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Introduction 

The desire to gain long-term benefits in the field of professional 
credit and earnings has led to considering audit quality as a factor of 
increasing professional competitiveness in audit services' market from 
the viewpoint of auditors, and from this perspective, this has been 
considered in conducted studies. Palmrose (1988) defined the quality of 
the audit as follows: ensuring the financial statements is audit quality and 
the financial statements are free from any significant misstatement". This 
definition emphasizes the result of the audit, because the ability to rely on 
financial statements before the audit cannot be specified; therefore, the 
actual quality of the audit cannot be observed and cannot be evaluated 
until the audit has reached its result (Hasas Yeganeh and Azinfar, 2010). 
Titman and Trueman (1986) also believe that since actual audit quality 
cannot be observed before auditing or during auditing, there is a need for 
variables to evaluate the actual quality of the audit. Although many 
factors affect the quality of audit services, few studies have been 
conducted to create a conceptual framework or model for describing the 
structure of quality of audit services. In recent decades, some of the 
studies conducted in the field of audit quality have attempted to provide 
an analytical framework based on audit regulations in European 
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countries, as well as the results of previous studies, including Carcello et 
al. (1992), Knechel et al. (2013). Of course, the study results of Francis 
(2011) and Gonthier Besacier et al. (2016), which provide the analytical 
framework for a more complete audit quality according to the results of 
previous studies and European audit regulations (especially French), and 
are more similar to Sarbanes Oxley regulatory texts, have been great 
efforts in this field. This study by formulating factors affecting the 
quality of audit according to the results of studies conducted and 
solutions presented in Iranian auditing standards regarding the quality 
improvement of audit services and presenting them in the form of a 
conceptual model attempts to consider single and distributed factors 
affecting the quality of audit based on previous studies in the form of the 
main and operational factors. 

 
Hypotheses 
The hypotheses of this research are as follows: 

H1: Audit operations affect audit quality. 
H2: Audit group activity affects audit quality. 
H3: Auditing rules affect audit quality. 

 
Methods 

The information needed to test the research hypotheses have been 
obtained through a researcher-made questionnaire. The first statistical 
population of this study consists of CPA’s working in an independent 
audit profession as managers, senior managers, supervisors and senior 
supervisors (in the audit firm), partners, technical managers, audit 
supervisors and senior supervisors (in private audit firms), and the second 
statistical population of this study consists of financial managers of all 
investment companies that operate under the supervision of Securities 
and Exchange Organization. The sampling method in this study is a 
categorized probability sampling method for the first statistical 
population of this study. The subjects are selected from all classes 
conveniently. For this reason, we used Cochran formula to estimate the 
sample size in each class of the statistical population. Among the 
numbers obtained as the sample size of each class, the largest value was 
chosen as the final sample size. The final sample size obtained from this 
study was n = 205 for the first statistical population and n = 74 for the 
second statistical population of all investment companies operating under 
the supervision of Securities and Exchange Organization and 



questionnaires were distributed to respondents through in person 
referring and / or sent by email. After distributing the questionnaires, in 
total, 174 questionnaires were collected. 6 questionnaires were unusable 
due to failure to answer all questions, and a total of 168 questionnaires 
were used in statistical analysis. Regarding the theoretical concepts 
presented on the quality of the audit, this concept cannot be observed; 
therefore, the dependent variable is hidden and endogenous, and the 
independent variables are also hidden, but are exogenous. Consequently, 
the evaluation of the conceptual model of the research to study the 
research hypotheses based on the structural equations modeling with 
partial least squares approach was conducted to study the causal 
relationships between the invisible and hidden variables with interwoven 
relationships.  

 
Discussion and Conclusion 

The factors affecting the audit quality in three fields of audit 
operations, audit regulations and audit group are presented in the form of 
a conceptual model based on the analytical framework based on previous 
conducted studies. Regarding theoretical concepts of audit quality, this 
concept cannot be observed. As a result, the evaluation of the conceptual 
model of the research to test the research hypotheses based on the 
structural equations modeling with partial least squares approach was 
used to study the causal relationships between the visible and hidden 
variables with interwoven relationships including four reflective 
measurement models and a structural model. After testing validity and 
reliability of reflective measurement models, the general test of these 
models and testing the quality of the structural model for the research 
hypotheses, it was found that the null hypothesis was rejected in the test 
of all three hypotheses that is the claim contradiction, indicating that all 
the hypotheses of the research were confirmed and the above factors 
affect the quality of audit services. The results also indicate the general 
utility of the general structural model designed to predict the factors 
affecting the quality of the audit services. According to the conceptual 
model, 20 qualitative features were presented to review them. The study 
of the effects of all exogenous independent variables (audit operations, 
audit group and audit regulations) on the endogenous dependent variable 
of the model (audit quality) showed that the independent variable of audit 
operations with a direct effect factor of 0.431, independent variable of the 
audit group with a direct effect factor of 0.299 and independent variable 



of audit regulations with a direct effect factor of 0.253 in total could 
explain 79.6 percent of the total variation in audit quality. 
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 چکیده
طاای   شاادهانجامدر این پژوهش با استفاده از چارچوبی تحلیلی مبتنی بر نتااایت تحقیقااا  

های اخیر در خصوص کیفیت حسابرسی، مدلی مفهومی در خصوص کیفیت حسابرسی  سال

شده و عوامل مؤثر بر آن بررسی شده است. این عوامل شامل عملیا  حسابرسی، گروه  ارائه  

ده اساات. ازآنجاکااه کیفیاات حسابرساای و عواماال مااؤثر  حسابرسی و مقررا  حسابرسی بو

سازی مبتنی باار مداااد    ها از مدلگیری آنیادشده متغیرهای پنهان هستند، برای اندازه

اساات. جامدااا آماااری اول ایاان   شاادهی اسااتفاده جزئاا ساختاری با رویکرد حداقل مربدا  

حسابرسی بوده و    مؤسسا پژوهش شامل حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و  

کااه تحاات   اساات یگذارهیساارمای هاشاارکتجامدا آماری دوم شامل مدیران مالی تمامی 

. بر اساس نتایت پااژوهش، همااا  کنندیمنظار  سازمان بورس و اوراق بهادار تهران فدالیت 

سااازی مبتناای باار مداااد   ساااختاری، طراحاای و  ی پژوهش کااه در قالاال مدلهاهیفرض

سه عامل مذکور بر کیفیاات حسابرساای   ریتأثگردیده و بیانگر  تأییدت، ی شده اسپردازداده

 .است

کیفیت حسابرسی، فاصلا انتظاراتی از خاادما  حسابرساای، فاصاالا انتظاااراتی از کیفیاات  :هادواژهیکل

 حسابرسی.
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 مقدمه. 1  

ی و تحصایل درآماد موجال شاده احرفاهدرزمینا اعتبار  بلندمد تمایل به کسل منافع 

عااملی در راساتای افازایش رقابات  عنوانباهاست تا از دیدگاه حسابرسان، کیفیات حسابرسای 

 ماورد شادهانجامی در بازار خدما  حسابرسی تلقی شده و از این منظر نیز در تحقیقاا  احرفه

 کارده تدریف گونه بدین را حسابرسی کیفیت( 1988) 1روس است. پالم قرارگرفتهو اقبال  توجه

 یهاه صاور کا آن احتماال و  است حسابرسی کیفیت مالی، یهاصور  از اطمینان »ایجاد: است

 زیارا؛ دارد دیتأک حسابرسی نتیجا بر تدریف این.« باشد نداشته یتیبااهم تحریف گونهچیه مالی

 بناابراین کیفیات؛ ساتین پاذیرنییتد حسابرسی انجام از قبل تا مالی یهااتکا به صور  قابلیت

 باه حسابرسای کاهیوقت تاا مگار شاود ارزیابی تواندینم و  نیست پذیرمشاهده حسابرسی واقدی

 ازآنجاکاه( نیز مدتقدند 1986) 2تیتمن و ترومن (.1389 فر، آذین و  یگانه حساسبرسد ) نتیجه

کیفیت واقدی حسابرسی، قبل از انجام حسابرسی یا در حین حسابرسی قابلیت مشاهده ندارناد، 

 نکاهیباایی است تا بر اساس آن بتوان کیفیت واقدی حسابرسی را ارزیاابی کارد. رهایمتغنیاز به 

، اماا تحقیقاا  مدادودی در جهات گاذاردیم ریتأثعوامل زیادی بر کیفیت خدما  حسابرسی 

اسات.  شدهانجاموب یا مدلی ادراکی برای تشریح ساختار کیفیت خدما  حسابرسی ایجاد چارچ

کیفیت حسابرسای تاابع دو عامال  دهدیم( مدلی ارائه کردند که نشان 1999) 3کاتاناک و واکر

 مرتبط با عملکرد حسابرس به شرح زیر است:

  فنی؛ کارایی و  تطبیق قدر  تجربه، دانش، ازجمله حسابرس، توانایی -

 .قضاو  و  منافع تضاد ای،حرفه مراقبت عینیت، استقالل، ازجمله ای،حرفه اجرای -

در حاوزة کیفیات حسابرسای، در ارائاا  شادهانجامی هاپژوهشی از برخ ریاخی هادههدر 

ی هااپژوهشچارچوب تحلیلی بر اساس مقررا  حسابرسی در کشورهای اروپاایی و نیاز نتاایت 

و  و شارودر (1992) 4دیگاران و  به تحقیقاا  کارسالو توانیماند. از آن جمله قبلی تالش کرده

و گاانتیر بساسایر و  (0112) 6فرانسیس پژوهش نتایت البته. اشاره کرد( 2013) 5دیگران و  نچل

 نتااایت اساااس باار را یترکاماال حسابرساای کیفیاات تحلیلاای چااارچوب( کااه 2016) 7دیگااران

و مشابهت بیشاتری  کرده ارائه فرانسوی، خصوصاً یی،اروپا حسابرسی مقررا  و  ی قبلهاپژوهش

ایان  .تاوجهی در ایان حاوزه باوده اسات درخاوردارد، تاالش  8با متون مقرراتی ساربانز آگزلی

ی هااپژوهشکند با تدوین عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی بر اسااس نتاایت پژوهش تالش می

در استانداردهای حسابرسای ایاران در خصاوص بهباود کیفای  شدهارائهی راهکارهاو  شدهانجام
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رد و پراکنادة ماؤثر بار به عوامل منف در قالل یک مدل مفهومی، هاآنخدما  حسابرسی و ارائا 

ی قبل، در قالل عوامل اصلی و عملیاتی توجه کناد. ارائاا هاپژوهشکیفیت حسابرسی بر اساس 

ی در احرفاهیی مفهومی در خصوص کیفیت حسابرسی بر اساس قضاو  سنجی از افاراد هامدل

 فاصاالا انتظاااراتی بااین ترِقیاا دقمطالدااا  اسااتنباج ساانجی، ضاامن ایجاااد قابلیاات بررساای 

از خدما  حسابرسی در خصاوص کیفیات حسابرسای، مباانی  کنندگاناستفادهو  دهندگانائهار

 ی بسط و گسترش خواهد داد.احرفهی هاقضاو نظری در حوزة کیفیت حسابرسی را بر اساس 

 

 نظری پژوهش . مبانی2

، انادپرداختهی از تحقیقاتی که به بررسی عوامال ماؤثر بار کیفیات حسابرسای ریگبهرهبا 

 شاده ارائاهو یک مدل مفهاومی در ایان خصاوص  شده ارائهچارچوبی برای کیفیت حسابرسی 

 عامالساه  بارایمورد است که  بیستچارچوب شامل  نیدر ا شدهانیب یفیک یهایژگیو است. 

