصمیم گیری بی غرضانه نداشته
باشد ،در امان بماند .آن سطحی از فشارها و دیگر عوامل ،تصمیم گیری بی غرضانه حسابرس را می فرساید ،یا انتظار می رود که
بفرساید ،به عنوان مرزی برای تعیین بود یا نبود استقالل حسابرس است .منظور از انتظار معقول ،عقاید منطقی یک سرمایه گذار
�
آگاه و سایر استفاده کنندگان اطالعات مالی است .با این بیان می توان استقالل را دارای دو بعد دانست:
استقالل واقعی (فکری) :توانایی حسابرسان مستقل برای حفظ بی طرفی فکری در طول دوره ی قرارداد.
استقالل ظاهری  :رابطه ی حسابرس با صاحبکار به گونه ای که از دید اشخاص ثالث مستقل به نظر آید.
استقالل فکری یک خصوصیت فردی است که نمی تواند مستقیماً توسط سرمایه گذاران و سایرین ارزیابی شود .استقالل
ظاهری به فقدان فعالیت ها ،روابط و دیگر شرایطی اشاره دارد که ممکن است باعث شوند تا سرمایه گذاران و سایر استفاده
کنندگان آگاه منطقاً به این نتیجه برسند که استقالل حسابرس به واسطه ی این فعالیت ها مورد تهدید قرار می گیرد (انصاری و
همکاران. )11 ،1971 ،
تهدیدهای استقالل حسابرس ،سرچشمه ی پیشداوری بالقوه ای هستند که ممکن است توان حسابرس برای تصمیم گیری
بیغرضانه را بفرساید یا اینکه انتظار می رود بفرساید .با توجه به پیامدهای تهدیدهای یاد شده ،تصمیم گیرندگان استقالل باید اثر
تهدیدهایی را که منابع پیشداوری بالقئه هستند ،شناسایی و تجزیه و تحلیل کنند (ویلیام و آرتور .)2002 ،
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تخصص کمیته حسابرسی
بیانگر تعداد اعضای کمیته ی حسابرسی است که در زمینه ی حسابداری و حسابرسی و مالی فعالیت دارند و دارای علم و
دانش هستند (لوپز و ریچ  .)2016 ،از سوی دیگر موسسات حسابرسی به خوبی دریافتند برای این که سهم بازار خود را از دست
ندهند باید موسسات و کارکنان خود را مطابق با الزامات فناوری های به روز در صنایعی خاص آموزش دهند .تحقیقات گذشته
نشان می دهد حسابرسان متخصص صنعت ،خدمات حسابرسی با کیفیت باالتر ارائه می دهند( .کند  ،)2003تخصص حسابرس
در صنعت را به صورت زیر تعریف می نماید:
»تخصص حسابرس در صنعت شامل خلق ایده های سازنده جهت کمک (خلق ارزش افزوده) به صاحبکاران ،همچنین فراهم
نمودن دیدگاه ها و یا راه کارهای تازه برای برخی از موضوعاتی که صاحبکاران در صنایع مربوط به خود با آن مواجه اند ،می
شود«
از آنجایی که حاالت مختلف تخصص حسابرس در صنعت به طور مستقیم قابل مشاهده نیست ،تحقیقات گذشته شاخص
های مختلفی را برای اندازه گیری تخصص حسابرس در صنعت بکار گرفته اند .رویکردهای سهم بازار و سهم پرتفوی غالباً به
عنوان شاخص هایی برای تخصص حسابرس در صنعت به کار گرفته می شوند (اقایی و ناظمی اردکانی .)9 ،1971 ،حسابرسان به
این دلیل به دنبال کسب تخصص در رسیدگی به شرکت های فعال در یک صنعت هستند که می توانند از این طریق بین خود و
سایر حسابرسان نوعی تمایز به وجود آورند .وجود این تمایز ،به حسابرسان امکان می دهد که به جای برخورداری از فقط یک
گزینه جذاب (قیمت کمتر برای انجام حسابرسی) برای جلب نظر مجامع عمومی صاحبان سهام به خود ،همزمان از دو گزینه
قیمت کمتر و کیفیت خدمات باالتر (کیفیت افشا بهتر) بهره مند شوند (کیمبرلی و همکاران .)2004 ،

اندازه کمیته حسابرسی
اندازه مؤسسات حسابرسی کننده ،قدمت و نام تجاری مؤسسات نمونه ای از معیارهای متمایز کننده می باشد .یعنی مؤسسات
بزرگ تر و دارای نام تجاری مشهورتر نبست به مؤسسات دیگر دارای کیفیت کاری باالتری هستند اگر موسسه حسابرسی مربوط
به سازمان حسابرسی باشد موسسه بزرگ شناخته می شود و اگر مربوط به جامعه حسابداران رسمی یا سایر موسسات باشد اینطور
نیست (دی آنجلو .)139-1731،137 ،

تعداد دوره حسابرسی
تعداد سال های انباشته از زمانیکه حسابرس فعالیت خود را برای اولین سال در واحد مورد رسیدگی آغاز کرده است و تعداد
سال های پیاپی که موسسه حسابرسی فعلی ،وظیفه حسابرسی صورت های مالی شرکت مورد بررسی را برعهده داشته است
(خلیل زاده و همکاران.)77 ،1971 ،

تغییر حسابرس
عبارت است از تغییر حسابرس از سازمان حسابرسی به یک موسسه حسابرسی خصوصی و یا از یک موسه خصوصی حسابرسی
به یک موسسه حسابرسی خصوصی دیگر عضو جامعه حسابداران رسمی (بنی مهد و همکاران .)73 ،1972 ،ورشکستگی شرکت
های بزرگ در ابتدای قرن حاضر ،موجب شد تا موضوع قابلیت اتکای صورت های مالی ،مورد توجه افکار عمومی قرار گیرد .بعد
از فروپاشی شرکت انرون و سقوط بازار سهام آمریکا در سال  2001میالدی و به موجب قانون از یک طرف و مقررات حاکمیت
«ساربنز اکسلی» شرکتی اتحادیه اروپا از طرف دیگر ،مقرر شد که به منظور جلوگیری از تکرار فساد مالی شرکت هایی مانند
انرون و ورلدکام ،شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آمریکا هر پنج سال یک بار مدیر حسابرسی خود را تغییر دهند.
اگر چه همان موقع هم بسیاری بر این عقیده بودند که تغییر حسابرس ،کمک چندانی به جلوگیری از فساد مالی نخواهد کرد اما
فضای بحران زده بورس آمریکا و سقوط بازار مالی می خواست به هر دلیل ،بهانه ای برای محدودیت حسابرسان به وجود آورد
(جواهری .)969 ،2006 ،

سهم بازار موسسه حسابرسی
سهم بازار ،عبارتست از نسبت جمع درآمد ساالنه هر موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی به جمع درآمد
حسابرسی کل موسسات خصوصی (رمضانی و همکاران.)31 ،1974 ،
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کیفیت حسابرسی
کیفیت حسابرسی به شیوه های مختلفی تعریف شده است .در ادبیات کاربردی ،کیفیت حسابرسی را اغلب از طریق تطابق
آن با استانداردهای حسابرسی تعریف نموده اند؛ نتایج تحقیقات نشان داد که انگیزه تغییر حسابرس در شرکت هایی که مشکالت
مالی دارند یا در حال ورشکستگی هستند بیش از سایر شرکت هاست .مشکل کیفیت و تقاضا برای حسابرسی به رابطه سه جانبه
حسابرس ،صاحب کار و جامعه مربوط می شود .باتوجه به انعقاد قرارداد بین حسابرس و صاحب کار لزوماً مصرف کننده نهایی
محصول حسابرسی صاحب کار نیست .مصرف کننده نهایی به طور عام جامعه می باشد .محصول با کیفیت تر ممکن است صاحب
کاران و با تنبه جامعه مواجعه کند این تنبه می تواند در قالب قیمت سهام کمتر مواجه گردد .بدین ترتیب منطق اقتصادی حکم
می کند که صاحب کار در بسیاری از موارد انگیزه کمتری برای کیفیت باالتر خدمات حسابرسی داشته باشد (عزیزی،1937 ،
.)19

ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات
ریسک مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات بر اساس نسبت حق الزحمه حسابرس با ورود سازمان به محیط پیچیده و
افزایش تعامالت سازمان با محیط بیرونی ،سازمان چاره ای جز رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این روابط با محیط خارجی ندارد.
(کوزو )2004 ،فنون مدیریت ریسک بنگاه ،برر سی ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات را در تک تک اجزای
چاچوب فرایند اجرای مدیریت ریسک بنگاه ،مانند بافت های محیط داخلی ،هدف گذاری ،کنترل ریسک و همچنین در سرتاسر
سازمان پیشنهاد میکند (کوزو.)2004،

ریسک های مربوط به گزارشگری مالی
ریسک اطالعات بیانگر این است که اطالعات شرکت ،در تصمیمات قیمت گذاری سرمایه گذاران از کیفیت ضعیفی برخوردار
است .سرمایه گذاران ،اوراق بهادار را بر اساس ارزیابی خود از جریان های نقدی آتی ارزش گذاری می کنند (میکو وسترهولم ،
 .)2011هیلی و پالپو ( )2001بیان می کنند که تقاضا برای گزارشگری مالی و افشای اطالعات ،ناشی از عدم تقارن اطالعات و
تضاد های نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران بیرونی است .اطالعات و مسائل انگیزشی ،مانع تخصیص کارای منابع در بازار
سرمایه می شود .مدیران ،نوعاً اطالعات بیشتری در زمینه های مختلف ،نسبت به سرمایه گذاران دارند و تمایل دارند که ارزش
شرکت خود را به طرز دیگری نشان دهند .بنابراین سرمایه گذاران زمانی که در اوراق بهادار این شرکت ها سرمایه گذاری می
کنند با مسئله اطالعات روبرومی شوند .آنها برای قیمت گذاری اوراق بهادار بر اطالعات قابل اتکا تکیه می کنند .این قیمت تاجایی
تعدیل می شود که بازده های مورد انتظار برابر با صرف ریسک به عالوۀ نرخ بدون ریسک باشد .به این دلیل که اطالعات برای
سرمایه گذاران مهم است ،آنها شرکت های با اطالعات دارای کیفیت کم را با دید منفی می نگرند (میکو وسترهولم .)2011،7،
فرانیس و همکاران ( )2001به این دلیل که اطالعات درباره جریان های نقدی ،از طریق سود تأمین می شود ،بر معیار مربوط به
اجزای تعهدی سود تأکید کرده اند بطوریکه در تحقیق مذکور نشان داده است که اجزای تعهدی سود ،ابهام بیشتری در تبدیل به
جریان های نقدی نسبت به سود های سال جاری دارد زیرا اقالم تعهدی ،حاصل قضاوت ،پیش بینی و تخصیص جریان های نقدی
به دیگر دوره ها است .در نتیجه بر اساس نتایج تحقیقات مذکور ،کیفیت اقالم تعهدی برای سرمایه گذاران ،نشانه ای از فاصلة
سود حسابداری از جریان های نقدی است .بنابر این ،کیفیت ضعیف اقالم تعهدی ،این تفاوت اندک را کاهش داده و ریسک
اطالعات افزایش می یابد (فرانسیس و همکاران .)2001،276 ،ایسلی و اوهرا ( ،)2004نشان دادند ریسک اطالعات مختص شرکت
عامل ریسک تنوع ناپذیر است که بر هزینة سرمایه ،اثر می گذارد .در مدل آنها ،نابرابری اطالعات بین سرمایه گذاران آگاه و
سرمایه گذاران ناآگاه باعث می شود که سرمایه گذاران ناآگاه به نرخ بازدۀ باالتر نیاز داشته باشند .زیرا آنها ریسک غیر قابل تنوع
را متحمل می شوند .از دیدگاه آنها ممکن است کیفیت اطالعات از لحاظ ذاتی (محیط پیچیده حسابداری و اشتباهات سهوی) یا
از لحاظ اختیاری عمل کردن مدیریت در زمینه حسابداری کم باشد و درنتیجه ریسک ذاتی یا اختیاری اطالعات یا هر دو باال
باشد (کراوت و شولین .)2010،

حق الزحمه حسابرسی
حق الزحمه حسابرسی شامل هرگونه وجهی است که بابت ارائه ی خدمات حسابرسی و طبق توافق یا قرارداد به حسابرس یا
موسسه ی حسابرسی پرداخت می شود (طالب تبار آهنگر.)1970 ،

44

سـال دوم ،شمـاره سه(پیاپی :چهار) ،پاییز  ،3179جلد دو

پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
چن و همکاران ( )2016در تحقیقی با توجه به ادبیات موجود در زمینه کیفیت حسابرسی به بررسی این موضوع پرداخته
خواهد شد که "آیا دوره تصدی حسابرس و نزدیکی جغرافیایی حسابرس به مشتری با نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی
حسابرسی ارتباط دارد یا خیر؟" در این تحقیق با استفاده از  24219مشاهده برای دوره  2012-2004نشان داده شد که شرکت
هایی که با دوره تصدی طوالنی حسابرس و نزدیکی جغرافیایی حسابرسان نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی حسابرسی کمتر
است .عالوه بر این ،ارتباط مثبتی بین فاصله جغرافیایی حسابرس و مشتری و نقاط ضعف بیشتر با اهمیت کنترل داخلی حسابرسی
برای دوره تصدی حسابرسی طوالنی تر ضعیف تر است.
لوپز و ریچ ( )2016در تحقیقی با عنوان "فاصله جغرافیایی و شهری گزارش کنترل داخلی" به این موضوع پرداخته اند .آنها
بیان کرده اند که تحقیقات قبلی عوامل مختلف موثر بر عملکرد حسابرس هنگام بررسی سیستم کنترل داخلی یک شرکت را
بررسی کرده اند .با این حال ،یکی از عوامل که نسبتا ناشناخته باقی مانده فاصله جغرافیایی بین حسابرسان و مشتریان آنها است
لذا در این تحقیق به بررسی اینکه آیا فاصله جغرافیایی بین شرکت حسابرسی و شرکت حسابرسی شونده نقش مهمی در احتمال
وقوع و شدت ضعف کنترل داخلی در طول حسابرسی می پردازد .در این تحقیق شواهدی از ارتباط مثبت بین افشای استثنا
کنترل داخلی و فاصله را نشان داده است و همچنین نشان می دهد که دقت حسابرسی برای مشتریان با فاصله جغرافیایی دورتر
بیشتر است.
جنسن و همکاران (" )2011بررسی اثر پراکندگی شرکت در سراسر کشور" ،تجزیه و تحلیل جداگانه ای در نمونه های
روستایی ،نیمه شهری و شهری شهرداری بر اساس نزدیکی شهرداری به مراکز جمعیتی انجام گرفته است .این تجزیه و تحلیل
نشان می دهد که یافته ها نشان می دهند که برای شهرداری روستایی که به دور از شهر های بزرگ واقع شده اند رابطه قویتری
وجود دارد .این مفهوم استقالل حسابرس را بهبود می بخشد .با ین حال یافته ها نشان می دهد که منابع کمتری برای بهره
برداری از سیستم کنترل داخلی در دسترس شهرداری های مکان روستایی وجود دارد .عالوه بر آن کیفیت گزارشگری شهرداری
در مناطق کوچک شهری می تواند توسط محدودیت های تحت تاثیر در بازار حسابرسی قرار گیرد .
چویو همکاران ( )2012نشان می دهند که گزارش شرکت هایی با سطوح پایین تر تعهدات اختیاری و کیفیت اقالم تعهدی
باالتر هنگامی که نزدیکی جغرافیایی با حسابرسان دارند ،با استفاده از اطالعاتی که نظارت موثر بر مدیران شرکت دارند ،و احتماالً
به دلیل بازارهای رسانه ای مشترک ،افزایش آگاهی از شرایط محلی کسب و کار ،شبکه های اجتماعی مشترک و یا دسترسی
آسان تر به پرسنل مشتری ،کیفیت حسابرسی باالتر خواهد بود .و مشتریان دور با توجه به عدم وجود چنین مزیت اطالعاتی و
تحمیل هزینه های اضافی برای حسابرسان با توجه به دوری راه ،می تواند کیفیت حسابرسی را تحت تاثیر قرار دهد.
دان لی ( )2010در تحقیق خود بیان کرده اند که حسابرسان در حسابرسیهای طوالنی دچار یک نوع حس وفاداری میشوند
و این به نوبه خود صالحیت حسابرسان را برای انجام یک حسابرسی با کیفیت و اثر بخش زیر سؤال میبرد .همچنین وی با انجام
تحقیقی در "رابطه با طول مدت ارتباط حسابرس– صاحبکار و ارتباط آن با گزارشگری محافظه کارانه" به این نتیجه رسید که
در شرکتهای بزرگ و شرکتهایی که از سوی حسابرس کنترل و مراقبت میشوند این ارتباط مثبت است ،اما در مورد شرکتهایی
که از سوی حسابرسان مراقبت شدید نمی شوند ،این ارتباط منفی است.
چان و همکاران ( )2006دریافتند که حسابرسان محلی در چین به احتمال زیاد به گزارش مطلوب در نهادهای متعلق به
دولت های محلی دست می یابند .این یافته نشان می دهد که که استفاده از حسابرسان از لحاط فاصله جغرافیایی نزدیک می
تواند در استقالل حسابرسان تاثیرگذار باشد.

