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 چكیده

و بوازار   حسابرسوی حووز   کیفیت حسابرسی، یکی از موضوعات با اهمیت در 

سرمایه است. به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعوات  

کیفیت حسابرسی و متغیرهای  رابطۀ بینگوناگونی توسط محققان انجام شده است تا 

جا که کیفیت حسابرسی در عمل به سختی قابول   دیگر کشف شود. به هرحال، از آن

موضووعی   ،برای مشخص نمودن کیفیت حسابرسوی تعیین چارچوبی  ،مشاهده است

بررسی عوامل اثر گذار بور   دنبال بهحاضر  پژوهش ،لذا .گردد با اهمیت محسوب می

کول   ،پوژوهش  جامعۀ آمواری  است. ن رسمیاکیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابدار

 از این میوان  که است ی حسابرسی اعضای جامعه حسابداران رسمی شاغل در حرفه

. رسشونامه اسوت  پنیوز   پوژوهش ابزار . انتخاب شدند نمونۀ آماریعنوان ه ب نفر 58

 ۀی تجربو هوا  عامول  ،از بوین عوامول ورودی  تحقیق حاکی از آن است که  های یافته

های داخلی و از  وجود کنترل ،از بین عوامل خروجی ؛حسابرس و عوامل اجرای کار

افوزایش کیفیوت   وجود حاکمیت شرکتی، بیشوترین اثور را بور     ،بین عوامل محیطی

انجوام   ،همچنین نتایج نشان داد که از دیدگاه حسابداران رسمی .اند حسابرسی داشته

 حسابرسی مالیاتی منجر به کاهش کیفیت حسابرسی مالی خواهد شد.
 .عوامل ورودی، عوامل خروجی، عوامل محیطی ،کیفیت حسابرسی هاي کلیدي: واژه
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 مقدمه
شدن نقش اساسی  تر اقتصادی منجر به پررنگ های های جهانی از جمله بحران اتفاق

ها همچنیین نشیانگر اهمییت     این اتفاق. های مالی قابل اعتماد و باکیفیت شده است گزارش

دستیابی به کیفییت  . های گزارشگری مالی است ها و زمینه کیفیت حسابرسی در دیگر جنبه

گزارشگری مالی  ۀزنجیر های گزارشگری مالی منوط به صحت و درستی هر یک از حلقه

ای را در حمایت از کیفیت گزارشگری میالی در   ها که نقش عمده یکی از این حلقه ت.اس

کنید،   بازار سرمایه بخش عمومی وچه بخش خصوصیی ایفیا میی    ۀسرتاسر دنیا چه در زمین

نظارت و بازرسی زیربنایی کنترل به حسابرسی مستقل، بخش مهم . حسابرسی مستقل است

بخشید اطععیات    الیت مهم مبتنی بر منافع عمومی است که اطمینیان میی  سازمانی و یک فع

 ،براینبنیا . ارائیه شیده اسیت    اطمینان بخیش طور منصفانه و  های مالی به موجود در گزارش

حسابرسییی  کننییدگان اسییتانداردهای تییرین موعییوا بییرای تییدوین کیفیییت حسابرسییی مهییم

 .شود محسوب می

منظییور تقویییت کیفیییت  رنییگ بییه د بییی کننییدگان اسییتانداردهای حسابرسییی تییدوین

. پردازنید  حسابرسی به تدوین استانداردهای حسابرسی و استانداردهای کنتیرل کیفییت میی   

. کننید  با کیفیت باال ایجاد می  این استانداردها پایه و اساسی به منظور حمایت از حسابرسی

نش دیگییر، همچییون بییی مییر راییین نکتییه حییائز اهمیییت اسییت کییه عوامییل    ،بییه هییر حییال

هییای دیگییران در زنجیییره   کننییدگان، مهییارت و صییعحیت حسابرسییان، فعالیییت   اسییتفاده

وکیار نییز نقیش بسیزایی بیر کیفییت         گزارشگری مالی، قوانین و مقررات و محیی  کسی   

  حسابرسی دارند

حسابرسیی بایید بیه شیکلی      مرسسیات  ،وکار دلیل تغییرات مستمر در محی  کس  به

رو،  از ایین . تمر به موعوا بهبود کیفیت حسابرسی بپردازنید یافته و طی فرایندی مس سازمان

بلکیه، فراینیدی اسیت     ؛یک برنامه با خروجی قطعی نیست ،دنبال کردن کیفیت حسابرسی

هیا انجیا     با بهبود عوامل کیفیت حسابرسی در محیطیی کیه حسابرسیی    دهد میکه اطمینان 
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نیی اسیت کیه بهبیود هیر ییک از       این بدان مع. یابد شود، کیفیت حسابرسی نیز بهبود می می

 د.عوامل کیفیت حسابرسی نباید مانع بهبود سایر عوامل شو

 در سیها   قیمیت  بیر  حسابرسان کار کیفیت نتیجه در و حسابرسی قصور توجه به ا ر

 بیه  عمیومی  اقبیال  باعی   کننیدگان،  اسیتفاده  منطقیی  گیری تصمیم فرایند بر و سرمایه بازار

 بیه  بیشتر توجه ،لذا(. 5006 ،5سریدر و بیر) گردید ابرسانحس فعالیت به تر گسترده نظارت

 نامییده  حسابرسیی  کیفییت  عنیوان  بیه  پژوهش این در که حسابرسی گزارش اعتماد قابلیت

دنبیال شناسیایی    بیه  حاعیر  پیژوهش  ،بنیابراین . برخوردار اسیت  خاصی اهمیت از شود، می

کیه بیر   -تا بیا شناسیایی ایین عوامیل     استان در محی  ایربر کیفیت حسابرسی  مر رعوامل 

زمینیه بیرای ااهیارنظر     -صورت خواهید گرفیت   المللی حسابرسی اساس استانداردهای بین

 .درباره کیفیت حسابرسی فراهم گردد

که به نیوعی خیود را از سیایر مطالعیات در ایین زمینیه        پژوهشمورد توجه این  ۀنکت

برکیفییت   میر ر این مطالعه، ما به دنبال شناسیایی عوامیل   سازد این است که در  متفاوت می

و  هسیتیم  یالمللیی حسابرسی   ایران در قال  استانداردهای بیناقتصادی حسابرسی در محی  

اقتصیادی، اجتمیاعی و فرهنگیی سیایر     ممکن است برخی از عناصر آن متفاوت از محیی   

یارهای خارج از محی  اییران بیه   اکثر مطالعات در این زمینه با استفاده از مع .باشد کشورها

 -این انتقاد به آنها وارد است کیه میع    واند  دنبال تعیین کیفیت حسابرسی در ایران بوده

اییران مناسی     اقتصیادی، اجتمیاعی و فرهنگیی    های تعیین شده ممکن است بیرای محیی    

بیر  زیرا کیفیت یک امر نسبی بوده و از محیطیی بیه محیی  دیگیر متفیاوت اسیت و        .نباشد

ایرانی،  کنندۀ استفادهو طبیعی است که نیازهای  شود میتعیین  کننده استفادهاساس نیازهای 

 ،مالی حیادتر اسیت   ۀاین تفاوت در زمین .متفاوت باشدخارجی  کنندگان استفادهبا نیازهای 

حسیابرس را بیه عنیوان ییک عامیل       گیری  تصیدی قین داخلیی، میدت   قبرای مثال اکثر مح