ایان  شارح به است. در ادامهشده ارائه یو مقررا  حسابرس یگروه حسابرس ،یحسابرس ا یعمل

 پردازیم.ها میویژگی

 

 یحسابرس تیفیک برمؤثر  یحسابرس اتیعمل ةنیزم یهایژگیو -1-2

 تیا فیک بارماؤثر  عوامل یهایژگیو  ،شدهانجام قا یتحق از حاصل ینظر میمفاه اساس بر

 :شودمی نییتب ریز شرح به یحسابرس ا یعمل انیزم اساس بر یحسابرس

 

 یو مستندساز یحسابرس ندیفرا تیفیک -1-1-2

مناسل بر اسااس  یمحتوا یهاآزمون نییو تد یداخل یهاکنترل یابیو ارز نییمنظور تدبه

در  یحسابرسا  یاساتانداردها تیا رعااظهاارنظر،  اارائ یدر راستا یشواهد و مستندا  حسابرس

دارد. بار اسااس  یحسابرسا  ا یا عمل یاجارا تیفیدر ک یفراوان تیاهم یحسابرس ابرنام ةحوز

باه  ،موقع مستندا  حسابرسی کاافی و مناسالبه اتهی ،ایران 230 ةشمار یاستاندارد حسابرس

کناد و بررسای و ارزیاابی اثاربوش شاواهد حسابرسای افزایش کیفیات حسابرسای کماک می

 نمایادمینهاایی کاردن گازارش حساابرس، تساهیل  آمده را پیش ازدستشده و نتایت بهکسل

 (.1392 ،یحسابرس یاستانداردها نیتدو  اتی)کم

 



 33 ... حسابرسان مستقل  دگاهی از د یحسابرس ت یفیبر ک مؤثر عوامل یبررس

 یدگیرسمورد واحد  یتداوم حسابرس -2-1-2

حسابرسان، درک آنان از انواع  اتجرب شیکه با افزا کنندیم انی( ب1990) 9کیو فردر یبیل

 یریگمیتصام تیا فیک نی؛ بناابراابادییم شیافزا یمال یهاموجود در صور  یاحتمال فا یتحر

باا  و  ابادییم شیکار افازاصااحل تیبه نوع فدالنسبت حسابرسان  اتجرب شیبا افزا ،حسابرسان

 .شودمی تیحسابرسان تقو یتصد ةدور شیافزا

 

 یاستفاده از خدمات کارشناس -3-1-2

بهباود  یاز شاواهد حسابرسای در راساتا یعنوان بوشا کار کارشناس باه تیاستفاده از نتا

خاود  یهایدگیضامن رسا  انحسابرسا  اسات. یاظهارنظر حسابرسا  او پشتوان یاقضاو  حرفه

د. بار اسااس نکارشاناس نیااز داشاته باشا  قیا از طر یممکن است به کسل شاواهد حسابرسا 

ضارور  اساتفاده از کاار  صیتشاو یحساابرس باراایاران،  620 ةشامار یاستاندارد حسابرسا 

نادرست با توجه به ناوع و  اخطر ارائ ،سرفصل موردنظر تیاهم شامل ،موارد کلیاکارشناس باید 

در دساترس را  یساایر شاواهد حسابرسا  تیا فیمقدار و ک ،موضوع موردنظر یدگیچیو پ تیماه

 (.1392 ،یحسابرس یاستانداردها نیتدو  اتیکند )کم یابیارز

 

 کارصاحب ازسویحسابرسان  یهاهیتوص رشیپذ -4-1-2

 ساتمیس ةگازارش درباار احسابرسان پس از ارائا  ران،یا یحسابرس یاستانداردها اساس بر

، مدماو ً اقاداما  تیریباه ماد یانجام اقداما  اصاالح ی زم برا یشنهادهایو پ یکنترل داخل

 نیتادو  اتا یناد )کمنکمی یابیا پیشانهادها را ارز یرد برخا  لیا و د  تیریشده توسط مدانجام

 شیبرافازا عاالوه حسابرساان یهاهیتوصا  رشیپاذ نیبناابرا(؛ 1392 ،یحسابرسا  یاستانداردها

 خادما  تیا فیک ازکار صااحل مناسال استنباج  موجل ،یداخل یهاکنترل یاثربوش و  ییکارا

 صیتشاو در را حسابرساان یاتیا عمل ریمسا  گارید طرف از و  شده( یظاهر تیفی)ک یحسابرس

 یحسابرس گزارش یفیک بهبود در نیهمچن ؛سازدیم هموار یمال یهاصور  در عمده فا یتحر

 (.2016 ،دیگرانو  ریربساسیبود )گانت خواهدمؤثر  بدد یهاسال ای سال

 

 یحسابرس اتیدر عمل یحسابرس کیحضور مناسب شر -5-1-2 

 یو اثربوشا  ییکاارا یدر راساتا یحسابرسا  ا یا عمل نیدر حا  یحسابرسا  کیشر حضور
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 یطرح کلا  ،واحد مورد رسیدگی تیچون شناخت موضوع فدال ییهاهدرزمین ی،حسابرس ا یعمل

 یاطالعاا   زم بارا ی و حسابرس کار بر جدید یاحرفه یاستانداردها یا نیقوان ریتأث ،حسابرسی

(. 1392 ،یحسابرسا  یاساتانداردها نیتادو  اتا یشاده اسات )کم دیتأک یبرآورد خطر حسابرس

 بار یحسابرسا  ا یا عمل یاجارا ةنحاو بر یفیک نظار  ندیفرا یاثربوش موجلرعایت این نکته 

 خواهاد یحسابرسا  تیفیک بهبود تیو درنها موضوعه مقررا  و  یحسابرس یاستانداردها اساس

 (.1383 ،ییآقا و )مجتهدزاده  شد

 

 کاراز صنعت صاحب یحسابرس کیشر یاطالع کاف -2 -6-1

باه  ،توجاه باه آن بااکاه حساابرس  کندیمفراهم  را یانهیزم ،کارصاحل تیفدالشناخت 

 ،آن ازمناسال  یریا گبهره و  یدگیرسا ماورد  واحاد تیا . شاناخت فدالبپردازد یاقضاو  حرفه

( و کنترل و  یذاتبرآورد خطرها )خطر  و  یداخل یهاکنترل یابیارز رینظ یموارد در راحسابرس 

 یاگوناهبه یحسابرسا  یو اجارا یزیرو برناماه یحسابرسا  یطرح کلا  یاته ،مشکال  ییشناسا

 از طرفای(. 1392 ،یحسابرسا  یاساتانداردها نیتادو  اتی)کم رساندیم یاریاثربوش و کارآمد 

بارای  را یحسابرسا  یفنا  ریمد ای کیشر یفن توانکار صاحل تیفدال از مناسل اطالعا  کسل

 شیافازا مناسال یِحسابرسا  اظهاارنظر ناوع نییتد و  تیبااهم و  عمده یحسابرس نکا  یابیارز

 (.2011، سیدهد )فرانسیم

 

 یدگیرس مورد و کارکنان واحد یحسابرس گروه نیب ارتباط تیفیک -7-1-2

 مرباوج  صاندت از شاناختکسال  یدر راساتا یمناسل و اثربوش گروه حسابرس ارتباج 

 و  یداخلا  یهااکنترل یابیا ارز در ایحرفاه قضااو  اعمال توان شیافزا و کار صاحل فدالیت به

 کناد مطلاوب را یحسابرسا  تیا فیک یاثربوش نحو به تواندیم ،تیبااهم فا یتحر کشف امکان

باین حسابرساان و کارکناان  یفنا  اطالعاا  تباادله کا آن ضامن(. 2001،10گرانید و  انرو )مک 

 توافاق عادم موارد تواندیم یحسابرس و  یحسابدار یاستانداردها و  مقررا  ةحوز در، کارصاحل

 یهااگزارش یفا یک بهباود تیا درنها و  یانتظاارات افاصال کااهشبار  جهیدرنت و را کاهش دهد 

 .باشدمؤثر  زین یحسابرس
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 یگروه حسابرس یزمان ةبودج تیریمد -8-1-2 

 باه یحسابرسا  ا یا عمل یاثربوشا عادم  موجل طرفکیپرفشار از و  محدود یزمان ابودج

ازنظار  یاتیعمل ییکارا کاهش موجل از طرفی و  شده تیبااهم فا یتحر کشف امکان عدم لیدل

 (.1382 ،یمیو ند ی)مهران شد خواهد یپرسنل یهانهیهز و  وقت صرف

 

 ارکان راهبری شرکتبا  یارتباط گروه حسابرس تیفیک -9-1-2 

 در مساتقل و  فداال یحسابرسا  یهاتاهیکم وجاود ،شادهانجام ریا اخ قاا یتحق اساس بر

 در اسااس نیا ا بار. دارد یکا ینزد ارتبااج  یحسابرسا  تیا فیک شیافزا با ،کارصاحل یهاشرکت