تحقیقات داخلی

صفرنژاد بروجنی و رجبی ( )1974در تحقیقی با عنوان "عوامل مؤثر بر قدرت حرفه ای حسابرسی مستقل" به این موضوع
پرداخته اند .موضوع مورد مطالعه در این تحقیق ،بررسی عوامل موثر بر قدرت حرفه ای حسابرسی مستقل از دیدگاه استفاده
کنندگان ازخدمات حسابرسی می باشد و روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی -پیمایشی از شاخه تحقیقات میدانی است.
جامعه آماری  429شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که ابزار گردآوری اطالعات و داده ها; پرسشنامه بسته
شامل  91سؤال با ضریب آلفای کرونباخ  0/372می باشد .روش نمونه گیری از نوع تصادفی ،پردازش آماری داده ها در محیط
نرم افزار SPSSروش های آماری مورد استفاده شامل فراوانی درصد ،میانگین و انحراف معیار ،آزمون کی دو ،تجزیه وتحلیل
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی

واریانس و توکی می باشد .نتایج فرضیه اول نشان می دهد عوامل مورد شناسایی در این تحقیق موجب افزایش قدرت قانونی،
قدرت تخصص ،قدرت مرجعیت ،قدرت پاداش و قدرت تنبیه حسابرس مستقل می شوند و این منابع قدرت ،موجب افزایش قدرت
حرفه ای حسابرس مستقل می گردند و نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که در حال حاضر بین وضعیت موجود عوامل شناسایی
شده و انتظارات آزمون شوندگان ،تفاوت معناداری وجود دارد ،به عبارتی استفاده کنندگان از خدمات حسابرسی اعتقاد دارند که
حرفه حسابرسی از قدرت حرفه ای کافی برخوردار نیست.
بهمن ( )1974در تحقیقی با عنوان "شناسایی چالشه ای اجرای حسابرسی سازمان های دولتی از دیدگاه حسابرسان و مدیران
دیوان محاسبات کشور" به این موضوع پرداخته است .هدف از این پژوهش  ،شناسایی چالش های دیوان محاسبات کشور در
اجرای حسابرسی سازمان های دولتی و شناخت مشکالت با اهمیت از طریق آزمون های آماری و تعیین درجه اهمیت یا به عبارتی،
تعیین تقدم و تاخر مشکالت در قلمرو پژوهش می باشد .برای دستیابی به اهداف ،جامعه آماری شامل روسای ادارات ،سر
حسابرسان ارشد  ،سر حسابرسان ،حسابرسان ارشد و حسابرسان دیوان محاسبات استان های کشور می باشد و با توجه به تعداد
افراد جامعه ( 1100نفر) با استفاده از فرمول تعیین حداقل حجم نمونه ( کوکران) ،تعداد  221نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش
انتخاب گردیدند .سوال اصلی این پژوهش بدین صورت مطرح گردید  :مشکالت اجرای حسابرسی سازمان های دولتی کدامند؟
برای پاسخ به این سوال مطالعاتی از پژوهش های داخلی و خارجی صورت پذیرفت و برخی از مشکالت اجرای حسابرسی سازمان
های دولتی از فرضیه های اثبات شده این پژوهش ها استخراج گردید سپس مصاحبه هایی از حسابرسان استان های قم ،مازندران
و خراسان شمالی صورت پذیرفت که ضمن تایید چالش های استخراج شده از پژوهش ها ،چالش های دیگری را نیز که در
تحقیقات به آنها اشاره ای نشده بود مطرح و با استفاده از آنها پرسشنامه ای در قالب  49گویه خبری با استفاده از روش آزمون
کای دو ،آزمون فریدمن و با استفاده از نرم افزار  spssچالش ها مورد آزمون قرارگرفته است .نتیجه پژوهش چالش های زیر را در
 1طبقه به ترتیب اهمیت ،از مشکالت اجرای حسابرسی سازمان های دولتی مطرح نمود :مشکالت و ضعف هایی در قوانین و
مقررات مالی کشور ،مدیریت منابع انسانی دیوان محاسبات کشور ،سیستم های اطالعاتی حسابرسی دولتی ،آموزش حسابرسان و
ساختار دیوان محاسبات کشور وجود دارد.
شیبانی فر و صالحی ( )1974در تحقیقی با عنوان "بررسی عوامل موثر برفاصله انتظارات در حسابرسی با توجه به چالش های
حسابرسی از درون و بیرون" این حرفه به این موضوع پرداخته اند .کلیات تحقیق آنها به این شرح است که فاصله انتظارات از نظر
حرفه حسابرسی به عنوان یک مبحث با اهمیت تشخیص داده شده است .از همین رو بقاء و غنای خدمات حسابرسی مستلزم
عکس العمل مناسب و به موقع حرفه در برابر انتظارات جامعه است .گزارش حسابرسی اساسی ترین وسیله ارتباط حسابرسان با
مخاطبان بوده ،به همین دلیل دانش حسابرسی نیز توجه زیادی به آن داشته است .فاصله انتظارات در حسابرسی درخواست های
مختلف و عالئق و سالئق گوناگون از حسابرسان که گاه معقول وقابل برآورد و برخی غیرقابل برآورد بوده باعث بوجود آمدن تعارض
بین استفاده کنندگان از گزارش حسابرسی و حسابرسان مستقل گردیده است و بحران های مالی و ورشکستگی شرکت های
بزرگ و زیان دیدن هزاران نفر و در برخی موارد ،سهل انگاری و قصور حسابرسان در اجرای عملیات حسابرسی دامنه تعارض و
فاصله انتظارات را تشدید نموده است .عوامل و محدودیت های متفاوتی در حسابداری وجود دارد که بر عملکرد حسابرسان تاثیر
گذاشته است و در این میان فقدان آگاهی جامعه نسبت به وظائف و مسئولیت های آنها از یکسو و نارسائی های موجود در عملکرد
حسابرسان و استانداردهای حسابرسی و چالش های حرفه حسابرسی از درون و بیرون این حرفه ،از سوئی دیگر بر ایجاد سوء
تفاهمات افزوده و باعث بوجود آمدن فاصله انتظارات در حسابرسی می گردد .لذا الزم است چشم اندازهایی در این حوزه مورد
توجه و بررسی قرار گیرد.
مجتهدزاده و آقایی ( )1939در پژوهشی به "بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل
و استفاده کنندگان" پرداختند .جامعه آماری پژوهش متشکل از گروه استفاده کنندگان خدمات حسابرسی شامل مدیران ،شرکت
های سرمایه گذاری و مدیران بخش اعتبارات بانک ها و گروه حسابرسان مستقل بود .نتایج نشان داد که در اغلب موارد تفاوت
معنی داری بین دیدگاه ها وجود ندارد.

روش تحقیق
روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق از جهت هدف اجرا ،روش اجرا ،نحوه اجرا ،نوع داده ،ارتباط بین متغیر و زمان اجرا
بهصورت زیر بوده است:
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روش تحقیق از جهت هدف اجرا :پژوهش حاضر ،از جهت هدف اجرا "کاربردی " است.
روش تحقیق از جهت نوع داده :پژوهش حاضر ،از جهت نوع داده "کمی " است.