اگرچه این تاحدی درست اسیت ولیی فیرس اساسیی در ایین       ،انندد میکیفیت حسابرسی 

موعوا میزان حمایت از حسابرس است که در کشورهای خارجی بیا اسیتفاده از حماییت    

چنیین  ، این موعوا نهادینه شده ولی در کشور ما ساز و کارهابورس اوراق بهادار و سایر 
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رسیی خیود را تعیدیل    شاید حسابرس برای تیداو  حسابرسیی خیود، گیزارش حساب     .نیست

بیدین   ،لیذا  .تواند به عنیوان کیفییت حسابرسیی تلقیی شیود      این مع  نمی ،بنابراین .نماید

 دارند تأ یربر کیفیت حسابرسی در ایران  است که عواملی در پی یافتن پژوهشمنظور این 

یک منجر به کیاهش آن شیده     یک باع  افزایش کیفیت حسابرسی و کدا   کدا و اینکه 

 ؟است

 پیشینۀ پژوهشبانی نظري و م

و بازار سیرمایه   حوزۀ حسابرسیکیفیت حسابرسی، یکی از موعوعات با اهمیت در 

است. به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلی  کیفییت حسابرسیی، مطالعیات گونیاگونی      

کیفیت حسابرسیی و متغیرهیای دیگیر کشی       رابطۀ بینتوس  محققان انجا  شده است تا 

جا که کیفیت حسابرسی در عمیل بیه سیختی قابیل مشیاهده اسیت،        از آنشود. به هرحال، 

در میورد کیفییت   تحقیقات در این زمینه همواره بیا مشیکعت زییادی روبیرو بیوده اسیت.       

حسابرسی تعریفی فراگیر و مورد پذیرش عمو  وجود ندارد چرا که دارای مفهیومی چنید   

ذینفعیان   گیذارد.  آن ا یر میی   وجهی است و عوامل مستقیم و غیرمستقیم متعیددی بیه روی  

بستگی زییادی بیه آشینایی     ،در  متفاوتی از سطح کیفیت حسابرسی دارند که آن در 

 -یکی از متداول های مالی دارد. صورت های حسابرسی و کار حسابرسی و آنها با گزارش

ارایه  (5385) 5آنجلو دیکیفیت حسابرسی، تعریفی است که توس   ۀها دربار ترین تعری  

 گونه تعری  کرده است: شده است. او کیفیت حسابرسی را این

موارد تحریفات با اهمیت در  .5ارزیابی )استنباط( بازار از احتمال این که حسابرس »

تحریی  بیا    .5 صورت های مالی و یا سیستم حسیابداری صیاح  کیار را کشی  کنید، و     

ال این که حسابرس موارد تحریفات بیا اهمییت   احتم« اهمیت کش  شده را گزارش دهد.

را کش  کند به شایسیتگی حسیابرس، و احتمیال ایین کیه حسیابرس میوارد تحریفیات بیا          

دی »اهمیت کشی  شیده را گیزارش کنید، بیه اسیتقعل حسیابرس بسیتگی دارد. تعریی           

ییا بیه اصیطع      کننیدگان  اسیتفاده از کیفیت واقعی حسابرسیی مبتنیی بیر برداشیت      «آنجلو

نباط بازار از کیفیت حسابرسی اسیت. اسیتفاده از ایین تعریی  در بییان کیفییت واقعیی        است
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گییرد کیه برداشیت از کیفییت حسابرسیی،       حسابرسی بیا ایین فیرس اساسیی صیورت میی      

از  «دی آنجلیو »( تعریی   5000 ،9شیوئر )کیفییت واقعیی حسابرسیی اسیت.      ۀکنند منعکس

تفکیک آن به کیفییت واقعیی حسابرسیی و برداشیت از کیفییت       بدون ،کیفیت حسابرسی

 است. پذیرفته ،حسابرسی

. 5 هیا  داده. 5 :مختلی  شیامل   ۀبه لحاظ مفهومی کیفییت حسابرسیی دارای سیه جنبی    

شیده    نشیان داده  5 شیمارۀ  ، که در شیکل (5055 ر،یلدش) . عوامل محتوایی است9 ها ستاده

 ت.اس

 ها( )داده ها ورودي

هییای زیییادی بییر کیفیییت حسابرسییی مر رنیید کییه در واقییع جزئییی از الزامییات     داده

شخصی حسابرس است؛ مثل تجربه، مهارت،  های ویژگیها،  حسابرسی نیستند. یکی از آن

هییای اخعقییی و نظییا  فکییری. داده مهییم دیگییر، فرآینیید حسابرسییی اسییت. فرآینیید   ارزش

رفتیه  کار  بهشناسی، کارایی ابزار حسابرسی  حکا  روشهای است حسابرسی بیشتر با موعوا

های فنی مناسی  و هیر آنچیه بیه پیشیبرد کیفییت حسابرسیی کمیک          و دسترسی به کمک

 .(5935 معززی راد،) سروکار دارد ،کند می

 ها( )ستانده ها خروجی

ی دارند، چیرا کیه   های حسابرسی نیز پیامدهای مهمی برای کیفیت حسابرس خروجی

. شیوند  کنندگان در ارزیابی کیفیت حسابرسی در نظر گرفتیه میی   ها توس  استفاده خروجی

کیار حسابرسیی را بییان کنید،      ۀطیور شیفان نتیجی    برای مثال، چنانچه گزارش حسابرس به

طیور، ارتبیاط حسابرسیان بیا      همیین  .تواند ا ر مثبت روی کیفیت حسابرسی داشته باشید  می

  های مر ر بر کیفیت گزارشگری مالی بنگیاه  جنبهدر مورد  واحد تجاری ۀکننداداره ارکان 

بر کیفیت کیار حسابرسیی   مثبتی  تأ یرتواند  های داخلی، می های موجود در کنترل و عع 

 .(5935 معززی راد،) داشته باشد
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 )محتوایی( عوامل محیطی

 تیأ یر حیطی وجود دارند که بر کیفیت حسابرسیی  عوامل مبرخی تر،  طور گسترده به

به عنوان مثال، استقرار نظا  حاکمیت شرکتی موج  تسهیل در اسیتقرار نظیا    . گذارند می

اگیر در واحید تجیاری ف یای شیفان و رفتیار اخعقیی         بیویژه شود؛  کیفیت حسابرسی می

نیاار بیر کیفییت    وجود داشته باشد. از سوی دیگر، باید چارچوبی برای قوانین و مقیررات  

حسابرسی ایجاد شود که بر اساس آن، حسابرسی به شیکل میر ری صیورت گییرد و اگیر      

انحرافی سهوی از قوانین و مقیررات ر  داد، سیسیتم نظیارت بیر کیفییت کیار حسابرسیی        

وجود داشته باشد تا همواره بین حسابرسیان و مراجیع نظیارتی گفتگیویی میر ر در جرییان       

توانید بیر کیفییت کیار      های گزارشگری مالی، می فیت چارچوبباشد. به همین ترتی ، کی

گزارشیگری میالی کیه      حسابرسی ا ر بگذارد. به همین دلیل است که استفاده از چارچوب

موج  افزایش شفافیت و ا رمندی موارد افشا نباشد، بر کیفیت حسابرسی و ادرا  سیایر  

 ا ر معکوس خواهد داشت. ،موارد مرتب 

ارتباطات حسابرس با ارکان راهبیری   ،عنوان مثال به ؛طرفه نیست گفته یک آ ار پیش

 تیأ یر ممکن است بر رفتار و نگرش ارکان راهبری نسبت بیه میوارد مربیوط بیه حسابرسیی      

هیای حسیابرس    توانند بر ماهیت و تمرکز فعالیت همین ترتی ، ارکان راهبری می به. گذارد