 ارمساوو نیغ عمال اطا یح شادن محدود به منجرمؤثر  نیقوان وجود ،یکارگزار یانظر یراستا

 موجالپرقادر   یحسابرس اتیکم وجود رو نیازا ؛(1383 ،ییآقا و  زادهمجتهد) شودمی رانیمد

 را ا یا واقد حسابرس که موضوع نیا از یده نانیاطم با مستقل، یحسابرس تیفیک که شودیم

 گاروه مناسال ارتبااج  نیبنابرا ؛ابدی شیافزا رد،یگینم قرار تیریمد ال یتما تحت و  کرده انیب

 اساتقالل تیا تقو سبلشوند، ی میدگیرسکه  یواحدها در یشرکت تیحاکم گروه با یحسابرس

 .شد خواهد یحسابرس یهاگزارش یفیک بهبود جهیدرنت و  حسابرسان

 

 یحسابرس تیفیک برمؤثر  یحسابرس گروه یهایژگیو -2-2

 ،نیشا یپ یهااپژوهش درشاده ارائه یفیک چارچوب اساس بر یحسابرس یفیک یهایژگیو 

 است: ریز شرح به یحسابرس تیفیک بر آن ریتأث و  یحسابرس گروه نقش ادرزمین

 

 یحسابرس اتیخارج از عمل یااخالق حرفه تیرعا -1-2-2

 اسات ایحرفه رفتار آیین ةدربرگیرند مدمو ً حسابرسی کارهای به مربوج  اخالقی الزاما 

 شاامل ،ایحرفاه اخاالق اساسی اصول ای،حرفه رفتار آیین طبق. دارد بازدارنده اجنب بیشتر که

 .است ایحرفه رفتار و  رازداری ای،حرفه مراقبت و  صالحیت طرفی،بی ،یدرستکار

 

 اتیعمل نیدر ح یگروه حسابرس یاعضا یعدم وجود مشکالت شخص -2-2-2

 یاجارا نیحا  در یحسابرس گروه یاعضا یفرد مشکال  وجود عدم خصوص در مورد نیا

 در زیا ن را مشاکال  گوناهنیا وجاود عادم ،شادهانجام ریاخ قا یتحق. است یحسابرس ا یعمل
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ماؤثر  یحسابرسا  تیا فیک بهباود جاهیدرنت و  یحسابرسا  ا یا عمل یاثربوشا  و  ییکاارا شیافزا

 (.2013، گرانیداند )نچل و دانسته

 

 یحسابرس کیشرمناسب  یفن ییاطالعات و توانا -3-2-2

 هار کیفیات مسوولیت باید کار رمسوولیمد ،رانیا یحسابرس یاستانداردها طبقازآنجاکه 

 را الگاویی ،حسابرسای کار مراحل اهم در است  زم بپذیرد، را وی به شدهمحول حسابرسی کار

کیفیت حسابرسی برای سایر اعضای گروه تدوین کند. این الگو، مدمو ً از طریق اقاداما   ةدربار

اهمیت اجرای کاار طباق الزاماا  اساتانداردهای  رینظ ،مناسل وی یهاامیکار و پ رمسوولیمد

باه  ،کنتارل کیفیات مؤسساه یهاو روش هااستیاهمیت رعایت س ،ای، قانونی و مقرراتیحرفه

 (.1392 ،یحسابرس یاستانداردها نیتدو  اتیشود )کماعضای گروه ارائه می

 

 یفن ییکسب اطالعات و توانا برای یآموزش مناسب گروه حسابرس -4-2-2

 شناخت چون یموارد شامل ،حسابرسی گروه از انتظار مورد صالحیت و  هاییازآنجاکه توانا

 الزاماا  از شاناخت ،هااآن پیچیادگی و  ماهیت به توجه با حسابرسی کارهای از عملی اتجرب و 

 مرباوج  صاندت از شاناخت مناسال، فنای داناش مقرراتای، و  قاانونی ای،حرفاه استانداردهای

 کنتارل یهااروش و  هااساتیس از شاناخت ای،حرفه قضاو  اعمال توان ،کارصاحل فدالیت به

 خصاوص در اسات  زم ،(1392 ،یحسابرسا  یاستانداردها نیتدو  اتیاست )کم مؤسسه کیفیت

 یمناساب اقاداما   زم یهاتیصاالح کسال بارایگروه  کار نیح یسرپرست و  مناسل آموزش

 .شود انجام

 

 یحسابرس ةموسس ةانداز -5-2-2

 را باا یتر، خدما  حسابرسبزرگ ی( مدتقد است که مؤسسا  حسابرس1981) 11آنجلوید

 یحسابرسا  خادما  باازار در را خود شهر  حسن تا اندلیما رایز ؛دهندمی ارائه بهتری تیفیک

 تیا فیک باا ی،حسابرسا مؤسساا   ةاناداز که داد نشان یلیتحل یروش اارائ با یو . دهند شیافزا

 گازارش و  کشاف در قصاور از یناشا  انیز یاقتصاد دگاهید از رایز دارد؛ یمثبت ارابط یحسابرس

 باه یمؤسساات نیچنا  کاه اسات نیا بر. تصور است کالن بزرگمؤسسا   در تیبااهم فا یتحر

 یهااآزمون انجاام و  خاود حسابرساان آماوزش یبارا شتریب امکانا  و  منابع به یدسترس لیدل
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 .دهندیم ارائه هتریب تیفیک با را یحسابرس خدما  موتلف،

 

 یگروه حسابرس تیریمد تیفیک -6-2-2

 شااامل ،رانیاا ا 220 ةشاامار یحسابرساا  اسااتاندارد اساااس باار یحسابرساا  گااروه تیریمااد

 شادن مشاوص مقرراتای، و  قاانونی ای،حرفاه اساتانداردهای الزاماا  طباق کاار شادن انجام

 و  کاردن مساتند و  مناسال یهامشاور  شادن انجاام بیشتر، بررسی مستلزم ةعمد موضوعا 

 ،اجراشاده کاار میازان و  اجرا یبندزمان ماهیت، در دنظریتجد ضرور  ،هامشور  نتایت اجرای

 و  کاافی مناسال، یاگوناهبه آن شادن مساتند و آمده دساتبه نتایت از شدهانجام کار پشتیبانی

 اهاداف باه دساتیابی و  حساابرس گازارش از پشاتیبانی بارایشاده کسل شواهد بودن مناسل

 (.1392 ،یحسابرس یاستانداردها نیتدو  اتیاست )کم حسابرسی کار انجام یهاروش

 

 یحسابرس تیفیک برمؤثر  یحسابرس مقررات ةنیزم یهایژگیو -3-2

 نیشا یپ یهااپژوهش درشاده ارائه یفا یک چارچوب اساس بر یحسابرس یفیک یهایژگیو 

 است: ریز شرح به یحسابرس تیفیک بر آن ریتأث و  یحسابرس مقررا  نقش ادرزمین

 

 حسابرس یالزوم چرخش دوره -1-3-2

 یحسابرسا  تیا فیک بر حسابرسان یتصد ةدور رفتن افزایش ای حسابرس انتواب تداوم اثر

 تیا فدالمرور باه باه حساابرس تاا شاودیم موجل یطرف از. توان بررسی کردمی منظر دو  را از

 تیا فیک و  حساابرس یاحرفاه تیصاالح شیافازا سابل موضاوع نیا که شود آشناکار صاحل

 باه او  ازحادشیب یکا ینزد موجال حسابرس انتواب تداوم گرید یسو از اما ؛شودیم یحسابرس

 و بگاذارد  حسابرسای اساتقالل بار یمنف اثر است ممکن موضوع نیا و  شدهکار صاحل تیریمد

 .(2010،12لیشود ) یحسابرس تیفیک شدن مودوشباعث 

 

 کاربا صاحب یو مال یارتباط شخص تیمحدود -2-3-2

 ماورد واحاد باا یحسابرسا  گاروه یاعضا و  شرکا یشوص و  یمال ارتباج  هرگونه تیممنوع

 تیا فیک بارماؤثر  عوامالعنوان باه ریا اخ یهااپژوهش در کاه اسات یعاواملازجمله  یدگیرس

 االزحماا حق سااطح تیمحاادود نیهمچناا ؛ (2011 س،یشااده اساات )فرانساا مطرح یحسابرساا 
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 ةدور کیا  طول در یحسابرس اموسس یافتیدر درآمد کل نسبت بهکار صاحل کی از یحسابرس

از  یکا ی(. 2016 ر،یبساسا  ری)گاانت اسات یجاار قاا یتحق درذکرشده  عوامل گرید از زین یمال

 یهاسامت یدگیدر واحد مورد رسا  توانندیآن است که حسابرسان نم ،یالزاما  قانون نیترمهم

 (.1388 گانه،یداشته باشند )حساس  یتیریمد

 

 دهندهنانیاطم ریخدمات غ ةارائ تیممنوع -3-3-2

 اساتقالل کاه اسات یمساائل نیتارمهم از یکی حسابرسان توسط یدهیگواه ریغ خدما 

 باا مواجهاه در کاه اسات ییراهکارهاا مشاابههاا حلراه و  دهادیم قرار ریتأث تحت را حسابرس

(؛ 1388 گاناه،یدارد )حسااس  وجاودکار صااحل و  حساابرس یشوصا  و  یماال ارتباج  موضوع

توساط  یتیریخادما  ماد اکه ارائ ینیلزوم وجود قوان ،یمنظور بهبود استقالل ظاهربه نیبنابرا

 توانادیموضاوع م نیا است. ا یضرور ،کندمنع  یخدما  حسابرس ازمان با ارائحسابرسان را هم

از  یکنندگان از خادما  حسابرسا حسابرساان و اساتفاده یانتظاارات ااز فاصال یعنوان بوشا به

 .ررسی شودبعملکرد حسابرسان 

 

 یفیک یبندو رتبه یلزوم مقررات نظارت -4-3-2

 بارایهاا آن تیرسام عامال ،یاحرفاه مجاامع در یحسابرسا مؤسسا   تیعضوازآنجاکه 

 وجاود آنان یبرا یاحرفه یاستانداردها و  مقررا  تیرعا لزوم است، یحسابرس احرف در اشتغال