روش تحقیق از نظر زمان اجرا :پژوهش حاضر ،از جهت زمان اجرا "مقطعی " است.

روش تحقیق از جهت منطق اجرا :روش تحقیق از جهت منطق اجرا "استقرایی" میباشد .

روش تحقیق از جهت نحوه اجرا :روش تحقیق از جهت نحوه اجرا "توصیفی ،پیمایشی و از نوع همبستگی" میباشد.

مبنای این تحقیق ،مقاله لوپز و ریچ ( )2016می باشد که جامعه آماری آن مربوط به خارج از ایران می باشد لذا انجام آن در
ایران به لحاظ مکانی و حوزه ی اجرا جدید می باشد.

مدل مفهومی پژوهش

نمودار  3مدل مفهومی پژوهش (منبع :لوپز و ریچ (2036(،

فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی اول :بین فاصله جغرافیایی شرکت ها با حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی رابطه وجود دارد.

فرضیه اصلی دوم :ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات بر روابط بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و
حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی تاثیر گذار است.
فرضیه فرعی اول :ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات بر اساس نسبت حق الزحمه حسابرس بر روابط بین
فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی تاثیر گذار است.
فرضیه فرعی دوم :ریسک های مربوط به گزارشگری مالی بر روابط بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان
مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی تاثیر گذار است.

جامعه مطالعاتی و نمونه آماری
تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال  1974برابر  193شرکت بوده است .
پیش فرض ها :
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 -1تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی برون رفت از بورس داشته اند

()14

 -2تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وارد بورس شده اند

()16

 -9تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش تغییر در سال مالی داشته اند

()43

 -4تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وقفه معامالتی بیش از  6ماه داشته اند

()129

 -1تعداد شرکتهایی که سال مالی آنها به 12/27ختم نمی شود

()11

 -6تعداد شرکتهایی که اطالعات مالی موردنظر آنها در دسترس نبوده است

()39

جمع جامعه مورد مطالعه

111

بنابراین با توجه به موارد بند  1الی  6تعداد  111شرکت به عنوان نمونه سیستماتیک تحقیق انتخاب شدند و برای هر متغیر
این پژوهش تعداد  941داده -سال ،جهت آزمون فرضیه های آماری محاسبه شده است .
جدول  3مراحل مختلف نمونه گیری
مراحل مختلف نمونه گیری

تعداد

تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1974
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی برون رفت از بورس داشته اند
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وارد بورس شده اند
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش تغییر در سال مالی داشته اند
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وقفه معامالتی بیش از  6ماه داشته اند
تعداد شرکتهایی که سال مالی آنها به 12/27ختم نمی شود
تعداد شرکتهایی که اطالعات مالی موردنظر آنها در دسترس نبوده است
تعداد شرکتهای نمونه

193
()14
()16
()43
()129
()11
()39
111

مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها
در تحقیق حاضر با توجه به سوال اصلی تحقیق که عبارت است از اینکه آیا فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان
مستقل با ضعف کنترل داخلی حسابرسی تاثیر معنادار دارد ،فرضیه های زیر طراحی شده است:
فرضیه اصلی اول :بین فاصله جغرافیایی شرکت ها با حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی رابطه وجود دارد.
ICW INDEXi;t = β0 + β1DIST AUD CLIENTi;t +β2BIG4 AUDITORi;t + β3AUD MKT SHRi;t+
β4AUD SWITCHi;t +β5AUD TENUREi;t +β6 AUDSIZE i;t +β7 AUDACC i;t +β8 AUDMET i;t +β9
INDAUD i;t +β10 AAFEE i;t +εi;t

فرضیه اصلی دوم :ریسکهای مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات بر روابط بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و
حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی تاثیر گذار است.
جهت اظهار نظر در باره فرضیه اصلی دوم ،فرضیات فرعی مورد آزمون قرار می گیرند.
فرضیه فرعی اول :ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات بر اساس نسبت حق الزحمه حسابرس بر روابط بین
فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی تاثیر گذار است.
ICW INDEXi;t = β0 + β1DIST AUD CLIENTi;t * Complianceit+β2BIG4 AUDITORi;t + β3AUD
MKT SHRi;t+ β4AUD SWITCHi;t +β5AUD TENUREi;t t +β6 AUDSIZE i;t +β7 AUDACC i;t +β8
AUDMET i;t +β9 INDAUD i;t +β10 AAFEE i;t +εi;t

فرضیه فرعی دوم :ریسک های مربوط به گزارشگری مالی بر روابط بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل
و ضعف کنترل داخلی حسابرسی تاثیر گذار است
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ICW INDEXi;t = β0 + β1DIST AUD CLIENTi;t * Reportingit+β2BIG4 AUDITORi;t + β3AUD MKT
SHRi;t+ β4AUD SWITCHi;t +β5AUD TENUREi;t t +β6 AUDSIZE i;t +β7 AUDACC i;t +β8
AUDMET i;t +β9 INDAUD i;t +β10 AAFEE i;t +εi;t
که در آن:
وجود و شدت ضعف کنترل داخلی ICW_INDEX :
فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل DIST_AUD_CLIENT :
کیفیت حسابرسیBIG4_AUDITOR:
سهم بازار موسسه حسابرسیAUD_MKT_SHR :
متغیر دامی برای تغییر حسابرس AUD SWITCH:
تعداد دوره حسابرسی AUD_TENURE :
ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات بر اساس نسبت حق الزحمه حسابرس Compliance :
ریسک های مربوط به گزارشگری مالی Reporting :
اندازه کمیته حسابرسیAUDSIZE:
تخصص کمیته حسابرسیAUDACC:
تعداد جلسات کمیته حسابرسAUDMET:
استقالل کمیته حسابرسیINDAUD:
حق الزحمه های حسابرسی AAFEE:

شیوه اندازه گیری متغیرها
متغیر وابسته:
وجود و شدت ضعف کنترل داخلی ICW_INDEX :

متغیر مستقل:
فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل DIST_AUD_CLIENT :

برابر است با فاصله جغرافیایی (کیلومتر) بین موسسه حسابرسی و شرکت صاحبکار  ،در صورتی که این فاصله از  200کیلومتر
بیشتر باشد ،برابر با یک و در غیر اینصورت برابر با صفر است.
متغیرهای کنترلی:
کیفیت حسابرسی BIG4_AUDITOR:
سهم بازار موسسه حسابرسی AUD_MKT_SHR:
متغیر دامی برای تغییر حسابرس AUD SWITCH:
تعداد دوره حسابرسی AUD_TENURE :
.اندازه کمیته حسابرسی که بیانگر تعداد اعضای کمیته حسابرسی است AUDSIZE:
INDAUD:

استقالل کمیته حسابرسی :یک متغیر دو ارزشی صفر و یک می باشد و چنانچه نسبت تعداد اعضای هیئت مدیره عضو کمیته
حسابرسی (بهجز اعضای غیر موظف) به تعداد کل اعضای کمیته حسابرسی کمتر از  0/1باشد؛ بیانگر استقالل نسبی است و مقدار
این متغیر برابر یک و در غیر اینصورت برابر صفر است.
AUDACC:

تخصص کمیته حسابرسی:بیانگر تعداد اعضای کمیته ی حسابرسی است که در زمینه ی حسابداری و حسابرسی و مالی
فعالیت دارند و دارای علم و دانش هستند.
لگاریتم حق الزحمه حسابرسی AAFEE:
متغیر تعدیل گر:
ریسک مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات بر اساس نسبت حق الزحمه حسابرس Compliance :

فنون مدیریت ریسک یکی از ابزارهای کارآمد در این زمینه استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی می باشد بنابراین اولین
معیار برای اندازه گیری قوانین و مقررات استفاده شده در این تحقیق نسبت حق الزحمه حسابرس به مجموع داراییها می باشد؛
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ریسک های مربوط به گزارشگری مالی Reporting :

گزارشگری درست و دقیق برای موفقیت سازمان در همه ی ابعاد حیاتی است .هدف گزارشگری درست و دقیق باید هدایت
کننده اصرلی همه ی فعالیتها باشد .به هر حال سیستم کنترلهای داخلی مناسب برای گزارشگری درست و دقیق الزم و ضروری
به نظر می رسد (کوزو . )2004 ،یک معیار برای قابلیت اتکا پایین گزارشگری مالی ،ترکیب سه متغیر زیر است.1 :ضعف های با
اهمیت کنترلهای داخلی  .2ارائه مجدد صورتهای مالی  .9گزارش مشروط حسابرسی ؛

قلمرو مطالعاتی
قلمروتحقیق بسته به ابعاد آن در سه حیطه متفاوت به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

قلمرو زمانی
محدوده زمانی این تحقیق یک دوره  4ساله از ابتدای سال  1971تا پایان سال 1974را شامل می شود.

قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .

قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی در تحقیق حاضر ،بررسی تاثیر فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل با ضعف کنترل داخلی
حسابرسی می باشد.

روش جمع آوری داده ها
روش گردآوری اطالعات در این تحقیق روش کتابخانه ای است .مباحث تئوریک پژوهش از مسیر مطالعه منابع ،نشریات؛
منابع داخلی و خارجی موجود در کتابها و استفاده از اینترنت جمع آوری شده است .جمع آوری اطالعات با استفاده از اطالعات
اولیه شرکتها بوده است؛ یعنی اطالعات و داده های مورد نیاز تحقیق کالً از روش کتابخانه ای ،با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین
و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورتهای مالی اساسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران در طی سالهای  1974-1971بدست آمده اند .در این باره عالوه بر مطالعه صورتهای مالی اساسی ،اطالعات مربوط به
صورتهای مالی از سایت اطالعاتی بورس مورد استفاده قرار گرفته است.

تجزیه و تحلیل داده ها
به منظور شناخت بهتر ،قبل از این که به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شود ،متغیرهای پژوهش به صورت خالصه در
جدول شماره ( )2مورد بررسی قرار می گیرد .این جدول حاوی شاخص هایی برای توصیف متغیرهای تحقیق می باشد .این
شاخص ها شامل ،شاخص های مرکزی ،شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع است.
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جدول  2شاخصهای توصیف کننده متغیرهای پژوهش
وجود و شدت

فاصله جغرافیایی بین

ضعف کنترل

شرکت ها و

داخلی

حسابرسان مستقل

کیفیت حسابرسی

سهم بازار موسسه
حسابرسی

میانگین

0/673913

0/100000

0/458696

0/132739

میانه

1/000000

0/000000

0/000000

0/060000

بیشترین

1/000000

1/000000

1/000000

0/260000

کمترین

0/000000

0/000000

0/000000

0/000000

انحراف معیار

0/469290

0/300327

0/498834

0/117913

چولگی

-0/741982

2/666667

0/165784

0/134357

کشیدگی

1/550538

8/111111

1/027484

1/057015

جک-برا

0/452216

0/102121

0/765555

0/732550

احتمال

0/555500

0/925520

0/465500

0/147555

مجموع

310/0000

46/00000

211/0000

61/06000

مجموع انحراف معیار

101/0870

41/40000

114/2152

6/381749

مشاهدات

460

460

460

460

مقاطع

115

115

115

115

اندازه کمیته

تخصص کمیته

حسابرسی

حسابرسی

میانگین

0/184783

5/069565

3/789130

0/786957

میانه

0/000000

3/000000

3/000000

1/000000

بیشترین

1/000000

18/00000

5/000000

1/000000

کمترین

0/000000

1/000000

3/000000

0/000000

متغیر دامی برای
تغییر حسابرس

تعداد دوره حسابرسی

انحراف معیار

0/388544

3/943438

0/954916

0/409904

چولگی

1/624325

1/123110

0/431040

-1/401640

کشیدگی

3/638431

3/910806

1/238298

2/964596

جک-برا

0/215545

0/112255

0/732545

0/152450

احتمال

0/845550

0/895454

0/175545

0/854425

مجموع

85/00000

2332/000

1743/000

362/0000

مجموع انحراف معیار

69/29348

7137/774

418/5457

77/12174

مشاهدات

460

460

460

460

مقاطع

115

115

115

115
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تعداد جلسات کمیته
حسابرس

استقالل کمیته حسابرسی

حق الزحمه های
حسابرسی

میانگین

1/021739

0/926087

6/354261

میانه

1/000000

1/000000

6/590000

بیشترین

2/000000

1/000000

8/250000

کمترین

0/000000

0/000000

3/470000

انحراف معیار

0/852757

0/261914

0/715661

چولگی

-0/041407

-3/257180

-0/796849

کشیدگی

1/379359

11/60922

4/319441

جک-برا

0/545580

0/255450

0/824555

احتمال

0/465550

0/754550

0/185544

مجموع

470/0000

426/0000

2922/960

مجموع انحراف معیار

333/7826

31/48696

235/0866

مشاهدات

460

460

460

مقاطع

115

115

115

آزمون نرمال بودن متغیر وابسته
متغیروابسته دارای توزیع نرمال می باشد =H0
متغیروابسته دارای توزیع نرمال نمی باشد=H1

با توجه به آنکه سطح احتما آماره جک برا بیش از  1درصد است نمی توان فرض صفر این آماره را رد نمود پس داده های
متغیرهای مورد نظر نرمال می باشند.

آزمون پایایی متغیرها
قبل از برآورد مدل بایستی داده ها موردتحلیل قرار گیرد که از مهمترین این تحلیل ها ،بررسی پایایی متغیرهای مورد بررسی
است .برای تعیین پایایی از آزمون ریشه واحد استفاده شده است .در این قسمت تنها جدول مربوط به آزمون ریشه واحد وجود و
شدت ضعف کنترل داخلی پرداخت شده است سایر نتایج مربوط به سایر متغیر ها نیز به همین گونه است .در جدول (460 )9
سال شرکت مورد آزمون ریشه واحد داده های ترکیبی طی دوره  1971- 74قرار گرفته است.
جدول  1آزمون ریشه واحد وجود و شدت ضعف کنترل داخلی
روش

مقدار احتمال

تعداد مقاطع

فرضیه صفر:وجود ریشه واحد (فرایند ریشه واحد مشترک)
0/0000
-4/01481
لوین ،لین و چاو
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فرضیه صفر:وجود ریشه واحد (فرایند ریشه واحد تکی)
0/0000
24/0550
-ADFفیشر(آزمون کای دو)

14

42

0/0000

10

30

Fفیشر

مقدار آماره آزمون

28/3019

تعداد مشاهدات
42

در جدول ( ،)9فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد با در نظر گرفتن فرایند ریشه واحد مشترک و توسط روش لوین ،لین
وچاو ،همچنین آزمون روش  ADFفیشر و همین طور روش  PPفیشر با تعداد  111مقطع و 460مشاهده همگی در سطح 1
درصد رد می شود .نتایج آزمون ریشه واحد بر روی تمامی متغیرها بیان کننده عدم وجود ریشه واحد است .
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آزمون  Fلیمر و هاسمن
بعد از اطمینان از پایا بودن داده ها الگوی مورد نظر در دوره زمانی ( )1971-74برای  111شرکت تخمین زده می شود برای
تخمین الگوی های مربوط به هر فرضیه با استفاده از نرم افزار ،EVIEWS9انجام آزمون های Fمقید جهت تشخیص داده های
تابلویی و هاسمن برای بکارگیری اثرات ثابت یا تصادفی ضروری است .بر اساس مفاهیم اقتصاد سنجی وقتی یک مدل رگرسیونی
برآورد می گردد ضرایب بر آورد شده بیان کننده میانگین تمامی ضرایب ممکن است بنابراین ضریب شیب برآورد شده بیان کننده
متوسط تاثیر متغیر توضیحی بر متغیر وابسته است .قبل از انجام تخمین ابتدا باید آزمون های مختلفی برای تعیین وجود عرض
از مبداء و نوع آن در تخمین ونیز وجود واریانس ناهمسانی صورت گیرد .در ابتداء برای تعیین وجود یا عدم عرض از مبدا جداگانه
برای هر یک از شرکت ها ازآماره Fاستفاده می شود  .ازآنجایی که  Fمحاسباتی هر سه صنعت در سطح احتمال 71درصد از F