وانین و مقیررات ممکیین اسییت ا ییر  همچنییین، قیی. در حیین اجییرای حسابرسییی ا یر گذارنیید  

در عییوس، کیفیییت  ؛مسییتقیمی بییر فراینیید تییدوین اسییتانداردهای حسابرسییی داشییته باشیید 

 تیأ یر استانداردهای حسابرسی ممکن است بر ماهیت و میزان قوانین و مقیررات و نظیارت   

یم مستقیم یا غیرمسیتق  طور ها و آ ار متقابل هستند و به مشخص، این واکنش طور به. بگذارد

، نگرش ارکان راهبیری و  بر این ععوه د.نگذار می تأ یرتا حد ممکن بر کیفیت حسابرسی 

تواند بهبود کیفیت  اهمیتی که آنها برای گفتگوی شفان و سازنده با حسابرسان قائلند، می

 کننییدگان گییذاران و تییدوین گونییه کییه نگییرش قییانون  همییان ؛حسابرسییی را تسییهیل کنیید

العمل نسبت به تغییرات محی ، بهبود کیفییت حسابرسیی را    ساستانداردها در در  و عک

 .(5935 معززی راد،) کند تسهیل می



 879 /8938/ تابستان 58مجله دانش حسابداری/ سال هفتم/ ش 

اند، اما عیواملی   بسیاری از مطالعات، کیفیت حسابرسی را به طور مستقیم آزمون نکرده

کیفییت   اند که منجیر بیه بهبیود در کیفییت تصیمیم حسیابرس و در نتیجیه        را بررسی کرده

 انگییزۀ کسی   ، مرسسیۀ حسابرسیی  شود. این عوامیل عمیدتاش شیامل بزرگیی      حسابرسی می

، حاکمیت شرکتی، میزان تجربیات حسابرسان، دعاوی حقوقی، سنوات حسابرسی، شهرت

اسیت کیه در ادامیه بیه      گراییی  تخصص، سرپرستی کار حسابرسی و الزحمۀ حسابرسی حق

 .تعدادی از این تحقیقات اشاره شده است

انید، امیا    بسیاری از مطالعات، کیفیت حسابرسیی را بیه طیور مسیتقیم آزمیون نکیرده      

اند که منجیر بیه بهبیود در کیفییت تصیمیم حسیابرس و در نتیجیه         عواملی را بررسی کرده

انگییزۀ  ، مرسسیۀ حسابرسیی  شود. این عوامل عمیدتاش شیامل بزرگیی     کیفیت حسابرسی می

، میزان تجربیات حسابرسان، دعیاوی  ، حاکمیت شرکتیسنوات حسابرسی، شهرت کس 

اسیت کیه در    گراییی  تخصصالزحمۀ حسابرسی، سرپرستی کار حسابرسی و  حقوقی، حق

 .ادامه به تعدادی از این تحقیقات اشاره شده است

 تیی فیو ک ی مرسسیات حسابرسیی  بیاال  یارتباط حجم کار (5003) 4کلیو ما یجر

 ،اسیت از ایین موعیوا کیه حجیم کیاری بیاال        یحیاک  جیند. نتیا کرد یرا بررس یحسابرس

کیفیت حسابرسی باالیی را ایجاد می کند. به طور خاص این مهم برای مرسسیات بزرگتیر   

برای رسیدن به کس  و کار موفق بسیار محتمیل اسیت، و صیاحبکاران مرسسیات بیزر       

که اگرچیه شیواهد قابیل     دهند می ادامه آنهادهند.  انگیزۀ کمتری به مدیریت سود نشان می

 ؛ امیا وجود دارد قبولی مبنی بر باال بودن کیفیت حسابرسی در مرسسات حسابرسی بزرگتر

تیر کیفییت حسابرسیی پیایین      ادعا کنیم کیه در مرسسیات کوچیک    به این معنی نیست که

تصییدی  بییا عنییوان تییأ یر دورۀ  یپژوهشیی در(5003)و همکییاران  2دنانییدیفر .دارد ودوجیی

کیه   دندیرسی  جیه ینت نیی سود بیه ا  تیفیک یحسابرس و تخصص در صنعت حسابرس بر رو

باشد، در آن صیورت رابطیۀ بیین دورۀ تصیدی      نییهرگاه تخصص در صنعت حسابرس پا

 .رعکستر خواهد بود و ب یباالتر سود، قو تیفیتر و ک یحسابرس طوالن
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 برکیفیت حسابرسی مؤثرعوامل  .1ۀ شمار شكل
 

 یحسابرسی  کیشر اتیو خصوص یحسابرس میت تیاهم (5050) 6کرس و همکاران

قرار دادند. آنها به طیور   یمورد بررس یحسابرس تیفیان از ککار بهرا به عنوان در  صاح

دادنید. آنهیا اشیاره     قیرار  یمیورد بررسی   یحسابرسی  تیفیک یرو را بر تیمشخص ا ر جنس

 یا کننیده  توانید مشیخص   یمرد و زن نم انحسابرس وسیلۀ بهشده  هیکه اطععات ته کنند می

حسابرسان زن نسبت  نکهیبر ا یوجود دارد مبن یانتظار نیباشد و همچن تیفیاعتبار ک یبرا

حیق الزحمیۀ   باشیند.   شیتر یکمتیر در مقابیل اسیتقعل ب    یسیتگ یشا یبه حسابرسیان میرد دارا  

است و فیرس   هدر  شده در نظر گرفته شد یحسابرس تیفیکۀندیبه عنوان نما ابرسیحس

 کیشیر  تیو جنسی  حیق الزحمیۀ حسابرسیی   سیطح   نیب کیستماتیشده است که ارتباط س

 یحسابرسی  تیی فیحسابرسیان و ک  تیجنسی  نیبی  گیر ید یو از سو یمشغول به کار حسابرس

 ها ورودی
)استانداردهای 

های  حسابرسی، ویژگی

حسابرس، فرایند 
 حسابرسی و ...(

 

 عوامل محیطی

)دولت، قوانین و 

 مقررات موجود و ...(

 

 

 
 کیفیت 

 حسابرسی

 

 ها خروجی

گزارش حسابرس، )

های  رسانی اطالع

 حسابرسی و ...(
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زن فعال  کیشر ۀالزحم حق نینگایکه م دهد میآنها نشان  یدر  شده وجود دارد. بررس

 .باشد یم شتریب مردشانبا همکاران  سهیدر مقا یدر حسابرس

مربییوط بییه  یحسابرسیی تیییفیک هییای ویژگییی اتتییأ یر (5050) 1و همکییاران یگییا

کردنید. در   یشیرکت را بررسی   هزینیۀ سیرمایه  بیر   کار بهحسابرس و ارتباط حسابرس صاح

بیه   لیی متما ،متفیاوت  اتتیأ یر  نیی ا ایی بوده است که آ تأکیدموعوا مورد  نیا شتریب ،همقال

شیرکت را بیه عنیوان     ای سرمایه ۀنیهز (5050)و همکاران  ی. گاباشد می کار بهاندازۀ صاح

اسیتفاده   ت،یی فیک هیای  ویژگیی  یبازار بیرا  ۀشد نییاز ارزش تع یا درجه یبرا نماینده کی

و نیوا ااهیارنظر حسیابرس     ،دورۀ تصیدی نعت، ، تخصیص صی  انیدازۀ حسیابرس  . اند ه کرد