 باه ازیا ن قاانون، طباقمدماو ً  حسابرساان کاه کننادیم انیا ب( 1986) 13مرمنیز و  واتز. دارد

عمال کنناد کاه  یاستانداردها اساس بر دیباها آن یهدف نیچن یبرا و  دارند یاحرفه تیصالح

 یراساتا در ینظاارت مقررا  یاحرفه مجامع زم است  نیبنابرا؛ اندتدوین کرده یاحرفه مجامع

 را تدوین کنناد. در نتیجاه باا آنان تیفدال یادوره یبررس زین و  حسابرسان استقالل از نانیاطم

 باه را آناان توانادیم ،یحسابرسمؤسسا   یفیک یبندرتبه نییتد و  استانداردها و  نیقوان تیرعا

 حالنیدرع و  وادار یدگیرس یهابرنامه نیتدو  در یاحرفه یاستانداردها تیرعا و  استقالل حفظ

 .کند لیترغ

 

 یحسابرس ةالزحممقررات در خصوص حق  نیلزوم تدو -5-3-2

حسابرساان  یبارا یشاتریب االزحم( مدتقدند که هرچه حق1987) 14نیآست و  کیمونیسا
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باه  یصاور  حسابرساان ازنظار ماال نیا ؛ اماا در اابادییم شیافازا زیمنظور شود، تالش آنان ن

ممکان  ،از دسات دادن کاار خاود یبه خاطر نگران جهیدرنت ؛شوندیکاران خود وابسته مصاحل

بدادها  توانادیاماور م نیا انجام ندهند که البته ا یرا به شکل مناسب یحسابرس یهااست روش

 آنان به همراه داشته باشد. یبرا یبد یعواقل مال

 

 پژوهش ةپیشین. 3

 ی خارجیهاپژوهش -1-3

حسابرساای و کیفیاات اناادازة مؤسسااا عنااوان »( در پااژوهش خااود بااا 1981آنجلااو )دی

 تیا فیک باا، خادما  حسابرسای را تاربزرگحسابرسای  مؤسساا مدتقد است که  «حسابرسی

تا حسن شهر  خود را در بازار خادما  حسابرسای افازایش  اندلیما؛ زیرا کنندیمبهتری ارائه 

حسابرسای  تیا فیک بااحسابرسی  مؤسسا ی با ارائا روشی تحلیلی نشان داد که اندازة و  دهند.

ی به دلیل دسترسی به منابع و امکاناا  مؤسساتطا مثبتی دارد. تصور بر این است که چنین راب

 تیفیک بای موتلف، خدما  حسابرسی را هاآزمونبیشتر برای آموزش حسابرسان خود و انجام 

 .دهندیمبهتری ارائه 

تجرباه و تواناایی جهات تبیااین عناوان »( در پاژوهش خاود باا 1990لیبای و فردریاک )

که با افزایش تجربا حسابرسان، درک آنان از انواع تحریفا   کنندیمبیان  «ی حسابرسیهاتهافی

ی حسابرسان با ریگمیتصمبنابراین کیفیت ؛ ابدییمی مالی افزایش هاصور احتمالی موجود در 

 .ابدییمافزایش  افزایش تجربا حسابرسان

یادداشتی بر رابطا بین اندازة مؤسسه عنوان »( در تحقیقی با 1993) 15و نیو سون دیوید 

ی حسابرسی بزرگ مشتریان هاسسهؤمبیان کردند که  «حسابرسی و کیفیت حسابرسی

بنابراین توقع بیشتری از آنان در راستای کشف و گزارش تحریفا  موجود در ؛ ی دارندتربزرگ

 وجود دارد. ی مالی، از سوی بازار خدما  حسابرسیهاصور 

کیفیت خدما  حسابرسی و اندازة مؤسسا » عنوان( در تحقیقی با 1994) 16 م و چانگ 

 مؤسسا ی طورکلبهکه  اندکرده عنوان حسابرسی: شواهدی از بازارهای اولیه در سنگاپور«

 .دهندینمحسابرسی کوچک ارائه  مؤسسا کیفیت حسابرسی بهتری از  لزوماً حسابرسی بزرگ 

توصاص صاندتی حسابرساان و کیفیات عنوان »( در تحقیقی با 2000) 17دون و دیگران 

مؤسسا حساابرس تجرباا بیشاتری در صاندت  هراندازهکه  اندداشتهبیان  کاران«صاحلافشای 
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 بااسای دست آورد، به دلیل ایجاد شهر  مثبت، عالقا بیشتری به ارائا خدما  حسابرخاصی به

 .کندیمبهتر پیدا  تیفیک

 مؤسسا ، اندازة کارانصاحلی رعادیغبازده عنوان »( نیز در تحقیقی با 2005) 18لوییس 

حسابرسای بازرگ  مؤسساا کاه  داردیمابراز  «حسابرسی کوچک مؤسسا  ریتأثحسابرسی و 

 .کنندینمارائه  ترکوچک مؤسسا همیشه خدما  بهتری نسبت به 

ا حسابرسای و کیفیات الزحما عناوان »حق( در تحقیقای باا 2007) 19دیگرانهویتاش و  

شده به حسابرساان، ممکان اسات ی بیشتر پرداختهاالزحمهحقکه  کنندیم انیب حسابرسی«

دهناد، افازایش دهاد و یی را که حسابرساان انجاام میهاتالشطبیدی و متناسل با آن،  طوربه

ی باا تر هاالزحماهحقکیفیت حسابرسی نیاز افازایش یاباد؛ همچناین ممکان اسات  جهیدرنت

و چاون  ساازدیمخود وابساته  کارانصاحلاقتصادی، آنان را به  ازلحاظ پرداختی به حسابرسان 

خواهناد اعتباار ت دهناد و میشاده از دسا مناافع خاود را در واحادهای رسیدگی خواهندینم

 تیا فیک باای حسابرسی ارتقاا بوشاند، فدالیات خاود را هاگزارشی خود را نزد ذینفدان احرفه

 .دهندیمبیشتری انجام 

ی در کارمحافظاهحسابرسای در  مؤسسا آیا چرخش عنوان »( در تحقیقی با 2010) یل 

حسابرسای را  تیا فیک بااحسابرسای  مؤسساا ارتبااج چارخش  «است؟ رگذاریتأثحسابداری 

های طاو نی دچاار حسابرساان در حسابرسای ویازنظار  ارزیابی کرده است. داریمدنارتباطی 

خود صالحیت حسابرسان را بارای انجاام حسابرسای  انوبشوند و این بهمی حس وفاداری ینوع

 برد.ال میؤو اثربوش زیر س تیفیباک

اساتنباج از کیفیات حسابرسای: عناوان »تحقیقی با ( در 2016) گرانیدگانتیربساسیر و  

ی هااپژوهشبا استفاده از چاارچوب تحلیلای کاه در  «فراتر از فاضلا استنباطی مبتنی بر نقش

 انددهیرسا ی فرانسه، به این نتیجه احرفهقبلی ارائه شده بود، با تدریف جامدا مدرفتی در محیط 

ی که با سطح مهار  و تجربا احرفهردی افراد ی فهایژگیو که استنباج از کیفیت حسابرسی به 

ی دارد، مرباوج اسات و همبساتگی اطالعاتی به اشتراک گذاشته بین آن هاارزشاز درک  هاآن

 در فرایند حسابرسی مرتبط نیست. هاآنبه نقش  لزوماً

 

 ی داخلیهاپژوهش -2-3

 24( در پژوهش خاود ضامن بررسای اساتنباج حسابرساان از 1383زاده و آقایی )مجتهد
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ی باین اساتنباج داریمدنا که تفااو   انددهیرسبر کیفیت حسابرسی، به این نتیجه  مؤثرعامل 

ی آنان و نیز استنباج بین گروهی آناان هاگزارشاز  کنندگاناستفادهی حسابرسان و گروهدرون

 وجود ندارد.

ی و احرفاهحفاظ اعتباار  منظوربهکنند که حسابرسان ( بیان می1386) گرانیدنمازی و  

حسن شهر  خود و نیز اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسای 

ی هاناهیهزکاهش میزان دعاوی حقوقی علیه خاود و نیاز کااهش  منظوربههستند. حسابرسان 

 خواهند کوشید. تیفیباکدر راستای ارائا خدما  مترتل بر دعاوی مذکور 

حسابرسی  مؤسسا کنند که ( در پژوهش خود عنوان می1389فر )حساس یگانه و آذین  

( بیاانگر 1389فارد )هشی و مظاهری  پژوهشحسابرسی بهتری دارند. نتیجا  کیفیت ترکوچک

 است. مؤثرحسابرسی بر کیفیت حسابرسی  مؤسسا آن است که اندازة 

حسابرسی بر کیفیات  مؤسسا چرخش  ریتأث( به بررسی 1389) یجدفرحساس یگانه و  

. نتیجاا اندپرداختهدر بورس اوراق بهادار تهران  شدهرفتهیپذی هاشرکتی حسابرسی هاگزارش

حسابرسی موجل افزایش کیفیت حسابرسای  مؤسسا که چرخش  دهدیمپژوهش مزبور نشان 

 .شودینم

اطمیناان ) یحسابرسا خادما   زمانهمکنند که ارائا ( بیان می1390) گرانیدانصاری و  

دارد؛ همچناین  ریتاأثغیر اطمینان دهی( بر میزان استقالل حسابرسی ) یجانبدهی( و خدما  

ی و غیر حسابرسای توساط دو نتایت پژوهش مزبور بیانگر آن است که چنانچه خدما  حسابرس

ی مطمون انجام شود یاا غیار نهادحسابرسی انجام شود یا تحت نظار   مؤسسا گروه مجزا در 

 نوواهد کرد. دارخدشهباشد، استقالل حسابرسی را  زمانهم

 آنکهحسابرسی به امید  مؤسسا که بسیاری از  ( مدتقدند1392) یمرادعلی  و  نیا ایزدی 

خود مندقد کنند، ممکن اسات متقبال  کارانصاحلباری با بتوانند در آینده قراردادهای منفدت

حسابرسای بارای  مؤسسا ی مدیریت و شریک هاردهزیان شوند. در این شرایط ممکن است بر 

ی و اساتقالل طرفا یببنابراین ممکن اسات ؛ فشار بسیاری ایجاد شود وکارکسلحفظ و گردش 

 مؤسساا ی کنترل کیفیات در هاروشرود. برای کاهش این تردید اعمال  السؤحسابرسی زیر 

 ماؤثر تیا فیباکدر عرضاا خادما  حسابرسای  توانادیم شگانیپهمحسابرسی در قالل بررسی 

 باشد.

