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 چكيده
دارد. هدف اين اي اهميت ويژهمديران و حسابرسان،  هاي مالي،كنندگان صورتبراي استفاده كيفيت حسابرسي

است. به اين  زمان و متقابل متغيرهاي مزبوربررسي تأثير همبندي رابطه بين متغيرهاي كيفيت حسابرسي و پژوهش، الگو
تا  1384هاي ساله پژوهش (سال 11شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره  101منظور، تعداد 

هاي مالي ها از صورتهاي پوياست. دادهالگوي علت و معلولي سيستم) انتخاب شدند. روش پژوهش استفاده از 1394
ها (رگرسيون چندمتغيره و حسب مورد به دست آمد. آزمون فرضيه 3نسخه آورد نوين افزار رههاي نمونه و نرمشركت

انجام شد. نتايج  9نسخه  E Viewsو  23نسخه  SPSSافزارهاي رگرسيون جزئي و توابع آرچ) با استفاده از نرم
اندازه «، »سالزحمه حسابرحق«، »وسيله حسابرساي بهرعايت استانداردها و اجراي حرفه«پژوهش نشان داد كه عوامل 

درصد تحريفات كشف و گزارش « ، »تعداد بندهاي تعديل در گزارش حسابرسي«، »شهرت حسابرس«، »حسابرس
تخصص حسابرس و «و » طول دوره تصدي حسابرس«، »تأخير در گزارش حسابرسي«، »نوع اظهارنظر حسابرس«، »شده

حاظ ارتباط متقابل، بر يكديگر اثر معنادار در الگوي علت و معلولي كيفيت حسابرسي، با ل» شناخت وي از صنعت
 دارند. 

 . ياپو هاي يستمس ي،علت و معلول يكردرو بندي،الگو ي،حسابرس يفيتك :يديکل واژگان
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 مقدمه
كيفيت حسابرسي از موضوعات مهم و مطرح در حسابرسي است و قوانين، استانداردها، 

هاي آن هستند تعيين شاخصگران دانشگاهي به دنبال مؤسسات حسابرسي و پژوهش
اي نيز بوده، و از ). كيفيت حسابرسي همواره مورد بحث حسابرسان حرفه2013(مارتين، 

)، پيتون و زلنكا 1988)، پالمرز (1981آنجلو (نظران مختلفي مانند ديديرباز صاحب
در پي كسب  ،)1994كالركسون و سيمونيك (و  )1991و همكاران ( ديتار)، 1997(

اند. كيفيت حسابرسي بر هاي مؤثر بر كيفيت حسابرسي بودهيشتر و تعيين سنجهشناخت ب
اي مهم است كه افزون بر ) و به اندازه1394ها اثر دارد (حسيني، ارزش بازار شركت

هاي مالي حسابرسي شده را نيز، براي كنندگان از صورتحسابرسان و پژوهشگران، استفاده
). 2012دارد (كولينان و همكاران، كنكاش در مورد آن وا مي ها، بهاعتماد بيشتر به گزارش

در واقع، حسابرسي و كيفيت انجام آن، به دنبال نظريه نمايندگي اهميت بيشتري نسبت به 
 ).2016گذشته پيدا كرد (كوثر و همكاران، 

) تعريفي از 1981( آنجلوشده است. دي بيانبراي كيفيت حسابرسي تعاريف مختلفي  
2Fارزيابي بازار«سابرسي تحت عنوان كيفيت ح

بيان كرده است. طبق اين تعريف، ارزيابي » 1
اين است كه حسابرس تحريفات بااهميت در  دو جنبه اساسي دارد. جنبه اول بر اساسبازار 

-تحريفجنبه دوم، گزارش كردن هاي مالي و يا سيستم صاحبكار را كشف كند و صورت
 شايستگي«به  اهميت با تحريفاتو  واردمكشف . استاهميت كشف شده  با هاي

3Fحسابرس

4Fحسابرس استقالل«به  ،هاگزارش كردن آن و »2

آنجلو، كند (ديمي پيدا ارتباط »3
از اين ديدگاه، كيفيت حسابرسي، وظيفه حسابرس را براي كشف تحريفات  .)1981

). 2009دهد و الزمه اين امر استقالل وي است (االجمي، بااهميت حسابداري افزايش مي
بنابراين، كيفيت حسابرسي به معناي صحت اطالعات گزارش شده به وسيله حسابرس 