محاسباتی جدول بیشتر است فرضیه صفر مبنی بر روش ترکیب داده ها ،رد شده و فرضیه مقابل یعنی وجود قابلیت در روش داده
های تابلویی پذیرفته می شود.
فرض صفر :روش ترکیب داده ها برای برآورد مناسب است.
فرض مقابل :روش داده های تابلویی برای برآورد مناسب است.
جدول  4آزمون  Fلیمر فرضیه های پژوهش
فرضیه

آمارهF

درجه آزادی

نتیجه

احتمال

اصلی اول

4/102311

)(114,335

0/0000

داده های تابلویی

فرعی اول

5/913090

)(114,335

0/0000

داده های تابلویی

فرعی دوم

5/764527

)(114,335

0/0000

داده های تابلویی

همانطور که جدول ( )4نشان می دهد برای انتخاب بین روش دادههای ترکیبی از آزمون اِف لیمر استفاده شده است .با توجه
به اینکه سطح معناداری حاصل از این آزمون در مورد کلیه مدلهای تحقیق ،کمتر از  0/01به دست آمد ،برای تخمین الگو از
روش داده های تابلویی استفاده خواهد شد .با توجه به نتایج بدست آمده ،روش داده های تابلویی برای مدل فرضیه ها پذیرفته
شده است .بعد از تعیین وجود عرض از مبداء جداگانه برای هر مقطع ،این پرسش مطرح می شود که این عرض از مبداء باید به
صورت اثرات ثابت در نظرگرفته شود و یا به صورت اثرات تصادفی؟ بنابراین در تحلیل های رگرسیونی دادهای ترکیبی موضوع بر
آورد بر اساس روش اثر تصادفی و یا اثر ثابت نیز مطرح می باشد .از پیش نمی توان بصورت قاطع در مورد انتخاب مدل اثر
تصادفی از اثر ثابت قضاوت نمود .با توجه به این که در آزمون  Fلیمر روش داده های ترکیبی پذیرفته نشده آزمون هاسمن انجام
می-شود بر اساس محاسبات انجام شده ،برای تمامی فرضیه ها روش اثرات ثابت مناسب تر است.

فرض صفر :روش اثرات تصادفی برای برآورد مناسب است
فرض مقابل : :روش اثرات ثابت برای برآورد مناسب است
جدول  5آزمون هاسمن فرضیه های پژوهش
فرضیه

آماره کای اسکوار

درجه آزادی

سطح معنی داری

نتیجه

اصلی اول

91/511938

10

0/0000

اثرات ثایت

فرعی اول

81/436364

10

0/0000

اثرات ثایت

فرعی دوم

60/869241

10

0/0000

اثرات ثایت

تجزیه و تحلیل به تفکیک هر فرضیه
در تحقیق حاضر با توجه به سوال اصلی تحقیق که عبارت است از اینکه آیا فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان -
مستقل با ضعف کنترل داخلی حسابرسی تاثیر معنادار دارد ،فرضیه های زیر طراحی شده است:
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فرضیه اصلی اول
بین فاصله جغرافیایی شرکت ها با حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی رابطه وجود دارد.
ICW INDEXi;t = β0 + β1DIST AUD CLIENTi;t +β2BIG4 AUDITORi;t + β3AUD MKT SHRi;t+
β4AUD SWITCHi;t +β5AUD TENUREi;t +β6 AUDSIZE i;t +β7 AUDACC i;t +β8 AUDMET i;t +β9
INDAUD i;t +β10 AAFEE i;t +εi;t
جدول  6تخمین ضرایب مدل فرضیه اصلی اول
ضرایب

انحراف معیار

آماره t

احتمال

عرض از مبدا

-0/020048

0/162484

-0/123384

0/9019

فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل

0/035898

0/006076

5/908429

0/0000

کیفیت حسابرسی

-0/315669

0/032370

9/751756

0/0000

سهم بازار موسسه حسابرسی

-1/770663

1/355334

-1/306441

0/1923

متغیر

متغیر دامی برای تغییر حسابرس

0/030798

0/002957

10/41610

0/0000

تعداد دوره حسابرسی

0/026762

0/004013

6/669084

0/0000

اندازه کمیته حسابرسی

0/187341

0/024996

7/494877

0/0000

تخصص کمیته حسابرسی

-0/215005

0/053162

-4/044339

0/0001

تعداد جلسات کمیته حسابرس

0/031685

0/029977

1/056968

0/2913

استقالل کمیته حسابرسی

-0/010786

0/000870

-12/40011

0/0000

حق الزحمه های حسابرسی

-0/013123

ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده

0/0000
-5/995888
0/002189
دوربین واتسون 2/02
0/97
0/92

سطح احتمالF

000/0

در این قسمت نتایج مربوط به تخمین مدل را بررسی می نماییم .برای معنا داری مدل مورد برازش باید به قسمت سطح
احتمال آماره  Fمراجعه کرد  .جدول فوق نشان می دهد کمتر از  1درصد است پس نتیجه می گیریم که مدل به طور کلی از
لحاظ آماری مورد قبول است  ،و مقدار باالی آماره فیشر )(Fبیانگر این مطلب است که رابطه قویای میان متغیرها در این مدل
وجود دارد  .همانگونه که ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد  ،موید قدرت باالی توضیح دهندگی مدل است.
از مقدار ارائه شده آماره دوربین واتسون که می توان عدم همبستگی در مدل مذکور را تایید نمود هرچند بدلیل کوتاه بودن دوره
زمانی نیازی به بررسی این آماره نمی باشد .حال با توجه به تایید معناداری کل مدل مورد برازش به تحلیل معناداری هر یک از
متغیرهای توضیحی پرداخته می شود .همانگونه که در جدول زیر مشاهده می شود برای هر متغیر ضریب  ،خطای استاندارد،
آماره  tو در نهایت مقدار  pآورده شده است  .برای معناداری هر یک از متغیرها در مدل به ستون  pیا همان سطح معنا داری
مراجعه می شود .حال با توجه به مقدار  pدر صورتی که خطای دلخواه یا همان  αبا مقادیر  pمقایسه شود  ،می توان معناداری
هر یک از متغیرها را بررسی کرد.
همانگونه که در جدول فوق مالحظه می شود فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل با ضریب  0/09137بر
متغیر وابسته یعنی وجود و شدت ضعف کنترل داخلی تاثیر مثبت دارد به عبارتی با افزایش فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و
حسابرسان مستقل میزان وجود و شدت ضعف کنترل داخلی افزایش می یابد.

فرضیه اصلی دوم
ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات بر روابط بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل و
ضعف کنترل داخلی حسابرسی تاثیر گذار است.
جهت اظهار نظر در باره فرضیه اصلی دوم ،فرضیات فرعی مورد آزمون قرار می گیرند.
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فرضیه فرعی اول
ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات بر اساس نسبت حق الزحمه حسابرس بر روابط بین فاصله جغرافیایی
بین شرکت ها و حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی تاثیر گذار است.
ICW INDEXi;t = β0 + β1DIST AUD CLIENTi;t * Complianceit+β2BIG4 AUDITORi;t + β3AUD
MKT SHRi;t+ β4AUD SWITCHi;t +β5AUD TENUREi;t t +β6 AUDSIZE i;t +β7 AUDACC i;t +β8
AUDMET i;t +β9 INDAUD i;t +β10 AAFEE i;t +εi;t
جدول  9تخمین ضرایب مدل فرضیه فرعی اول
ضرایب

انحراف معیار

آماره t

احتمال

عرض از مبدا

-0/008084

0/164692

-0/049086

0/9609

متغیر
ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و
مقررات بر اساس نسبت حق الزحمه
حسابرس بر روابط بین فاصله جغرافیایی
بین شرکت ها و حسابرسان مستقل