( در پژوهش خود مدلی برای کیفیت حسابرسای باا توجاه باه 1392) گرانیدمشایوی و  



  42 1397بهار و تابستان ، اول، شماره دهمهاي حسابداري، دوره  مجله پیشرفت 

و با رویکاردی کیفای  اندکردهی محیطی و شرایط حاکم بر حرفا حسابرسی ایران ارائه هایژگیو 

ی زمینا بنیان، عواملی چاون اثربوشای نظاام کنتارل کیفیات در حرفاه، پردازهینظرمبتنی بر 

صااالحیت حسااابداران رساامی، تقاضااا باارای کیفیاات حسابرساای، اثربوشاای  ریتااأثوضاادیت 

حسابرسی و بازار کار، حسن شهر  و اعتباار  مؤسسا دداد ی از حسابرسان، تناسل تخواهپاسخ

 تیاا فیکعواماال مااؤثر در  نیتاارمهمحسابرساای و دورة تصاادی و فشااار زمااانی را از  مؤسسااا 

 .اندکردهحسابرسی عنوان 

ا حسابرسای الزحما حقکیفیات حسابرسای بار  ریتاأث( به بررسی 1393) گرانیدواعظ و  

 مؤسساا که بین توصص  دهدیمایت این پژوهش نشان . نتاندپرداختهشده ی رسیدگیواحدها

ا حسابرسای رابطاا الزحما حقو  شده فدالیت دارندی رسیدگیواحدهاحسابرسی در صندتی که 

 ی وجود دارد.داریمدنمنفی و 

ی مؤسساا حسابرسای و هاایژگیو ( به بررسای رابطاا باین 1395) گرانیدزاده و شمس 

 بهااداردر بورس اوراق  شدهرفتهیپذشرکت  141حسابرسی در بین  تیفیک بای حسابرسی شرکا

که بین توصص مؤسسا حسابرسی و تجرباا  دهدیم. نتایت این پژوهش نشان اندپرداختهتهران 

باین  کاهیدرحالی وجاود دارد؛ داریمدنحسابرسی رابطا مثبت و  تیفیک بای حسابرسی، شرکا

 ی مشاهده نشده است.داریمدناندازة مؤسسا حسابرسی با کیفیت حسابرسی رابطا منفی و 

 تیا فیک باا( به بررسی رابطا بین دورة تصدی و تغییر حساابرس 1395) یبرزگرپیری و  

اند. نتایت پاژوهش بیاانگر آن شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختههای پذیرفتهسود شرکت

از کیفیات  جاهیدرنتافزایاد و یش دورة تصدی حسابرسان بر مقدار اقالم تدهدی میاست که افزا

 شود.سود کاسته می

کیفیت حسابرسی بر رابطاا باین جریاان نقاد  ریتأث( به بررسی 1396) یادیصستایش و  

اناد. نتاایت ایان پاژوهش نشاان آزاد مازاد با مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته

دهد که استفاده از مؤسسا حسابرسی با کیفیت زیاد و تغییر حساابرس، تداارم مرباوج باه می

ماازاد را کااهش داده و موجال کااهش هاای نقادی آزاد های نمایندگی ناشی از جریاانهزینه

گاذاری شود و درنتیجه افزایش کارایی تصمیما  سرمایهها میمدیریت سود ناشی از این جریان

 را به دنبال دارد.
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 . مدل مفهومی پژوهش4

بر کیفیت حسابرسی که بر اساس نتایت تحقیقا   مؤثر، عوامل ادشدهبا توجه به مطالل ی

در قالل یک مدل مفهومی بیان کرد و بر اساس  توانیمة قبلی حاصل شده است را شدانجام

این عوامل بر  ریتأثخدما  حسابرسی از  تقاضاکنندگانو  کنندگانعرضهی احرفهاستنباج 

بازتاب کیفیت حسابرسی در توانمندی حسابرسان برای کشف  جهیدرنتکیفیت حسابرسی و 

و استقالل آنان در گزارش این تحریفا ، مدل را ارزیابی و  ی مالیهاصور تحریفا  عمده در 

بر  مؤثردر صور  لزوم بازبینی و اصالح کرد. مدل مفهومی پژوهش برای تدیین ارتباج عوامل 

 است. شدهارائه 1در نگاره  ادشدهی یهانهیزمکیفیت حسابرسی بر اساس 

 
بر کیفیت حسابرسی در قالب یک   مؤثر مدل مفهومی پژوهش جهت عوامل  :1نگاره 

 چارچوب تحلیلی 

 

 پژوهش یهاهیفرض. 5

و ارائا مدل مفهومی پژوهش مبتنی بر مباانی نظاری حاصال از  ادشدهبا توجه به مطالل ی

ایان  یهاهیفرضا بار کیفیات خادما  حسابرسای،  مؤثربرای تدیین عوامل  شدهانجامتحقیقا  

 شود:پژوهش به شرح زیر بیان می

 است. رگذاریتأثفرضیا اول: عملیا  حسابرسی بر کیفیت حسابرسی 
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 ست. رگذاریتأثفرضیا دوم: فدالیت گروه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی 

 است. رگذاریتأثفرضیا سوم: مقررا  حسابرسی بر کیفیت حسابرسی 

 

 روش پژوهش. 6

محقاق سااخته  اپاژوهش از طریاق پرسشانام یهاهیمنظور آزماون فرضا اطالعا   زم به

حساابداران  افاراد ذیال اسات: تماامیاین پژوهش شاامل اول آماری  اآمده است. جامددستبه

سرپرساتان و  ؛مادیران و مادیران ارشاد یهااحسابرسی مستقل در رده ارسمی شاغل در حرف

سرپرساتان و سرپرساتان ارشاد  ؛مادیران فنای ؛سرپرستان ارشد در سازمان حسابرسی و شرکا

ی هاشرکت. جامدا آماری دوم مدیران مالی تمامی حسابرسی در مؤسسا  خصوصی حسابرسی

روش  .کننادیمی است کاه تحات نظاار  ساازمان باورس و اوراق بهاادار فدالیات گذارهیسرما

گیری احتماالی روش نموناه بارای جامداا آمااری اول پاژوهش، ایان پاژوهشگیاری در نمونه

اند. شاده از بین تماامی طبقاا  انتوااب در دسترس صور افراد نمونه به .است شدهیبندطبقه

شده  آماری استفاده ابرآورد حجم نمونه در هر طبقه از جامد برایران ککو ابدین منظور از رابط

عنوان حجام مقادار باه نیتارهار طبقاه، بزرگ اعنوان حجم نمونآمده بهدستبهو از بین اعداد 

بارای جامداا  آمده در ایان پاژوهشدساتنهاایی به احجم نمون .شده استنهایی انتواب انمون

ی است کاه تحات گذارهیسرمای هاشرکتو برای جامدا آماری دوم تمامی نفر  205 آماری اول

طی  ها. پرسشنامهاست شرکت 74شامل  و  کنندیمهادار فدالیت نظار  سازمان بورس و اوراق ب

دهندگان قرار گرفت و ظارف ماد  در اختیار پاسخو ارسال از طریق رایانامه مراجدا  حضوری 

پرسشانامه دریافات شاد. شاش عادد از ایان  174تداداد ها، جمدااً سه ماه از توزیع پرسشنامه

 168از   درمجماوعشادنی نبودناد. ، استفادهساؤا   ندادن به تمام پاسخبه دلیل  هاپرسشنامه

 22ی توصصای پاژوهش شاامل هاپرساش آماری اساتفاده شاد. لیوتحلهیتجزدر  هاآنعدد از 

بار  مؤثرا گانسهی عوامل هایژگیو در خصوص یکی از  سؤالاول، هر  سؤالبود. در بیست  سؤال

پایانی در ماورد  سؤالاست. دو  شدهمطرح شدهارائهکیفیت حسابرسی در راستای مدل مفهومی 

ی حسابرسان از توان کیفیت خدما  حسابرسی و انتظار از احرفهبازنمایش استقالل و صالحیت 

ی در نمایش توانمندی حسابرسان و اساتقالل آناان از کیفیات حسابرسای باا نیبشیپاین مدل 

بساته باوده کاه فارد  ساؤا  ، از ناوع هاپرساشاسات. ایان  ادشادهی مؤثری هانهیزمتوجه به 

کناد. را بر روی پیوستار مرباوج در  می سؤالدر هر  شدهمطرحعوامل  ریتأثمیزان  دهندهپاسخ
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ی لیکار  کاه بنددرجهبرای ارزیابی هر یک از عوامل مذکور، یک پرسش مطرح شده و از طیف 

در  شادهارائه، استفاده گردیده است. با توجه به مفااهیم نظاری شدهیبندهدرج 7تا  1از امتیاز 

بناابراین متغیار وابساته متغیاری ؛ پذیر نیساتخصوص کیفیت حسابرسی، این مفهوم مشاهده

 جاهیدرنتهساتند؛  زابروننیز پنهان بوده ولی  ادشدهی مستقل یرهایو متغ ستا زادرونپنهان و 

ی مدااد   ساازمدلهای پژوهش بار اسااس ارزیابی مدل مفهومی پژوهش برای بررسی فرضیه

منظور بررسی روابط علی و مدلولی باین متغیرهاای ئی بهجزرویکرد حداقل مربدا   با یساختار

 به این شرح است: دهیتندرهمپذیر و پنهان زیاد با روابط مشاهده

 عملیاا ) زابارون مساتقل پنهاان متغیرهاای باین روابط به :(درونی) ساختاری مدل -

 این در (حسابرسی کیفیت) زادرون وابستا و  (حسابرسی مقررا  و  حسابرسی گروه حسابرسی،

 .شودمی گیریاندازه و   توجه مدل

 و  توجاه پذیرمشااهده و  پنهاان متغیرهاای باین رواباط به :(بیرونی) گیریاندازه مدل -