 ). 1986خواهد بود (تيتمن و ترومن، 
هاي مختلف، متغيرهاي گوناگوني در ادبيات كيفيت حسابرسي به با وجود تعريف 

ها مشخص نيست. اين پژوهش اند. اما رابطه و تأثير بين آنهاي مهم، مطرح شدهعنوان متغير
ها است كه متغيرهاي مختلف كيفيت حسابرسي چگونه بر هم اثر به دنبال پاسخ به اين سوال

                                                                                                                   
1. The Market-Assessed 
2. Auditor Competence 
3. Auditor Independence 
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5Fگذارند؟ الگوي علت و معلوليمي

هاي اصلي، متغيرهاي مزبور به چه صورت است؟ حلقه 1
ها را به توان روابط متقابل آنكدامند؟ و چگونه ميزاي اين الگو زا و برونمتغيرهاي درون

زمان هاي پژوهش، تأثير متقابل و همزمان بررسي كرد؟ بنابراين، در راستاي سوالگونه هم
-متغيرهاي مختلف كيفيت حسابرسي بر يكديگر با استفاده از الگوي علت و معلولي سيستم

6Fهاي پويا

د. ابتدا مباني نظري و پيشينه پژوهش گير، در اين مقاله مورد بررسي قرار مي2
-شود. سپس، هدف، روش، جامعه، نمونه آماري و متغيرهاي پژوهش بيان ميمطرح مي

ها و الگوهاي رياضي هاي پويا، فرضيهشود. پس از تشريح الگوي علت و معلولي سيستم
 هاي پژوهش،پژوهش ارائه شده است. افزون بر بررسي فروض كالسيك و آزمون فرضيه

هاي آتي ها، پيشنهاد براي پژوهشگيري، پيشنهادهاي حاصل از يافتهدر ادامه، بحث و نتيجه
 هاي پژوهش بيان شده است. و محدوديت

 
 مباني نظري و پيشينه پژوهش

وسيله حسابرس در انجام فرايند حسابرسي به اي كه بهرعايت استانداردها و اجراي حرفه
طبق شود. كي از متغيرهاي مهم كيفيت حسابرسي محسوب ي تواندشود، ميكار گرفته مي

) رابطه مثبت و معنادار بين كيفيت حسابرسي با امتياز 1394پژوهش علوي و همكاران (
اي رعايت استانداردها و اجراي حرفهكنترل كيفيت حسابرسي وجود دارد. از اين رو عامل 

انجام حسابرسي باكيفيت،  يكي از متغيرهاي مهم كيفيت حسابرسي است. وسيله حسابرسبه
كاهش مبلغ ).2013الزحمه حسابرسي در ارتباط مستقيم است (مالك و سايدين، با حق

، زيرا، كم بودن مبلغ استالزحمه حسابرسي عاملي مهم براي افت كيفيت حسابرسي حق
دهد اي سوق ميام فعاليت حرفهقرارداد، حسابرس را به سوي تالش كمتر براي انج

) عامل اندازه حسابرس نيز، نماينده 1981آنجلو (طبق نظريه دي). 2014(كريشنان و ژانگ، 
هاي حسابرسي بزرگتر، خدمات ). مؤسسه1981آنجلو، كيفيت حسابرسي است (دي

-ت حقچنين، اين موسسا). هم2004امي، كنند (نيميحسابرسي را با كيفيت باالتري ارائه 
). 2017كنند (مگنيس و التريديس، الزحمه باالتري براي انجام حسابرسي درخواست مي

به اين  1386-1390شركت در بازه زماني  119)، با بررسي 1392معافي (مهد و جعفريبني
نتيجه رسيدند كه عوامل اندازه صاحبكار، تغيير مديريت و كيفيت اقالم تعهدي بر اينكه 

                                                                                                                   
1. Cause and Effect Model 
2. System Dynamics (SD) 



 1396بهار ـ  53ـ شماره  13سال ـ  يمال يحسابدار يمطالعات تجربفصلنامه   40

اي انجام حسابرسي انتخاب شوند، اثرگذار است. از طرفي، براي حسابرسان بزرگ بر
هاي دريافتني، هاي مالي، عوامل پيچيدگي عمليات (حسابهاي صورتشناسايي تحريف