0/330031

0/019497

16/92705

0/0000

کیفیت حسابرسی

-0/328716

0/032285

-10/18154

0/0000

سهم بازار موسسه حسابرسی

-1/807949

1/347066

-1/342139

0/1805

متغیر دامی برای تغییر حسابرس

0/035678

0/029336

1/216177

0/2248

تعداد دوره حسابرسی

0/028141

0/004127

6/819265

0/0000

اندازه کمیته حسابرسی

0/190174

0/025629

7/420250

0/0000

تخصص کمیته حسابرسی

-0/230769

0/053458

-4/316849

0/0000

تعداد جلسات کمیته حسابرس

0/036099

0/030920

1/167505

0/2438

استقالل کمیته حسابرسی

-0/006832

0/000835

-8/181556

0/0000

حق الزحمه های حسابرسی

-0/005692

0/002260

-2/518327
دوربین واتسون

0/0312
0/02

سطح احتمالF

0/000

ضریب تعیین

0/79

ضریب تعیین تعدیل شده

0/72

در این قسمت نتایج مربوط به تخمین مدل را بررسی می نماییم .برای معنا داری مدل مورد برازش باید به قسمت سطح
احتمال آماره  Fمراجعه کرد  .جدول فوق نشان می دهد کمتر از  1درصد است پس نتیجه می گیریم که مدل به طور کلی از
لحاظ آماری مورد قبول است  ،و مقدار باالی آماره فیشر )(Fبیانگر این مطلب است که رابطه قویای میان متغیرها در این مدل
وجود دارد  .همانگونه که ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد  ،موید قدرت باالی توضیح دهندگی مدل است.
از مقدار ارائه شده آماره دوربین واتسون که می توان عدم همبستگی در مدل مذکور را تایید نمود هرچند بدلیل کوتاه بودن دوره
زمانی نیازی به بررسی این آماره نمی باشد .حال با توجه به تایید معناداری کل مدل مورد برازش به تحلیل معناداری هر یک از
متغیرهای توضیحی پرداخته می شود .همانگونه که در جدول زیر مشاهده می شود برای هر متغیر ضریب ،خطای استاندارد،
آماره  tو در نهایت مقدار  pآورده شده است  .برای معناداری هر یک از متغیرها در مدل به ستون  pیا همان سطح معنا داری
مراجعه می شود .حال با توجه به مقدار  pدر صورتی که خطای دلخواه یا همان  αبا مقادیر  pمقایسه شود  ،می توان معناداری
هر یک از متغیرها را بررسی کرد.
همانگونه که در جدول فوق مالحظه می شود ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات بر اساس نسبت حق الزحمه
حسابرس بر روابط بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل با ضریب  0/99بر متغیر وابسته یعنی وجود و
شدت ضعف کنترل داخلی تاثیر مثبت دارد به عبارتی با افزایش ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات بر اساس
نسبت حق الزحمه حسابرس بر روابط بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل میزان وجود و شدت ضعف
کنترل داخلی افزایش می یابد.
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فرضیه فرعی دوم
ریسک های مربوط به گزارشگری مالی بر روابط بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل و ضعف کنترل
داخلی حسابرسی تاثیر گذار است.
ICW INDEXi;t = β0 + β1DIST AUD CLIENTi;t * Reportingit+β2BIG4 AUDITORi;t + β3AUD MKT
SHRi;t+ β4AUD SWITCHi;t +β5AUD TENUREi;t t +β6 AUDSIZE i;t +β7 AUDACC i;t +β8
AUDMET i;t +β9 INDAUD i;t +β10 AAFEE i;t +εi;t
جدول  8تخمین ضرایب مدل فرضیه فرعی دوم
ضرایب

انحراف معیار

آماره t

احتمال

عرض از مبدا

-0/074523

0/163297

-0/456361

0/6484

متغیر
ریسک های مربوط به گزارشگری مالی
بر روابط بین فاصله جغرافیایی بین
شرکت ها و حسابرسان مستقل

0/470865

0/074816

6/293684

0/0000

کیفیت حسابرسی

-0/111250

0/033028

-3/368379

0/0012

سهم بازار موسسه حسابرسی

-0/786760

1/373046

-0/573004

0/5670

متغیر دامی برای تغییر حسابرس

0/003141

0/028982

0/108369

0/9138

تعداد دوره حسابرسی

0/029337

0/004290

6/838455

0/0000

اندازه کمیته حسابرسی

0/178219

0/026346

6/764618

0/0000

تخصص کمیته حسابرسی

-0/243536

0/052578

-4/631884

0/0000

تعداد جلسات کمیته حسابرس

0/050894

0/031723

1/604329

0/1096

استقالل کمیته حسابرسی

-0/118300

0/007816

-15/13549

0/0000

حق الزحمه های حسابرسی

-0/002074

0/000235

ضریب تعیین

0/809

ضریب تعیین تعدیل شده

0/640

0/0000

-8/821132
دوربین واتسون

2/02

سطح احتمالF

0/000

در این قسمت نتایج مربوط به تخمین مدل رابررسی می نماییم .برای معنا داری مدل مورد برازش باید به قسمت سطح
احتمال آماره  Fمراجعه کرد  .جدول فوق نشان می دهد کمتر از  1درصد است پس نتیجه می گیریم که مدل به طور کلی از
لحاظ آماری مورد قبول است  ،و مقدار باالی آماره فیشر )(Fبیانگر این مطلب است که رابطه قویای میان متغیرها در این مدل
وجود دارد  .همانگونه که ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد  ،موید قدرت باالی توضیح دهندگی مدل است.
از مقدار ارائه شده آماره دوربین واتسون که می توان عدم همبستگی در مدل مذکور را تایید نمود هرچند بدلیل کوتاه بودن دوره
زمانی نیازی به بررسی این آماره نمی باشد .حال با توجه به تایید معناداری کل مدل مورد برازش به تحلیل معناداری هر یک از
متغیرهای توضیحی پرداخته می شود .همانگونه که در جدول زیر مشاهده می شود برای هر متغیر ضریب  ،خطای استاندارد ،
آماره  tو در نهایت مقدار  pآورده شده است  .برای معناداری هر یک از متغیرها در مدل به ستون  pیا همان سطح معنا داری
مراجعه می شود .حال با توجه به مقدار  pدر صورتی که خطای دلخواه یا همان  αبا مقادیر  pمقایسه شود  ،می توان معناداری
هر یک از متغیرها را بررسی کرد .

همانگونه که در جدول فوق مالحظه می شود ریسک های مربوط به گزارشگری مالی بر روابط بین فاصله جغرافیایی بین
شرکت ها و حسابرسان مستقل با ضریب  0/491بر متغیر وابسته یعنی وجود و شدت ضعف کنترل داخلی تاثیر مثبت دارد به
عبارتی با افزایش ریسک های مربوط به گزارشگری مالی بر روابط بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل
میزان وجود و شدت ضعف کنترل داخلی افزایش می یابد.
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جدول  7خالصه یافته های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش
فرضیه اصلی اول

بین فاصله جغرافیایی شرکت ها با حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی رابطه
وجود دارد.

تایید

فرضیه اصلی دوم

ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات بر روابط بین فاصله جغرافیایی بین شرکت
ها و حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی تاثیر گذار است..

تایید

فرضیه فرعی اول

ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات بر اساس نسبت حق الزحمه حسابرس بر
روابط بین فاصله جغرافیایی بین شرکتها و حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی
حسابرسی تاثیر گذار است.

تایید

فرضیه فرعی دوم

ریسک های مربوط به گزارشگری مالی بر روابط بین فاصله جغرافیایی بین شرکتها و
حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی تاثیر گذار است.

تایید

نتایج حاصل از پژوهش
نتایج فرضیه اصلی اول
"بین فاصله جغرافیایی شرکت ها با حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی رابطه وجود دارد".

با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی که انجام شد ،به این نتیجه رسیدیم که فاصله جغرافیایی
شرکت ها با حسابرسان مستقل بر ضعف کنترل داخلی حسابرسی تاثیر معنادار دارد و با توجه به ضریب مثبت متغیر فاصله
جغرافیایی شرکت ها با حسابرسان مستقل ،وجود رابطه ی مستقیم بین فاصله جغرافیایی شرکت ها با حسابرسان مستقل و ضعف
کنترل داخلی حسابرسی استنتاج می شود .چن و همکاران ( )2016در تحقیقی با توجه به ادبیات موجود در زمینه کیفیت
حسابرسی به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد که "آیا دوره تصدی حسابرس و نزدیکی جغرافیایی حسابرس به مشتری با
نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی حسابرسی ارتباط دارد یا خیر؟" در این تحقیق با استفاده از  24219مشاهده برای دوره
 2012-2004نشان داده شد که شرکت هایی که با دوره تصدی طوالنی حسابرس و نزدیکی جغرافیایی حسابرسان نقاط ضعف با
اهمیت کنترل داخلی حسابرسی کمتر است .عالوه بر این ،ارتباط مثبتی بین فاصله جغرافیایی حسابرس و مشتری و نقاط ضعف
بیشتر با اهمیت کنترل داخلی حسابرسی برای دوره تصدی حسابرسی طوالنی تر ضعیف تر است.که تا حدودی با نتایج پژوهش
حاضر در یک راستا می باشد.