 وابساته، متغیرهاای بارای و  X گیریاندازه مدل مستقل، متغیرهای برای .شودمی گیریاندازه

 .شودمی نامیده Y گیریاندازه مدل

هاا و و تدداد سؤا   مربوج باه آن پژوهش ا یفرض یرهایاطالعا  مربوج به متغ 1 نگاره

ارائاه  ریا را باه شارح ز یمداد   ساختار یابیریدر مس یاندکاس یریگاندازه یهامدل نیهمچن

 کند.می

 

 مربوط به آن   سؤاالت اطالعات مربوط به متغیرهای فرضیات و تعداد  :1 نگاره

 سؤال تدداد  ی ریگاندازهمدل  متغیر 
ی هاپرسش شمارة 

 فنی

 9-1 9 اندکاسی  عملیا  حسابرسی  

 15-10 6 اندکاسی  گروه حسابرسی 

 20-16 5 اندکاسی  مقررا  حسابرسی 

 22-21 2 اندکاسی  کیفیت حسابرسی 

 

 ی پژوهش هاه ی آزمون فرض. 7

با توجه به مدل مفهومی پاژوهش و ترسایم مادل عماومی سااختاری باا رویکارد حاداقل 

به متغیرهاای  شدهیآورجمعی هادادهو توصیص  smart-pls افزارنرمی در محیط جزئمربدا  
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 X یاندکاسا ی ریگاندازهی هامدلی دریافتی، ابتدا تحلیل کیفیت هاپاسونامهمربوطه از طریق 

 Y یریگانادازهمادل  ی عملیا  حسابرسی، گروه حسابرسی و مقررا  حسابرسای( و رهایمتغ)

)کیفیت حسابرسی( انجام شد و در بوش بدادی اثباا  کیفیات مادل سااختاری و فرضایا  و 

ی هامادلبرازش کلی مدل صور  پذیرفت. مدل ضارایل مسایر و ضارایل مدنااداری  تیدرنها

 .ستا 3و  2ی هانگارهبه شرح  ادشدهی افزارنرمی و ساختاری با توجه به خروجی ریگاندازه

 

 
 ی و ساختاری ریگاندازه ی هامدل مدل ضریب مسیر  :2نگاره 
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 ی و ساختاریریگاندازه ی هامدلمدل ضرایب معناداری   :3نگاره 

 

 ی انعکاسیریگاندازهی هامدل آزمون  -1-7

حسابرسی، مقاررا   گروه متغیرهای عملیا  حسابرسی،) یاندکاسی ریگاندازهآزمون مدل 

یاا  ریپذمشااهدهپایایی متغیرهای ) ییایپاحسابرسی( در سه مرحلا آزمون  تیفیو کحسابرسی 

کاه باه  اساتروایی همگرا و واگرا( و آزمون کیفیات ) ییروابار عاملی و پایایی مرکل( و آزمون 

 شرح زیر ارائه شده است:

 

 ی انعکاسیریگاندازهی هامدل آزمون پایایی  -1-1-7

باار عااملی( و پایاایی مرکال ) ریپذمشااهدهبررسی پایایی متغیرهای  منظوربهاین آزمون 

 یاندکاسا ی ریگانادازهی هامادل، تمامی بارهای عاملی افزارنرمانجام پذیرفت. بر اساس خروجی 

حسابرسی( بیشتر  تیفیو کحسابرسی، مقررا  حسابرسی  گروه متغیرهای عملیا  حسابرسی،)

اسات و  شاده ارائاه 2 نگارهدرصد مدنادار است که به شرح  95بوده و در سطح اطمینان  0.4از 

ی اندکاسی اسات؛ همچناین پایاایی ریگاندازهی هامدلدر  ریپذمشاهدهبیانگر پایایی متغیرهای 

رونای مادل که شاخص ساازگاری د 3 نگارهی اندکاسی به شرح نتایت ریگاندازهی هامدلمرکل 



  48 1397بهار و تابستان ، اول، شماره دهمهاي حسابداري، دوره  مجله پیشرفت 

 تأییاد، بارای متغیار کیفیات حسابرسای دهادیمبیشاتر نشاان  0.7گیری اندکاسی را از اندازه

 شود.می
 

 ی انعکاسیریگاندازهی هامدل آزمون روایی  -2-1-7

 کهیدرصاورتی، ریگانادازهی هامادلهمگارا یاا همساان( ) یدرونا بررسی اعتبار  منظوربه

ی هامادلة همسانی یا اعتبار درونی دهندنشانباشد،  0.5مقادیر شاخص روایی همگرا بیشتر از 

ی هامادلنتایت مربوج به شاخص همسانی یا اعتبار درونای  4 نگاره. هستی اندکاسی ریگاندازه

درصاد را باا توجاه باه خروجای  95در سطح اطمینان  هاآنی داریمدنی اندکاسی و ریگاندازه

 .دهدیمنشان  SMART-PLS فزارانرم
 

ی انعکاسی  ریگاندازه ی هامدلبار عاملی( در ) ریپذ مشاهده آزمون پایایی متغیرهای  :2 نگاره

 درصد  95در سطح اطمینان  هاآن ی داری معن و 

 ر یپذمشاهده متغیرهای  
بار عاملی  

(O) 

میانگین  

نمونه  

(M) 

انحراف  

 استاندارد 

(STDEV) 

  tآماره  

(|O/STDEV|) 
P-Value 

کیفیاااات فراینااااد حسابرساااای و  

 یمستندساز
0.477 0.476 0.070 6.854 0.00 

 0.00 7.984 0.079 0.631 0.629 تداوم حسابرسی واحد مورد رسیدگی

 0.00 7.834 0.081 0.634 0.638 استفاده از خدما  کارشناسی

  ازسویحسابرسان  یهاهیپذیرش توص

 کارصاحل
0.921 0.922 0.018 52.389 0.00 

حضور مناسل شااریک حسابرساای در  

 عملیا  حسابرسی
0.872 0.871 0.023 37.524 0.00 

اطااالع کااافی شااریک حسابرساای از  

 کارصاحلصندت 
0.879 0.880 0.018 48.171 0.00 

کیفیت ارتباج بین گروه حسابرساای و  

 کارکنان واحد مورد رسیدگی
0.783 0.787 

0.036 

 
21.908 0.00 

 0.00 33.229 0.026 0.882 0.880 مدیریت بودجه زمانی گروه حسابرسی

کیفیت ارتباج گروه حسابرسی با گروه  

 حاکمیت شرکتی
0.890 

0.895 

 
0.021 42.016 0.00 
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 ر یپذمشاهده متغیرهای  
بار عاملی  

(O) 

میانگین  

نمونه  

(M) 

انحراف  

 استاندارد 

(STDEV) 

  tآماره  

(|O/STDEV|) 
P-Value 

خااار  از    یارعایاات اخااالق حرفااه

 عملیا  حسابرسی
0.835 0.839 0.033 25.454 0.00 

اعضااای  عدم وجود مشکال  شوصاای 

 گروه حسابرسی در حین عملیا 
0.885 

0.885 

 
0.021 41.264 0.00 

اطالعا  و توانایی فنی مناسل شریک  

 حسابرسی
0.898 0.897 0.011 80.968 0.00 

آموزش مناساال گااروه حسابرساای در  

 جهت کسل اطالعا  و توانایی فنی
0.924 0.923 0.011 87.502 0.00 

 0.00 6.096 0.086 0.533 0.524 حسابرسی  اسسؤم  ةانداز

 0.00 80.968 0.17 0.894 0.893 کیفیت مدیریت گروه حسابرسی

 0.00 53.826 0.011 0.897 0.898 ی حسابرسادورهلزوم چرخش  

محدودیت ارتباج شوصاای و مااالی بااا  

 کارصاحل
0.853 0.860 0.023 

37.481 

 
0.00 

خدما  غیاار اطمینااان   اممنوعیت ارائ

 دهی
0.758 0.753 0.113 

6.684 

 
0.00 

  یبناادلاازوم مقااررا  نظااارتی و رتبه

 کیفی
0.594 0.588 0.117 

5.091 

 
0.00 

الزحماااه  حق  بااارایلااازوم مقاااررا   

 حسابرسی
0.84 0.849 0.028 

30.671 

 
0.00 

 

ی انعکاسی و  ریگاندازه اطالعات مربوط به شاخص پایایی مرکب متغیر پنهان مدل  :3 نگاره

 درصد  95ی آن در سطح اطمینان داری معن

 متغیر
(O) شاخص  

 پایایی مرکل 

(M) نیانگیم  

 نمونه 

 انحراف استاندارد

(STDEV) 

t    آماره

(|O/STDEV|) 

    احتمال

P (Values)   
 0.00 108.144 0.008 0.915 0.914 عملیا  حسابرسی 

 0.00 136.700 0.007 0.933 0.932 گروه حسابرسی 

 0.00 34.063 0.025 0.843 0.843 مقررا  حسابرسی 

 0.00 43.516 0.020 0.885 0.886 کیفیت حسابرسی
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ی انعکاسی و  ر یگاندازهاطالعات مربوط به شاخص روایی متغیر پنهان مدل   :4 نگاره

 درصد  95اطمینان ی آن در سطح داری معن

 متغیر
(AVE) شاخص  

 روایی 

(M) نیانگیم  

 نمونه 

 انحراف استاندارد

(STDEV) 

t    آماره

(|O/STDEV|) 

    احتمال

P (Values)   
 0.00 22.987 0.027 0.626 0.621 عملیا  حسابرسی 

 0.00 34.333 0.020 0.703 0.702 گروه حسابرسی 

 0.00 11.953 0.044 0.532 0.526 مقررا  حسابرسی 

 0.00 24.645 0.032 0.794 0.795 کیفیت حسابرسی

 

ی پنهاان( بار اسااس رهاایمتغ) سازهبررسی روایی تشویصی در سطح  منظوربههمچنین  

بارای هار متغیار پنهاان از  شادهاستورا آزمون فورنل  رکر چنانچه جاذر متوساط واریاانس 

ی ریگانادازههمبستگی آن متغیر با سایر متغیرهای پنهان اندکاسای مادل بیشاتر باشاد، مادل 

 دیا مؤ 5 نگاارهاسات. نتاایت  شیهاساازهشدة مربوطه دارای روایی تشویصی در سطح اندکاسی