 .هستند یحسابرس تیفیمهم از در  ک یها کننده تعیین

و حسابرسیان درجیه    مرسسۀ بیزر   4 یحسابرس تیفیک (5050) 8همکاران و ج 

 یحسابرسیان بیرا   یعی یطب لیی قیرار دادنید. تما   یمورد بررس  5009-5006 ۀدور یدو را برا

دشوار را به عنیوان   تیدر وعع یانکار بهصاح یبرا تیتداو  فعال یگزارش حسابرس ارانتش

از آنجیا کیه هیدن     نیی عیعوه بیر ا   است،استفاده شده  یحسابرس تیفیک یاندازه برا کی

 -نمایندهبه عنوان  غیرِعادی یاست، اقع  تعهد یمال یگزارشگر تیفیبهبود ک ،یحسابرس

حقیوق   سیک یصیرن ر  نیر گرفته شده است. آنها همچندر نظ یحسابرس تیفیک یبرا ای 

 یبیرا   نماینیده  کیی را بیه عنیوان    کیار  بهسیال خیاص و صیاح   ۀ شد ینیب شیصاحبان سها  پ

ها نشان  افتهیدر نظر داشتند.  ،ان در  شده استگذار سرمایهکه توس   یرسحساب تیفیک

 تیکیه در وعیع   ییها شرکتدر مورد  تینشان دادن تداو  فعال یبزر  برا 4که  دهد می

 کننده تعدیل غیرِعادی یسطح اقع  تعهد ،حال نی. با ادارند یشتریب شیگرا دشوار هستند

کیه توسی     یانکار بهبا صاح اند شده یبزر  حسابرس 4که توس   یانکار بهعملکرد صاح

ان، صرن گذار سرمایهمشابه است. در مورد در   اند شده یحسابرسان درجه دو حسابرس

ان کیار  بهصیاح  ی، براکار بهشده سال خاص و صاح ینیب شیاحبان سها  پحقوق ص سکیر

 ور. بیه طی  باشید  میتر  نییان حسابرسان درجه دو پاکار بهبزر  نسبت به صاح 4حسابرسان 
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در  یتی یبیا اهم  اریاما اختعن بس ،یحسابرس یواقع تیفیدر ک یاختعن اندک ج،ینتا ،یکل

 .نشان دادندبت به حسابرسان درجه دو بزر  نس 4 توس  ۀشد  در  یحسابرس تیفیک

 یرا بررسی  یحسابرسی  یبیاال  تیی فیو ک رهیمد ئتیه یها یژگیارتباط و (5055) شوون

بیرای کیفییت حسابرسیی در     ای نمایندهبه عنوان  الزحمۀ حسابرسی حقمطالعه  نیدر ا .کرد

)نسبت مدیران خیارجی   مدیره هیئتل که استقع دهد مینظر گرفته شده است. نتایج نشان 

مییدیره( و  هیئییت)نسییبت مییدیران زن در  یرهمیید هیئییتمییدیره(، تنییوا جنسیییت  هیئییتدر 

حق الزحمیۀ  مدیره( ارتباط مثبت معناداری با  هیئت)تعداد جلسات  مدیره هیئتهای  تعش

معناداری مدیره( ارتباط منفی  هیئت ی)تعداد اع ا مدیره هیئت ۀاما انداز ؛دارد حسابرسی

با حاکمیت شیرکتی   ها شرکتهای حسابرسی دارد. نتایج با این موعوا، که  الزحمه با حق

حسابرسیان خیارجی و کیفییت بیاالی حسابرسیی       ۀواسیط  هقوی، متقاعی ت مین اعافی بی 

 .باشد میسازگار  -شود میهای باالی حسابرسی منجر  که این خود به حق الزحمه-هستند 

 561حسابرسی انجا  شده توس  اع ای جامعه حسیابداران رسیمی و    (5982جعفری )

برکیفییت حسابرسیی از نظیر اسیتقعل و      میر ر حسابدار رسمی را بررسی کیرد. متغیرهیای   

گرایی، کارآیی، کش  انحرافات با اهمیت، وجود قوانین، ت اد  شایستگی شامل تخصص

حسابرسیی،   مرسسیۀ  ۀبیودن انیداز   میر ر هیا   . یافتیه باشید  میکار بازار و اندازه  و منافع، ساز

در  (5981ابراهیمی و سییدی )  .داد میگرایی بر کیفیت حسابرسی را نشان  قوانین، تخصص

 تیأ یر شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهیادار تهیران بیه بررسیی      15خود در  پژوهش

ها( و نوا ااهارنظر حسابرسی در  مرسسهسی و سایر )سازمان حسابر مرسسۀ حسابرسینوا 

گزارش حسابرسی بر روی اقع  تعهدی اختیاری پرداختند و به این نتیجه رسیدند که نیوا  

 با اقع  تعهدی اختیاری ارتباط دارد. مرسسۀ حسابرسی

 میورد  ابرسیی را و کیفییت حس  مرسسیه  ۀانیداز  ۀرابطی  (5983حساس یگانه و آذین فر )

 ۀزمیر  دررا حسابرسی ع یو جامعیه حسیابداران رسیمی      مرسسات آنها قرار دادند.بررسی 

 ۀکوچک و سازمان حسابرسی به دلییل کارکنیان زییاد و قیدمت بیشیتر در زمیر       یحسابرس

تحریفیات  ۀ . برای بررسی کیفیت نیز معیار پژوهشگران، مقایسی دادندحسابرس بزر  قرار 
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های حسابرسی بیه تفکییک پینج نیوا تحریی ، از       در گزارش کش  شده و گزارش شده

گزارش حسابرسی سال جاری و گردش سود و زیان انباشته سال آتی انجیا    ۀطریق مقایس

هیای آمیاری صیورت     . روش مورد استفاده، روش پیژوهش دو وجهیی بیوده و تحلییل    شد

مرسسیۀ  دازۀ انی و معکیوس کیفییت حسابرسیی و     رابطۀ معنادارگرفته در این پژوهش مبین 

حسیابرس و مییزان    دورۀ تصدیطول  رابطۀ میان (5930کرمی و همکاران )بود.  حسابرس

 ۀکیه وجیود رابطی    ددا نشیان   پژوهش آنیان مدیریت سود را مورد بررسی قرار دادند، نتایج 

ر پیذیری میدیریت د   و حسیابرس، باعی  افیزایش انعطیان     کیار  بهطوالنی مدت میان صیاح 

گردد، اما این اسیتفاده بیشیتر در جهیت کیاهش سیود       استفاده از اقع  تعهدی اختیاری می

 کارانه( است. )محافظه

 روش پژوهش

هیا،   بیه منظیور گیردآوری داده   باشید کیه    پیمایشیی میی   از نوا توصیفی این پژوهش

ت اهمییت، ا یر مثبی    )ا یر مثبیت بیا    لیکیرت  ای پینج گزینیه   ای با استفاده از طیی   امهپرسشن

آمیاری   ۀاهمیت، بی ا ر، ا ر منفی کم اهمیت، ا ر منفی بااهمیت( تهیه و در اختیار نمون کم

هیای کیفییت کیار حسابرسیی شیامل       در پرسشینامه سیه گیروه شیاخص     قرار گرفته اسیت. 

هیای حسابرسیی و عوامیل محیطیی میورد بررسیی قیرار         های حسابرسیی، خروجیی   ورودی

هش در خصوص عوامل مر ر بر کیفیت کیار  مطر  شده در پژو یها گرفت، سپس فرعیه

 .حسابرسان در معرس پرسش قرار گرفت

 پژوهش، فرعیات به شر  زیر قابل بیان هستند: سواالتبا توجه به 

: از دیدگاه حسابداران رسمی، عوامل ورودی حسابرسی بر کیفیت حسابرسیی  فرعیۀ اول

 ا ر دارد.