نتایج فرضیه اصلی دوم
"ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات بر روابط بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل
و ضعف کنترل داخلی حسابرسی تاثیر گذار است".

با تو جه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی که انجام شد ،و بر اساس نتایج حاصل از بررسی فرضیات
فرعی،به این نتیجه رسیدیم که ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات مشتمل بر ریسک های مربوط به عدم رعایت
قوانین و مقررات بر اساس نسبت حق الزحمه حسابرس و ریسک های مربوط به گزارشگری مالی بر روابط بین فاصله جغرافیایی
بین شرکت ها و حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی تاثیر گذار است ،دان لی ( )2010در تحقیق خود بیان
کرده اند که حسابرسان در حسابرسیهای طوالنی دچار یک نوع حس وفاداری میشوند و این به نوبه خود صالحیت حسابرسان
را برای انجام یک حسابرسی با کیفیت و اثر بخش زیر سؤال میبرد .همچنین وی با انجام تحقیقی در "رابطه با طول مدت ارتباط
حسابرس– صاحبکار و ارتباط آن با گزارشگری محافظه کارانه" به این نتیجه رسید که در شرکتهای بزرگ و شرکتهایی که از
سوی حسابرس کنترل و مراقبت میشوند این ارتباط مثبت است ،اما در مورد شرکتهایی که از سوی حسابرسان مراقبت شدید
نمی شوند ،این ارتباط منفی است که تا حدودی با نتایج پژوهش حاضر در یک راستا می باشد.
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نتایج فرضیه فرعی اول
"ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات بر اساس نسبت حق الزحمه حسابرس بر روابط بین فاصله جغرافیایی
بین شرکت ها و حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی تاثیر گذار است".

با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی انجام شد ،به این نتیجه رسیدیم که فاصله جغرافیایی
شرکت ها با حسابرسان مستقل در تعامل ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات بر اساس نسبت حق الزحمه
حسابرس بر ضعف کنترل داخلی حسابرسی تاثیر معنادار دارد و با توجه به ضریب مثبت متغیر فاصله جغرافیایی شرکت ها با
حسابرسان مستقل در تعامل ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات بر اساس نسبت حق الزحمه حسابرس ،وجود
رابطه ی مستقیم بین فاصله جغرافیایی شرکت ها با حسابرسان مستقل در تعامل ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و
مقررات بر اساس نسبت حق الزحمه حسابرس و ضعف کنترل داخلی حسابرسی استنتاج می شود.لذا می توان گفت ریسک های
مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات بر اساس نسبت حق الزحمه حسابرس بر روابط بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و
حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی تاثیر گذار است ،لوپز و ریچ ( )2016در تحقیقی با عنوان "فاصله جغرافیایی
و شهری گزارش کنترل داخلی" به این موضوع پرداخته اند .آنها بیان کرده اند که تحقیقات قبلی عوامل مختلف موثر بر عملکرد
حسابرس هنگام بررسی سیستم کنترل داخلی یک شرکت را بررسی کرده اند .با این حال ،یکی از عوامل که نسبتا ناشناخته باقی
مانده فاصله جغرافیایی بین حسابرسان و مشتریان آنها است لذا در این تحقیق به بررسی اینکه آیا فاصله جغرافیایی بین شرکت
حسابرسی و شرکت حسابرسی شونده نقش مهمی در احتمال وقوع و شدت ضعف کنترل داخلی در طول حسابرسی می پردازد.
در این تحقیق شواهدی از ارتباط مثبت بین افشای استثنا کنترل داخلی و فاصله را نشان داده است و همچنین نشان می دهد
که دقت حسابرسی برای مشتریان با فاصله جغرافیایی دورتر بیشتر است.که تا حدودی با نتایج پژوهش حاضر در یک راستا
میباشد.

نتایج فرضیه فرعی دوم
"ریسک های مربوط به گزارشگری مالی بر روابط بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل و ضعف کنترل
داخلی حسابرسی تاثیر گذار است".

با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی انجام شد ،به این نتیجه رسیدیم که فاصله جغرافیایی
شرکت ها با حسابرسان مستقل در تعامل ریسک های مربوط به گزارشگری مالی بر ضعف کنترل داخلی حسابرسی تاثیر معنادار
دارد و با توجه به ضریب مثبت متغیر فاصله جغرافیایی شرکت ها با حسابرسان مستقل در تعامل ریسک های مربوط به
گزارشگری مالی ،وجود رابطه ی مستقیم بین فاصله جغرافیایی شرکت ها با حسابرسان مستقل در تعامل ریسک های مربوط به
گزارشگری مالی و ضعف کنترل داخلی حسابرسی استنتاج می شود .لذا می توان گفت ریسک های مربوط به گزارشگری مالی بر
روابط بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی تاثیر گذار است ،چان و همکاران
( )2006دریافتند که حسابرسان محلی در چین به احتمال زیاد به گزارش مطلوب در نهادهای متعلق به دولت های محلی دست
می یابند .این یافته نشان می دهد که استفاده از حسابرسان از لحاط فاصله جغرافیایی نزدیک می تواند در استقالل حسابرسان
تاثیرگذار باشد.که تا حدودی با نتایج پژوهش حاضر در یک راستا می باشد.

نتیجه گیری
این پژوهش به دنبال یافتن تأثیر فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل بر ضعف کنترل داخلی حسابرسی
بوده است .با توجه به نتایج رگرسیون نتایج زیر حاصل گردید:
-1ین فاصله جغرافیایی شرکت ها با حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی رابطه وجود دارد.

-2ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات بر روابط بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل
و ضعف کنترل داخلی حسابرسی تاثیر گذار است.
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نتایج پژوهش حاضر تا حدودی با مبانی نظری و پیشینه پژوهش در یک راستا می باشد ،تحقیقات اخیر شرکت های بزرگ
نشان می دهد که مزایای اطالعاتی و دسترسی آسانتر به پرسنل مشتری اجازه می دهد حسابرسان تصمیمات گزارشگری مالی
بهتری بگیرند (چوی و همکاران .)2012 ،این به معنی یک ارتباط معکوس بین فاصله حسابرس و مشتری و کنترل داخلی با
کیفیت می باشد .با این حال نزدیکی جغرافیایی همچنین احتمال روابط سیاسی و اقتصادی را افزایش می دهد (چان و همکاران،
 .)2006که می تواند به نوبه خود استقالل حسابرس را خدشه دار نماید .این استدالل داللت بر ارتباط مستقیم بین فاصله
حسابرس-مشتری و کیفیت کنترل داخلی به دلیل استقالل حسابرس برای مشتریان راه دور می باشد  .بررسی اثر پراکندگی
شرکت در سراسر کشور ،تجزیه و تحلیل جداگانه ای در نمونه های روستایی ،نیمه شهری و شهری شهرداری بر اساس نزدیکی
شهرداری به مراکز جمعیتی انجام گرفته است .این تجزیه و تحلیل نشان می دهد که یافتهها نشان می دهند که برای شهرداری
روستایی که به دور از شهرهای بزرگ واقع شده اند رابطه قویتری وجود دارد .این مفهوم استقالل حسابرس را بهبود می بخشد.
با ین حال یافته ها نشان می دهد که منابع کمتری برای بهره برداری از سیستم کنترل داخلی در دسترس شهرداری های مکان
روستایی وجود دارد .عالوه بر آن کیفیت گزارشگری شهرداری در مناطق کوچک شهری می تواند توسط محدودیت های تحت
تاثیر در بازار حسابرسی قرار گیرد (جنسن و همکاران .)2011 ،لوپز و ریچ ( )2016شواهدی از ارتباط مثبت بین افشای استثنا
کنترل داخلی و فاصله را نشان داده است و همچنین نشان می دهد که دقت حسابرسی برای مشتریان با فاصله جغرافیایی دورتر
بیشتر است.
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