 ی اندکاسی است.ریگاندازهی مدل هاسازهروایی تشویصی مناسبی در سطح 

 

  هایمدل نتایج آزمون فورنل الرکر جهت بررسی روایی واگرا در سطح سازه :5 نگاره

 ی انعکاسیر یگاندازه

مدل    ریپذمشاهده متغیرهای  

 ی اندکاسی ریگاندازه 
 عملیا  حسابرسی 

مقررا   

 ی حسابرس

کیفیت 

 حسابرسی 

گروه  

 حسابرسی 

    0.888 عملیا  حسابرسی 

   0.766 0.613 ی حسابرس مقررا 

  0.892 0.740 0.831 ی حسابرس تیفیک

 0.868 0.840 0.746 0.819 ی حسابرس گروه

 

 ی انعکاسیریگاندازهی هامدل  تیفیک -3-1-7

ی اندکاسی توسط شاخص اشتراک با روایی متقااطع محاسابه شاد. ریگاندازهکیفیت مدل 

از طریاق مقاادیر  ریپذمشاهدهی متغیرهای نیبشیپتوانایی مدل مسیر را در  درواقعاین شاخص 

مقادار شااخص ماذکور را  افازارنرم. نتایت حاصل از خروجی سنجدیممتغیر پنهان متناظرشان 
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برای متغیرهای عملیا  حسابرسی، گروه حسابرسی، مقررا  حسابرسی و کیفیت حسابرسی باه 

کرده که همگی مثبات باوده و بیاانگر مناسال  نییتد 0.334 و  0.318، 0.513، 0.488ترتیل 

 ی اندکاسی است.ریگاندازهی هامدلبودن کیفیت 

 

 هاآزمون کیفیت مدل ساختاری و فرضیه -2-7

در کیفیات  مؤثردة یکی از عوامل بردارنی سه فرضیه بوده و هر فرضیه در دارااین پژوهش 

ی ریگانادازهحسابرسی است. این عوامل در قالل یک مدادلا عمومی ساختاری شامل چهار مدل 

، زابارونمساتقل یاا ) پنهااناندکاسی و یک مدل ساختاری است که به روابط باین متغیرهاای 

 زادرونرسای، گاروه حسابرسای و مقاررا  حسابرسای( و متغیار وابساتا شامل عملیاا  حساب

ی از جهات پایاایی و ریگانادازهی هامادلکند. پس از ارزیاابی کیفیت حسابرسی( را توجه می)

، ارزیابی کیفیت مدل ساختاری از طریق ساه مدیاار اصالی، شاامل ادشدهروایی به شرح موارد ی

ی ایان مدنااداربتا( و ) ریمسبررسی ضرایل  افزونگی و نیز(، شاخص R²) نییتدشاخص ضریل 

در مادل مسایر، ضاریل  زادرونضرایل انجام پذیرفت. مدیار اساسی ارزیابی متغیرهاای پنهاان 

کیفیات زا )درونکاه چناد درصاد از تغییارا  متغیار  دهادیم. این شاخص نشان ستتدیین ا

. ردیپاذیممقاررا  حسابرسای( صاور  عملیا ، گاروه و زا )برونحسابرسی( توسط متغیرهای 

شادة برای متغیر پنهان اندکاسی 4و  2( طبق نگاره R²) نییتدجهت ضریل  آمدهدستبهمقدار 

 .است 0.796کیفیت حسابرسی 

 20یپوشا چشمی به روش نیبشیپهدف شاخص افزونگی بررسی توانایی مدل ساختاری در 

بارای ایان شااخص باا در نظار داشاتن متغیار پنهاان  آمدهدساتبهمقادیر  کهیدرصورت. است

گفات کاه مادل سااختاری از کیفیات مناسابی  تاوانیمی اندکاسی شده مثبت باشاد، زادرون

، این شاخص برای متغیرهای مادل شاامل افزارنرمبرخوردار است. طبق نتایت حاصل از خروجی 

، 0.702، 0.621ه و مقادیر آن به ترتیل، عملیا ، گروه، مقررا  و کیفیت حسابرسی، مثبت بود

ی هاااداده. شااودیماساات و کیفیاات ماادل ساااختاری اثبااا   شااده حاصاال 0.607و  0.526

اسات، ضارایل مسایر مادل و  شاده ارائاه 7 نگارهکه به شرح  افزارنرمدر خروجی  شدهپردازش

( از tآمااره ) یدارمدنااکه مقادار  دهدیمدرصد نشان  95را در سطح اطمینان  هاآنی مدنادار

بیشتر بوده و فرم صفر در آزمون هر سه فرضایه کاه بیاانگر نقایع ادعاسات، رد  1.96مقدار 

 شده است. تأییدهای پژوهش و نمایانگر آن است که تمامی فرضیه شودیم
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مدل ساختاری جهت نمایش روابط و میزان اثر متغیرهای پنهان مستقل بر متغیر   -4نگاره 

 وابسته پنهان 

      

 های پژوهشآزمون فرضیه  :7 نگاره

 ها ه یفرض
ضریل 

 مسیر

 tآماره 

(|O/STDEV|) 

 احتمال 

P (Values) 
 رد/تأیید

عملیااا  حسابرساای برکیفیااات 

 است. رگذاریتأثحسابرسی 
 تأیید 0.00 6.259 0431

فدالیت گروه حسابرسی بر کیفیت 

 ست. رگذاریتأثحسابرسی 
 تأیید 0.003 3.006 0.299

مقررا  حسابرسی برکیفیت  

 است.  رگذاریتأثحسابرسی 
 تأیید 0.001 3.387 0253

 

عملیاا  حسابرسای، گاروه حسابرسای و زا )بارونبررسی اثرا  کل متغیرهاای مساتقل  

که متغیر  دهدیمکیفیت حسابرسی( نشان مدل )ی زادرونمقررا  حسابرسی( بر متغیر وابسته 

، متغیار مساتقل گاروه حسابرسای باا 0.431مستقل عملیا  حسابرسی با ضریل اثر مساتقیم 
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 0.253متغیر مستقل مقررا  حسابرسای باا ضاریل اثار مساتقیم  و  0.299ضریل اثر مستقیم 

 درصد از تغییرا  کل متغیر کیفیت حسابرسی را تبیین کنند. 79.6 اندتوانسته درمجموع

 

 مدل یآزمون کل  -3-7

برای ارزیابی مطلوبیت کلی مدل، شاخص نیکویی برازش ارزیابی شاد. باا توجاه باه نتاایت 

در خصااوص مقااادیر ضااریل تدیااین و متوسااط مقااادیر اشااتراکی، مقاادار  افاازارنرمحاصاال از 

حاصل گردید که بیانگر مطلوبیت کلای مادل مدااد    0.573برای شاخص مزبور  آمدهدستبه

 نگاارهبرای تدیین این شااخص در  شدهانجام. نتایت مربوج به محاسبا  استش ساختاری پژوه

 است. شدهارائه 8

 

 مربوط به محاسبات شاخص نیکویی برازش  نگاره : 8 نگاره

GOF (R²) تدیین لیضر مقادیر اشتراکی  متوسط   

(Communality) 

اشتراک شاخص   

(CV Com) 
 متغیر 

0.573 0.796 0.413 

0.488 
  ا یعمل

 ی حسابرس 

0.318 
 مقررا 

 ی حسابرس 

 ی حسابرس  گروه 0.513

0.334 
کیفیت  

 حسابرسی 

 

 یریگجهینت. خالصه و 8

بر کیفیت حسابرسی در سه زمینا عملیا  حسابرسای، مقاررا  حسابرسای و  مؤثرعوامل 

گروه حسابرسی در قالل یک مدل مفهومی ارائه شد که بر اساس چارچوب تحلیلای مبتنای بار 

در خصاوص کیفیات  شادهارائهة پیشین است. با توجه به مفااهیم نظاری شدانجامی هاپژوهش

ارزیابی مدل مفهومی پژوهش برای بررسای  جهیدرنتپذیر نیست؛ حسابرسی، این مفهوم مشاهده

پذیر و پنهاان و باا مشااهدهپژوهش و بررسی روابط علی و مدلولی باین متغیرهاای  هایفرضیه

ی مدااد   سااختاری باا رویکارد ساازمدلانجام شد. این ارزیابی بر اسااس  دهیتندرهمروابط 
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ی اندکاسی و یک مدل ساختاری است. پس از ریگاندازهی، شامل چهار مدل جزئحداقل مربدا  

و آزماون کیفیات  هامدلی اندکاسی و آزمون کلی این ریگاندازهی هامدلآزمون روایی و پایایی 

پژوهش، مشوص شد که فرم صفر در آزمون هر ساه فرضایا  هایمدل ساختاری برای فرضیه

 دأییتو نمایانگر آن بود که تمامی فرضیا  پژوهش  شودیم مذکور که بیانگر نقیع ادعاست، رد

اسات؛ همچناین نتاایت نشاان از  رگاذاریتأثبر کیفیت خدما  حسابرسی  ادشدهشده و عوامل ی

بر کیفیات  مؤثری عوامل نیبشیپدر راستای  شدهیطراحمطلوبیت کلی مدل عمومی ساختاری 

رای بازنمایش آنان بیست ویژگای کیفای خدما  حسابرسی است که با توجه به مدل مفهومی، ب

عملیاا  حسابرسای، گاروه حسابرسای و زا )برونارائه شد. بررسی اثرا  کل متغیرهای مستقل 

کیفیت حسابرسای( نشاان داد کاه متغیار مدل )ی زادرونمقررا  حسابرسی( بر متغیر وابستا 

حسابرسای باا  ، متغیار مساتقل گاروه0.431مستقل عملیا  حسابرسی با ضریل اثر مساتقیم 

 0.253متغیر مستقل مقررا  حسابرسی باا ضاریل اثار مساتقیم  و  0.299ضریل اثر مستقیم 

 درصد از تغییرا  کل متغیر کیفیت حسابرسی را تبیین کنند.   79.6 اندتوانسته درمجموع

ای های تأییدشدة زمینا عملیا  حسابرسی بیانگر آن است که در محیط حرفهویژگی

کنندگان از این خدما  استفاده عنوانبهکنندگان خدما  حسابرسی و مدیران مالی ایران، ارائه