روجی حسابرسی بر کیفیت حسابرسی : از دیدگاه حسابداران رسمی، عوامل خفرعیۀ دو 

 ا ر دارد.

: از دیدگاه حسابداران رسمی، عوامل محیطی حسابرسی بر کیفیت حسابرسیی  فرعیۀ سو 

 ا ر دارد.
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تعیین متغیرهای زیر مجموعه هر فرعیه از تکنییک تحلییل عیاملی اسیتفاده     به منظور 

حلییل عیاملی مشیخص    پیس از ت  ها فرعیهفرعی در هر گروه از  های هفرعی ،شده است. لذا

 خواهد شد.

 آماري ۀو نمون دورۀ مطالعه

که هدن پژوهش بررسی و شناخت عوامل مر ر بر کیفیت حسابرسی  با توجه به این

حسیابدارن   ۀباشد برای دستیابی به اهیدان پیژوهش، کلیی    از دیدگاه حسابداران رسمی می

در نظیر گرفتیه    تحقییق  ۀمیورد مطالعی   ۀحسابرسیی بیه عنیوان جامعی     ۀرسمی شاغل در حرف

کتبیی   ۀهیای پیژوهش از طرییق پرسشینام     اطععیات الز  جهیت آزمیون فرعییه     شوند. می

 ۀهای مورد نیاز جهت این پژوهش تماماش اطععات اولی داده ،بنابراین. آوری شده است جمع

 .باشد گردآوری شده از طریق پرسشنامه می

ونیه اسیتفاده شید. نتیایج     تعییین حجیم نم   به منظیور از فرمول ارائه شده توس  کوکران 

درصید   32دهد که حداقل حجم نمونه با سطح اطمینان  حاصل از فرمول کوکران نشان می

با توجیه بیه تعیداد نمونیه میورد نییاز        .باشد نمونه می 13درصد، تعییداد 50و احتمال اشتباه 

 پاسیخ  89در نهاییت تعیداد  . پرسشنامه از طریق مراجعه ح وری توزییع گردیید   82 تعداد

 .پرسشنامه کامل بوده و در تحلیل مورد استفاده قرارگرفت 85 یافت گردید که تعداددر

 هاي پژوهش آزمون فرضیهنتایج 

قابلیییت اطمینییان  تحلیییلمتغیرهییا بییر کیفیییت حسابرسییی، شییامل  تییأ یر تحلیییلفرآینیید 

فاکتورهای اصیلی، نامگیذاری فاکتورهیا و آنیالیز رگرسییون چنیدمتغیره        تحلیلپرسشنامه، 

شود. تکنیک اصلی مورد استفاده در این بخش تحلیل عیاملی   که در ادامه تشریح میاست 

برای پی بردن بیه متغیرهیای زیربنیایی ییک پدییده ییا       که تحلیل عاملی روشی است  است.

 قابلییت اطمینیان میواد درونیی     تحلیلشود.  ها از آن استفاده می ای از داده مجموعهتلخیص 

های یا متغیرهای( پرسشنامه، برای بررسی هماهنگی درونی آنها با اسیتفاده از روش   )سرال

ایین نکتیه بیود کیه متغیرهیای      ۀ دهند بود که نشان 39/0متغیر برابر  42 آلفای کرونبا  برای
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کننید و ابیزار    تغییرات متغیر وابسته را توجیه میی  ۀمستقل به نحو بسیار مطلوبی قسمت عمد

 شده از هماهنگی درونی برخوردار است. گیری طراحی اندازه

ایین   عیروری اسیت کیه   ها،  ای از داده فاکتور بر روی مجموعه تحلیلپیش از انجا  

هیا   دو روش بیرای بررسیی شایسیتگی داده    .ها همبستگی کمی با یکدیگر داشته باشند داده

 -میایر  -گییری کیایزر   فاکتورهیا وجیود دارد: الی ( شیاخص کفاییت نمونیه       تحلییل برای 

هیای   نتایج آزمونۀ دهند نشان 5 شماره ب( آزمون کروی بارتلت. جدول .(KMOاوکلین)

 نامبرده است.
 و بارتلت KMOنتایج آزمون  .1جدول شمارۀ 

 ات بارتلت آزمون کروی KMOمقدار  گروه

 داری امعنسطح  درجۀ آزادی مقدار کای اسکویر )خی دو(

 000/0 596 339/456 654/0 ورودی

 000/0 42 383/904 112/0 خروجی

 000/0 529 908/158 109/0 محیطی

گیری  کفایت نمونه ۀنشان دهند ،تر باشد به یک نزدیک KMOچقدر میزان آزمون  هر

ات بارتلت حداقل  باشد. همچنین در آزمون کروی می 6/0است و حداقل مقدار قابل قبول 

گییری از کفاییت    ، نمونیه 5ۀ ارشیم  باشد. با توجه به نتایج جیدول  می 02/0سطح قابل قبول 

باشید، بنیابراین    میی  معنیادار % 33الز  برخوردار است و آزمون بارتلت در سیطح اطمینیان   

توان سایر مراحل تحلیل عاملی  ها از توانایی عاملی شدن خوبی برخوردار هستند و می داده

 را انجا  داد.

هیا   حتیوای سیرال  سعی شده فاکتورهای استخراجی با توجه بیه م  5در جدول شمارۀ 

از دییدگاه  »نمیود   کیه بییان میی    فرعیۀ اولهای فرعی مربوط به  نامگذاری شود؛ لذا فرعیه

بیه شیر  زییر    « حسابداران رسمی، عوامل ورودی حسابرسی بر کیفیت حسابرسی ا ر دارد

 تدوین شده است:

 از دیدگاه حسابداران رسمی، عوامل اجرای کار بر کیفیت حسابرسی ا ر دارد. .5-5



 ران از دیدگاه حسابداران رسمیکنندۀ کیفیت حسابرسی در ای شناسایی عوامل تعیین/ 851

از دیدگاه حسابداران رسمی، وععیت مالی وشهرت حسابرس برکیفیت حسابرسیی   .5-5

 ا ردارد.

 از دیدگاه حسابداران رسمی، بودجۀ زمانی بر کیفیت حسابرسی ا ر دارد. .5-9

های فردی حسابرس بر کیفیت حسابرسیی ا یر    از دیدگاه حسابداران رسمی، ویژگی .5-4

 دارد.

سمی، تجربۀ حسیابرس و اسیتفاده از تکنولیوبی بیر کیفییت      از دیدگاه حسابداران ر .5-2

 حسابرسی ا ر دارد.