 در خصوص ارتقای سطح کیفی حسابرسی بر عوامل زیر تأکید دارند:

  حسابرسی؛ شواهد مستندسازی -

  حقوقی؛ و  فنی هایزمینه در کارشناسی دما خ از استفاده -

  حسابرسی؛ تصدی تداوم -

 درنتیجاه و  داخلای هایکنترل کیفی بهبود منظوربه حسابرسان هایتوصیه پذیرش -

 دیگار طارف از و  ماالی هایصاور  مطلوب ارائا و  محتوا خصوص در کیفی هایویژگی ارتقای

  حسابرسی؛ مناسل اظهارنظر

 برناماا اثاربوش و  کاارا صاحیح، هادایت منظوربه حسابرسی شریک مناسل حضور -

 حسابرسی؛

 مناسال و همچناین ایحرفه قضاو  ارائا برای کارصاحل فدالیت با نزدیک آشنایی -

 اثربوش؛ و  کارا مناسل و  کیفیت

 از صحیح درک منظوربه شرکتی حاکمیت گروه و  کارکنان با حسابرسی گروه ارتباج  -

  داخلی؛ هایکنترل ضدف نقاج  و  کارصاحل فدالیت
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 برناماا اثربوشای و  کاارایی بارای حسابرسای عملیا  زمانی بودجا صحیح مدیریت -

 حسابرسی؛ خدما  کیفیت بر مؤثر عاملی قالل در حسابرسی

 کیفای ساطح بار توانادمی مزباور هاایویژگی باا حسابرسی عملیا  زمینا دیگرعبار به

 باا حسابرسای عملیاا  اثاربوش و  کاارا اجارای صور  در .باشد تأثیرگذار حسابرسی خدما 

 عمادة تحریفاا  گازارش و  کشاف بارای مناسال زمینا مفهومی، مدل در یادشده هایویژگی

 هایصور  از کنندگاناستفاده اعتماد کسل ای،حرفه شهر  کسل راستای در مالی هایصور 

 را مؤسساا  کیفای بندیرتبه و  درآمد سطح ارتقای و  کارصاحل به مناسل خدما  ارائا مالی،

 کنندگاناساتفاده اطمینان و  خاطر امنیت موجل دیگر طرف از دارد؛ همراه به حسابرسان برای

 دیادگاه از باود. خواهاد اقتصاادی آگاهاناا هایگیریتصامیم جهات در ماالی هایصاور  از

 خادما ، ایان از کنندگاناساتفاده عنوانبه مالی مدیران نیز و  حسابرسی خدما  کنندگانارائه

حسابرسای اسات و بایاد دارای  خادما  کیفیت بر تأثیرگذار هم عاملی حسابرسی گروه فدالیت

   های زیر باشد:ویژگی

 متقابل درک فضای ایجاد منظوربه حسابرسی عملیا  از خار  ایحرفه اخالق رعایت -

  باشد؛ حسابرسی گروه استقالل از بازتابی که ایحرفه آمیزاحترام و 

حسابرسای،  عملیاا  حاین در حسابرسای گاروه در اعضای شوصی مشکال  نبودن -

 توانمنادی بار درنتیجه و  محتوا و  کنترل هایآزمون و  حسابرسی برناما اجرای بر مشکالتی که

  باشد؛ تأثیرگذار هاآن استقالل نیز و  با اهمیت تحریفا  کشف جهت در حسابرسان

 حسابرسای شاریک مناسال فنای تواناایی و  اطالعا  از حسابرسی گروه برخورداری -

 مؤسساا  کیفای مدیارهاای باا منطباق حسابرسای برناماا اثاربوش و  کاارا اجارای منظوربه

 حسابرسی؛

 منظورباه فنای تواناایی و  اطالعاا  کسل جهت در حسابرسی گروه مناسل آموزش -

  حسابرسی؛ برناما مناسل اجرای

 ساطح باا متناسال آموزشی هایدوره برگزاری توان ازنظر حسابرسی مؤسسا اندازة -

 حسابرسان؛ سازمانی هایرده فنی توان و  آگاهی

 عملیاا  اثربوش و  کارا اجرای از اطمینان منظوربه حسابرسی گروه مدیریت کیفیت -

  حسابرسی.

 مدل در حسابرسی خدما  کیفی سطح در دیگری مؤثر عامل عنوانبه حسابرسی مقررا 
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 حسابرسی، بدین شرح است: مقررا  برای شدهارائه هایویژگی .شد ارائه پژوهش این مفهومی

  موردرسیدگی؛ در واحدهای حسابرسی ایدوره چرخش لزوم -

  کار؛صاحل با مالی و  شوصی ارتباج  محدودیت -

  دهنده؛اطمینان غیر خدما  ارائا ممنوعیت -

 کیفی؛ بندیرتبه و  نظارتی مقررا  لزوم -

 حسابرسی. الزحماحق خصوص در مقررا  لزوم -

 در آناان در انگیازه ایجااد نیاز و  حسابرساان اساتقالل ارتقاای جهت از مزبور هایویژگی

 مقایساا همچناین اسات؛ حسابرسی استانداردهای با منطبق حسابرسی، برناما اجرای راستای

 بار ماؤثر عوامال باه مربوج  هایویژگی خصوص در پژوهش، هایفرضیه آزمون نتایت محتوایی

 شادهانجام تحقیقاا  ساایر نتاایت با 10 نگاره در توانمی را پژوهش این در حسابرسی کیفیت

 مقایسه کرد.

 

 ی پیشین هاپژوهش با نتایج  آمدهدستبه ی مدل های ژگیونتیجه بررسی و مقایسة  :10 نگاره
بر کیفیت    مؤثرعامل  

 حسابرسی 
 انطباق با نتایت پژوهش  ویژگی کیفی عامل

ناپذیری با  انطباق 

 نتایت پژوهش 

 - ( 2016)  گرانیدگانتیر بساسیر و   ی مستندساز کیفیت   عملیا  حسابرسی 

 عملیا  حسابرسی 
تداوم دورة تصدی  

 حسابرسی 

(،  2008(، آرل و دیگران )1990لیبی و فردریک )

( و دون و دیگران  2010دان لی و دیگران )

 (1389)  یجدفر (، حساس یگانه و  2000)

  ییآقامجتهدزاده و  

(1383 ) 

 عملیا  حسابرسی 

اطالع کافی شریک  

حسابرسی از صندت  

 کار صاحل 

 - (، 2011فرانسیس )

 عملیا  حسابرسی 
حضور مناسل  

 حسابرسی شریک  
 - ( 1383)  ییآقامجتهدزاده و  

 عملیا  حسابرسی 
ی  هاهیتوصپذیرش  

 حسابرسان 
 - ( 2016گانتیر بساسیر و دیگران )

 عملیا  حسابرسی 

کیفیت ارتباج گروه  

حسابرسی با  

 کارکنان

 - ( 2001مک انرو و دیگران )

 -( و مجتهدزاده و  2016گانتیر بساسیر و دیگران )مدیریت بودجا   عملیا  حسابرسی 
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بر کیفیت    مؤثرعامل  

 حسابرسی 
 انطباق با نتایت پژوهش  ویژگی کیفی عامل

ناپذیری با  انطباق 

 نتایت پژوهش 

 (1383آقایی ) زمانی 

 عملیا  حسابرسی 

کیفیت ارتباج گروه  

حسابرسی با گروه  

 حاکمیت شرکتی

( و گانتیر بساسیر و دیگران  1994توو و لیم )

(2016 ) 
- 

 گروه حسابرسی 

رعایت اخالق  

ی خار  از  احرفه 

 عملیا  حسابرسی 

(، نچل و دیگران  2016دیگران )گانتیر بساسیر و  

(2013 ) 
- 

 گروه حسابرسی 

اطالعا  و توانایی  

فنی مناسل شریک  

 حسابرسی 

( و مجتهدزاده و  2016گانتیر بساسیر و دیگران )

 (1383آقایی )
- 

 گروه حسابرسی 
اندازة مؤسسا  

 حسابرسی 

(،  1993و نیو )  سون  دیوید(،  1981دی آنجلو )

(، هشی و مظاهری فرد  2000کریشنان و شایور )

(1389 ) 

 م و چانگ  

(، هنوک  1994)

(، حساس  2005)

یگانه و آذین فر  

(1389 ) 

 مقررا  حسابرسی 
لزوم چرخش  

 ی حسابرس ادوره 

(، دان لی و دیگران  2008آرل و دیگران )

(2010 ،/) 

حساس یگانه و  

 ( 1389)  یجدفر 

 گروه حسابرسی 

محدودیت ارتباج  

شوصی و مالی با  

 کار صاحل 

 - ( 1390(، انصاری و دیگران )2011فرانسیس )

 گروه حسابرسی 

لزوم مقررا  در  

ا  الزحمحق خصوص  

 حسابرسی 

( و هویتاش و دیگران  1987)  نیآستسایمونیک و  

(2007 ) 
- 

 

 پژوهش یشنهادهایپو  هاتیمحدود. 9

 اظهاارنظری احرفاههای عمادة ایان پاژوهش، ممکان نباودن تفسایر محادودیت ازجمله

ای در حاوزة ی حرفاههاقضاو بسته در راستای ارائا  سؤا  به دلیل استفاده از  دهندگانپاسخ

شده در چارچوب نظاری و با توجه به مطالل تشریح عملیاتی کیفیت حسابرسی است؛ همچنین

 :شودمیپژوهش به شرح زیر بیان ها، پیشنهاد نتایت حاصل از پردازش داده
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 پراکناده یاا منفارد صور به غالباً شدهانجام تحقیقا  در حسابرسی کیفیت بر مؤثر عوامل

 کیفیات بار تأثیرگاذار عوامال کیفای هاایویژگی بندیدساته خصوص اند؛ پس درشده بررسی

 هااییویژگی آوریجمع امکان ساختن فراهم منظوربه تر،خالصه فنی عوامل قالل در حسابرسی

 کیفای هاایویژگی بیاانگر را افزایش دهد که عواملی یا دهد توسده را عوامل یا این تواندمی که

 یابد. تدمیم و  شود پژوهش استفاده این در شدهگرفته بکار از الگوی هستند، مؤثری
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