 مرسسه بر کیفیت حسابرسی ا ر دارد. از دیدگاه حسابداران رسمی، تعداد شرکاء  .5-6

 هاي نهایی گروه متغیرهاي ورودي استخراج عامل .2شمارۀ جدول

 ها نا  عامل ها عامل متغیر های ورودی

5 5 9 4 2 6 

  -015/0 -052/0 -054/0 043/0 932/0 629/0 ات مربوط به منابع انسانیمقرر

  064/0 -008/0 582/0 521/0 545/0 125/0 کار بهشناخت از صنعت صاح

  561/0 05/0 -55/0 052/0 -545/0 189/0 وجود کنترل کیفیت

  -403/0 543/0 -041/0 921/0 -046/0 256/0 تفکیک واای 

 عوامل اجرای کار -584/0 -024/0 565/0 039/0 586/0 142/0 رتعیین گروه اجرای کا

 055/0 -503/0 -028/0 566/0 06/0 693/0 نظارت مناس 

 -008/0 -951/0 -506/0 938/0 565/0 258/0 مستند سازی مناس 

وععیت مالی و  922/0 -055/0 051/0 036/0 225/0 54/0 حجم فعالیت مرسسه

 038/0 069/0 -513/0 -521/0 855/0 042/0 حسابرسوععیت مالی  شهرت حسابرس

 -552/0 594/0 068/0 492/0 146/0 082/0 شهرت حسابرس

 بودجۀ زمانی 525/0 -05/0 515/0 405/0 933/0 91/0 وجود بودجۀ انعطان پذیر

 استانداردهای  الزامات  رعایت

 ای حرفه 

ی فرد های ویژگی 562/0 039/0 195/0 056/0 005/0 511/0

 حسابرس

 01/0 593/0 159/0 485/0 -038/0 088/0 رعایت الزامات اخعقی

 -012/0 -509/0 399/0 -591/0 -059/0 002/0 استقعل

تجربۀ حسابرس و  -056/0 892/0 04/0 503/0 026/0 -533/0 ای حسابرس حرفه ۀتجرب

استفاده از 

 تکنولوبی

 518/0 235/0 -553/0 -9/0 586/0 448/0 استفاده از تکنولوبی

تعداد شرکاء  819/0 01/0 -041/0 562/0 06/0 -051/0 تعداد باالی شرکا

 مرسسه 
 



 858 /8938/ تابستان 58مجله دانش حسابداری/ سال هفتم/ ش 

بیه شیر  زییر تیدوین      5شیمارۀ   فوق الگوی رگرسیونی های هبه منظور آزمون فرعی

 گردید:

(5)  Ymean = α0 + α1Factor1 + α2Factor2 + α3Factor3 + α4Factor4 + 

α5Factor5 + α6Factor6 + ε   

 . ضرایب الگوي رگرسیونی در گروه عوامل ورودي9جدول شمارۀ 

ععمت  عوامل

 اختصاری

 عری 

 متغیر

سطح  tآمارۀ 

 معناداری

VIF 

  Constant 105/9 430/85 000/0 عرس از مبداء

 Factor 1 505/0 455/4 000/0 000/5 عوامل اجرای کار

 Factor 2 052/0 226/0 280/0 000/5 وععیت مالی و شهرت حسابرس

 Factor 3 085/0 114/5 080/0 000/5 بودجۀ زمانی

 Factor 4 081/0 355/5 060/0 000/5 های فردی حسابرس ویژگی

 Factor 5 533/0 242/6 000/0 000/5 از تکنولوبی و استفاده  تجربۀ حسابرس 

 Factor 6 506/0 952/5 059/0 000/5 تعداد شرکاء مرسسه

 F  469/55مارۀ آ  209/0 عری  تعیین

 F  000/0 معناداریسطح  465/0 عری  تعیین تعدیلی

احتمال آزمون  3/5 دوربین واتسون

 کلموگران اسمیرن 

599/0 

 اسییت.آورده شیده   9 جیدول شیمارۀ  در  5شییمارۀ نتیایج حاصیل از تخمیین الگیوی     

رابیر  ب الگودهندۀ این است که عری  تعییین  رگرسیونی نشان الگویخعصه نتایج آزمون 

از تغیییرات متغییر وابسیته را توجییه      %46یعنی فاکتورهای استخراج شده،  .باشد می 465/0

نشان دهندۀ عید  وجیود خودهمبسیتگی مییان      3/5 کند. همچنین آمارۀ دوربین واتسون می

نبیود همبسیتگی شیدید بیین      ۀ، نشیان دهنید  VIFاست. درعمن مقیادیر   الگوهای  باقیمانده

 02/0کیه کمتیر از   اسیت   000/0معیادل   Fآمیارۀ  ح معنیاداری  سیط فاکتورهاست. همچنین 

به عنوان  ها دهد که فاکتورهای استخراجی رابطۀ خطی با میانگین پاسخ نشان می باشد و می

 شاخص کنترل کیفیت دارد.
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که از بین عوامیل اسیتخراجی مربیوط     دهد مینشان  9شمارۀ جدول مندرج در نتایج 

 ( و چهیار  بودجۀ زمیانی ) سو  ،وععیت مالی حسابرس(به متغیرهای ورودی، عامل دو  )

درصید، ا ییر   2بییش از   سییطح معنیاداری دلییل داشیتن    فیردی حسییابرس( بیه   هیای  ویژگیی )

درصید   2ایین متغییر بیشیتر از    سیطح معنیاداری   زیرا  ،معناداری بر کیفیت حسابرسی ندارند

هیا وجیود نیدارد و     فرعییه دلیلی برای رد سایر  ،4و 9، 5های  هبه غیر از فرعی ،لذا باشد. می

 فرعیۀ اولفرعی رد شده لذا دلیلی برای قبول  ۀفرعی 1که سه فرعیه از  بنابراین از آنجایی

 وجود ندارد. اصلی اول

هیا   سعی شده فاکتورهای استخراجی با توجه بیه محتیوای سیرال    4شمارۀ در جدول 

 یر تدوین شده است:های فرعی مربوط به فرعیۀ دو  به شر  ز نامگذاری شود، لذا فرعیه

از دییدگاه حسیابداران رسیمی، عوامیل خروجیی حسابرسیی بیر کیفییت         »فرعیۀ دو : 

 «حسابرسی ا ر دارد.

عامیل اسیتخراج    9همانگونه که در قسمت قبل بیان شد در گروه متغیرهای خروجی 

فرعیی بیه شیر  زییر      هیای  هگردید که به منظور بررسی ا ر آنها بر کیفیت حسابرسی فرعی

 شده است:طراحی 

 هیای  کننیدگان گیزارش   هیای فیردی اسیتفاده    از دیدگاه حسیابداران رسیمی ویژگیی    .5-5

 .حسابرسی بر کیفیت حسابرسی ا ر دارد

 .از دیدگاه حسابداران رسمی کنترل داخلی بر کیفیت حسابرسی ا ر دارد .5-5

 .بر کیفیت حسابرسی ا ر دارد کار بهاز دیدگاه حسابداران رسمی شهرت صاح .5-9

مورد استفاده قرار گرفته  5شمارۀ به منظور بررسی فرعیات فوق الگوی رگرسیونی 

 :باشد که به شر  زیر می

(5)  Ymean = α0 + α1Factor1 + α2Factor2 + α3Factor3 + ε 
آورده شیده اسییت.   2شیمارۀ  در جیدول   5شییمارۀ نتیایج حاصیل از تخمیین الگیوی     

% از 83دهید فاکتورهیای اسیتخراج شیده،      میی   اسیت کیه نشیان    803/0عری  تعییین الگو 

نییز   3/5دهد. همچنیین آمیارۀ دوربیین واتسیون معیادل       تغییرات متغیر وابسته را توعیح می
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 VIFهای الگو است. در عمن مقیدار   دهندۀ عد  وجود خودهمبستگی میان باقیمانده نشان

همچنیین   دهد که همبسیتگی شیدید بیین فاکتورهیا وجیود نیدارد.       نشان می 5محاسبه شدۀ 

بییوده اسییت و بییدین معناسییت کییه فاکتورهییای   02/0کمتییر از  Fآمییارۀ سییطح معنییاداری 

 ها به عنوان شاخص کنترل کیفیت دارد. با میانگین پاسخ رابطۀ خطی ،استخراجی

 خروجینهایی گروه متغیرهاي  هاي عاملاستخراج  .4جدول شمارۀ 

 ها عاملنا   ها عامل متغیرهای خروجی

5 5 9 

 فردی  های ویژگی 015/0 501/0 162/0 ای حرفهواای   انجا 

 -054/0 025/0 855/0 و کارکنانش کار بهصعحیت اخعقی صاح کنندگان استفاده

 553/0 954/0 234/0 کنندگان استفادهگستردگی 

 526/0 582/0 135/0 کننده استفادهدانش 

 959/0 935/0 213/0 وجود افراد مطلع از امور مالی در مجامع

 464/0 502/0 294/0 دانش مدیران

 کنترل داخلی 093/0 819/0 -068/0 وجود کنترل داخلی

 کار بهشهرت صاح 285/0 -566/0 469/0 الزحمۀ حسابرسی حق

 138/0 015/0 011/0 کار بهسودآوری صاح

 803/0 516/0 -523/0 به حسابرس ارائۀ امکانات

 نی در گروه عوامل خروجیضرایب الگوي رگرسیو .2شمارۀ  جدول

ععمت  عوامل

 اختصاری

 عری 

 متغیر

سطح  tآمارۀ 

 معناداری

VIF 

  Constant 104/9 891/595 000/0 عرس از مبداء

 Factor 1 585/0 396/3 000/0 000/5 کنندگان های فردی استفاده ویژگی

 Factor 2 950/0 313/50 000/0 000/5 کنترل داخلی

 Factor 3 530/0 569/50 000/0 000/5 کار بهشهرت صاح

 F  534/508آمارۀ   856/0 عری  تعیین

 F  000/0معناداری سطح  803/0 عری  تعیین تعدیلی

احتمال آزمون کلموگران  305/5 دوربین واتسون

 اسمیرن 

599/0 
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 2شیمارۀ   جیدول  در کیه  رگرسییون  عیرای   بیودن  معنیادار  آزمون نتایج به توجه با

ا ر معنادار بر کیفیت حسابرسیی دارنید و بیا     ،سه عامل استخراج شده هر شود؛ می معحظه

هیای   یابیم که این عامل یعنی وجود کنترل می تر بودن عری  عامل دو  در توجه به بزر 

دلیلی برای رد  ،ا ر بیشتری بر کیفیت حسابرسی دارد. لذا ،واحد مورد رسیدگی داخلی در

بین کیفیت حسابرسی و عوامل خروجی  طۀ معناداررابهای گروه دو  مبنی بر وجود  فرعیه

 باشد. درصد مورد قبول می 32وجود نداشته و این فرعیه در سطح اطمینان 

این فرعیه نیز بیا تحلییل عیاملی دنبیال      شود میبه عوامل محیطی مربوط  فرعیۀ سو 

 از دیدگاه حسیابداران رسیمی،  » به این صورت مطر  شده بود که سو   فرعیۀ .است هشد

متغییر در   51. در ایین راسیتا از   «عوامل محیطی حسابرسی بیر کیفییت حسابرسیی ا یر دارد    

فاکتور بیا مقیدار وییژه     1استفاده گردید که نتایج حاصله نشان داد که تعداد  گروه مذکور

از واریانس کل، قابل استخراج شیدن هسیتند کیه نتیایج      %19و قدرت تبیین  5تر از  بزر 

 ارائه شده است. 6ۀ ها در جدول شمار در هر گروه از عامل بارهای عاملی هر متغیر

عامیل اسیتخراج    1گونه که در قسمت قبل بیان شد در گروه متغیرهای محیطی  همان

های فرعیی بیه شیر  زییر      فرعیه ،گردید که به منظور بررسی ا ر آنها بر کیفیت حسابرسی

 طراحی شده است:

 رکتی بر کیفیت حسابرسی ا ر دارد.از دیدگاه حسابداران رسمی، حاکمیت ش .9-5

 از دیدگاه حسابداران رسمی، عوامل نظارتی بر کیفیت حسابرسی ا ر دارد. .9-5

 از دیدگاه حسابداران رسمی، حسابرسی مالیاتی بر کیفیت حسابرسی ا ر دارد. .9-9

 از دیدگاه حسابداران رسمی، حسابرسی الزامی بر کیفیت حسابرسی ا ر دارد. .9-4

 بودن حسابرسی بر کیفیت حسابرسی ا ر دارد. ز دیدگاه حسابداران رسمی، فصلیا .9-2

 از دیدگاه حسابداران رسمی، برخورد ق ایی بر کیفیت حسابرسی ا ر دارد. .9-6

 از دیدگاه حسابداران رسمی،  اندازۀ شرکت بر کیفیت حسابرسی ا ر دارد. .9-1

 برازش شده است: 9شمارۀ های فوق الگوی رگرسیونی  به منظور بررسی فرعیه

(9)  Ymean = α0 + α1Factor1 + α2Factor2 + α3Factor3+ α4Factor4 + 

α5Factor5 + α6Factor6 + α7Factor7 + ε   
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 محیطیهاي نهایی گروه متغیرهاي  استخراج عامل. 6جدول شمارۀ 

 ها نا  عامل ها عامل عوامل محیطی

5 5 9 4 2 6 1 

ترکی  دولتی 

 نسهامدارا

حاکمیت  -531/0 459/0 -588/0 088/0 991/0 058/0 605/0

 شرکتی

ترکی  خصوصی 

 سهامداران

825/0 592/0 019/0- 056/0 545/0 534/0 036/0 

ترکی  حقیقی 

 سهامداران

884/0 015/0 559/0 035/0 008/0- 005/0 012/0 

ترکی  حقوقی 

 سهامداران

292/0 054/0- 992/0 929/0 595/0- 462/0 584/0 

تعداد اع ای غیرموا  

 هیئت مدیره

256/0 09/0- 03/0- 413/0 029/0 406/0 042/0 

نظارت جامعه 

 حسابداران

 عوامل نظارتی -003/0 093/0 -006/0 053/0 -549/0 844/0 555/0

 -985/0 055/0 565/0 055/0 508/0 294/0 255/0 شیوه انتخاب حسابرس

 023/0 598/0 -593/0 53/0 512/0 1/0 043/0 کنترل دولت

 991/0 506/0 521/0 -055/0 921/0 659/0 -041/0 حسابرسی اختیاری

حسابرسی  543/0 -595/0 589/0 505/0 122/0 59/0 -555/0 حسابرسی مالیاتی

 501/0 561/0 963/0 006/0 108/0 044/0 525/0 تعداد حسابرسی قبلی مالیاتی

 حسابرسی الزامی -998/0 056/0 535/0 224/0 593/0 433/0 991/0 مشتری مداری

 -559/0 546/0 901/0 669/0 -519/0 496/0 592/0 رقابت بین مرسسات

 065/0 -024/0 -582/0 892/0 956/0 055/0 -042/0 حسابرسی الزامی

فصلی بودن  -083/0 -504/0 169/0 -558/0 544/0 011/0 918/0 فصلی بودن حسابرسی

 حسابرسی

 برخورد ق ایی -546/0 132/0 523/0 052/0 -051/0 941/0 035/0 ییبرخورد ق ا

 اندازۀ شرکت 133/0 -064/0 091/0 -051/0 552/0 016/0 525/0 اندازۀ شرکت

آورده شیده اسییت.   1در جیدول شیمارۀ    9نتیایج حاصیل از تخمیین الگیوی شییمارۀ     

کیه عیری  تعییین    دهندۀ این است  نشان  9خعصه نتایج آزمون الگوی رگرسیونی شمارۀ 

درصید از تغیییرات متغییر     23باشید؛ یعنیی فاکتورهیای اسیتخراجی،      میی  231/0الگو برابیر  

می باشید کیه نشیان     81/5کنند. هم چنین آمارۀ دوربین واتسون معادل  وابسته را توجیه می

نییز نشیان    VIFهیای الگیو اسیت. مقیادیر      دهندۀ عد  وجود خودهمبستگی مییان باقیمانیده  

 Fمبستگی جدی بین فاکتورها وجود ندارد. همچنین سطح معناداری آزمیون  دهد که ه می
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دهد کیه فاکتورهیای اسیتخراجی     است و نشان می 02/0باشد که کمتر از  می 000/0معادل 

ها به عنوان شیاخص کنتیرل کیفییت دارد. بیا توجیه بیه نتیایج         با میانگین پاسخ رابطۀ خطی

ر از عامل چهیار  )الزامیی بیودن حسابرسیی( و     توان ادعا کرد که به غی می 1شمارۀ جدول 

 ۀ% هسیتند بقیی  2 از عامل پنجم )فصلی بودن حسابرسی( که دارای سطح معنیاداری بزرگتیر  

درصد بوده و بر کیفیت حسابرسی ا ر معناداری دارند. از  2دارای سطح معناداری کمتر از 

تیوان ادعیا نمیود     ا نمیی که دو عامل از هفت عامل دارای ا ر معنیاداری نیسیتند، لیذ    آنجایی

 شده است. تأییدفرعیۀ اصلی 

 . ضرایب الگوي رگرسیونی در گروه عوامل محیطی7جدول شمارۀ 

 عری  ععمت اختصاری عوامل

 متغیر

سطح  tآمارۀ 

 معناداری

VIF 

  Constant 105/9 342/83 000/0 عرس از مبداء

 Factor1 515/0 225/6 000/0 000/5 حاکمیت شرکتی

 Factor2 530/0 280/4 000/0 000/5 ارتیعوامل نظ

 Factor3 543/0- 234/9- 005/0 000/5 حسابرسی مالیاتی

 Factor4 098/0 358/0 921/0 000/5 حسابرسی الزامی

 Factor5 015/0 194/5 081/0 000/5 فصلی بودن حسابرسی

 Factor6 501/0 235/5 055/0 000/5 برخورد ق ایی

  Factor1 583/0 266/4 000/0 اندازۀ شرکت

 462/52 فیشر F 231/0 عری  تعیین

 000/0 فیشر Fاحتمال  223/0 عری  تعیین تعدیلی

احتمال آزمون  81/5 دوربین واتسون

 کلموگران اسمیرن 

599/0 

 گیري نتیجه

نتایج تحقیق نشان داد که بسیاری از عوامل ورودی، خروجی و عوامل محیطیی کیه   

ی بر کیفیت حسابرسی داشتند، بع اش توسی  محققیین پیشیین نییز     در این تحقیق ا ر معنادار

این اسیت کیه، عیعوه     بدست آمدخاص  طور بهآنچه در این تحقیق  ،ا بات شده است. اما
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)ورودی، خروجیی و محیطیی( بیر کیفیییت     گانییه هیای سیه   بیر عوامیل متعیدد کییه از گیروه    

ی عامیل کنتیرل داخلیی    حسابرسی ا ر مثبت و معناداری دارند از گیروه متغیرهیای خروجی   

 انیدازۀ مرسسیات  ) مناس  و از گروه عوامل ورودی تعداد شیرکای مرسسیات حسابرسیی   

حسابرسی( در کیفیت حسابرسی ا ر مثبت داشته که این عوامل مهم در واحدهای تجیاری  

الخصییوص بخیش خصوصییی و نییز مرسسییات حسابرسیی چنییدان میورد توجییه قییرار      علیی 

های داخلی مناس  در واحدهای تجاری کشورمان  کنترلیلی،به دال ، بناچرا که ؛اند نگرفته

سیازی   بیه شیفان   هیا  شرکت تمایل نداشتن ارکان راهبری توان به می وجود ندارد. از جمله

های استقرار  بودن هزینه  و قابل معحظه منظور فرار مالیاتی هالخصوص ب  اطععات مالی علی

که واحید تجیاری    قطعاش تا زمانی ،این جودبا و .ذکر نمود یک سیستم کنترل داخلی مناس 

حسابرسی به منظیور   های گزارش ۀمند نباشند، ارائ های داخلی بهره از سیستم مناس  کنترل

بخشیی بیه اطععیات میالی از کیفییت مناسی  برخیوردار نبیوده و چنیدان           اطمینان و اعتبار

 سودمند نخواهد بود.

ع یای جامعیه چنیدان تمیایلی بیه      حسابرسیی کشیورمان ا   ای جامعۀ حرفیه از طرفی در 

تشکیل مرسسات حسابرسی بزر  نداشته و در اغل  مرسسات حسابرسی با تعداد سه نفر 

جامعیه  ۀالیزا  بیر اسیاس آئیین نام     دلییل  بیه شوند کیه آن هیم    از حسابداران رسمی اداره می

ای آن بیا حیداقل ممکین     باشد. در چنین شرایطی کیه اع یای حرفیه    سمی میرحسابداران 

اغل  ترکی  تیم حسابرسیی   ،نمایند اقدا  به تأسیس و اداره مرسسات حسابرسی می شرکا

ای  هیای حرفیه   که باید متشکل از سرپرست ارشد، سرپرست، حسابرس ارشید و سیایر رده  

صورت ناقص بوده و امکان آمیوزش مسیتمر کارکنیان فیراهم نبیوده و       هب ،حسابرسی باشد

ای برخوردار نبوده و نهایتاش ایین   الز  در کار حرفه بنابراین تیم حسابرسی از تجربه و دانش

 امر به کاهش کیفیت حسابرسی منجر خواهد شد.

 -از عوامل محیطی که بر کیفیت حسابرسی ا ر مثبتی دارد برخیورد ق یایی دسیتگاه   

؛ است رنگ شده که در کشورمان تقریباش کم استای  غیرحرفه های های نظارتی با گزارش 

ای حسابرسی که توس  سیهامداران حاعیر در بیورس اوراق     غیرحرفه های حتی با گزارش
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چراکه مثعش اگیر شیرکتی در    ؛گیرد شود نیز برخورد چندانی صورت نمی بهادار استفاده می

پایان سال بخواهد با انجا  یک معامله غیرعملیاتی، سود هر سهم را به صورت غییر واقعیی   

خیود برخیورد    هیای  ا این موعیوا در گیزارش  ای موارد حسابرسان ب در پاره ،افزایش دهد

در چنین شرایطی افزایش غیر  تاشرسانند و نتیج ننموده و موعوا را به اطعا سهامداران نمی

نداشیتن بنییان    دلییل  بیه ایجیاد شیده و ایین افیزایش      هیا  شیرکت واقعی در ارزش سیها  آن  

ای  ل معحظیه اقتصادی مناس  به شکل حبابی تبلیور یافتیه و در کوتیاه میدت کیاهش قابی      

هیای   خواهد یافت. حال با داشیتن قیوانین حقیوقی مناسی  و برخیورد قاطعانیه بیا گیزارش        

 های مالی دست یافت. توان به یک اطمینان معقول از صورت ای می غیرحرفه

 ها یادداشت
1. Beyer and Sridhar   2. DeAngelo 

3. Schauer    4. Jere and Michael 

5. Ferdinand     6. Kris  

7. Guy     8. Jeff 
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