و  2013كاال) بسيار حائز اهميت هستند (هو و كنگ، ها و موجودينسبت گردش دارايي
ري داراي محتواي اطالعاتي گي). گزارش حسابرسي براي تصميم1394نمازي و نمازي، 

وسيله هاي شناسايي شده بهطوري كه تحريف) به1389مقدم، است (مهدوي و غيوري
شود، بنابراين، حسابرس در گزارش حسابرسي به عنوان بندهاي تعديل (ايراد) درج مي

ها و درصد كشف تحريفات، ارتباط مستقيمي با تعداد بندهاي تعديل شناسايي تحريف
). بنابراين، درصد تحريفات 1393پور، در گزارش حسابرسي دارد (پيري و حسين(ايراد) 

فر، رويايي و آذينكشف و گزارش شده نيز از ديگر عوامل كيفيت حسابرسي است (
عوامل مؤثر بر استقالل و شايستگي با بررسي ) 1384يگانه و جعفري (حساس). 1391

گرايي، تيجه رسيدند كه عوامل تخصصاعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران به اين ن
كارايي حسابرسي، كشف تحريفات بااهميت، تضاد منافع، وجود قوانين و مقررات، 

 ترين عوامل كيفيت حسابرسي هستند.بازار و اندازه مؤسسات حسابرسي جزء مهم سازوكار
شاخص نوع اظهارنظر حسابرس نيز، يكي ديگر از معيارهاي مهم كيفيت حسابرسي است، 

). در واقع 2014و همكاران،  گر استقالل حسابرس باشد (گويرالتواند به نوعي، بيانكه مي
هاي كشف شده كه باالتر از سطح اهميت شركت باشند، بااهميت قلمداد كليه تحريف

يگانه و همكاران هاي حساسشوند. طبق پژوهشريح ميشده و در گزارش حسابرسي تش
گذاران و )، نوع اظهارنظر حسابرس، براي سرمايه1393پور () و پيري و حسين1391(

هايي كه افول در اظهارنظر حسابرسي را چنين، شركتشركت، بسيار حائز اهميت است. هم
كنند (آقايي و بابايي، منتشر ميهاي مالي خود را ديرتر از سال قبل اند، گزارشتجربه كرده

). نوع گزارش حسابرسي نيز، در امر تأخير گزارش (فاصله زماني اتمام دوره مالي و 1393
نوع گزارش حسابرس و تأخير در ارائه گزارش حسابرسي) بسيار مؤثر است زيرا، بين 

بنابراين، ) 1394نيا، جود دارد (مهدوي و حسينيگزارش حسابرسي رابطه مثبت و معنادار و
نوع اظهارنظر حسابرسي، با تأخير در گزارش حسابرسي نيز در ارتباط است. از طرفي 

)، ولي كيفيت 1391نژاد، كنندگان اثر ندارد (نيكوييگري مالي بر استفادهسرعت گزارش
نيا، گري مالي در تأخير گزارش حسابرسي نقش مؤثري دارد (مهدوي و حسينيگزارش

اي مهم است كه حتي رابطه بين كيفيت سود ارش حسابرس به اندازه). تأخير در گز1393
). اگر 1395سعدي، دهد (مهدوي و دهقانيشركت و ارزش شركت را تحت تأثير قرار مي
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تأخير در گزارش حسابرسي افزايش يابد، فشار زماني حسابرسان باعث كاهش دقت و 
(بلنكلي و همكاران،  شود، پس كيفيت حسابرسي كاهش خواهد يافتكيفيت كار مي

تواند معياري ديگر، براي استقالل حسابرس و ). عامل طول دوره تصدي حسابرس مي2015
). حسابرسي كه طول دوره 2011كيفيت انجام عمليات حسابرسي باشد (ساهنون و زراعي، 

تصدي بيشتري دارد، به دليل افزايش آشنايي وي با فعاليت و صنعت صاحبكار، تخصص 
تواند موارد ) و حسابرس متخصص بهتر مي2010يز خواهد داشت (ليم و تان، باالتري ن

 هاي مالي را كشف كند.تحريف در صورت
هاي مفاهيم نظري بيان شده، از متغيرهاي كيفيت در اين پژوهش، طبق چارچوب 

هاي ذكر شده، اين حسابرسي استفاده شده است. با توجه به مباني نظري و پيشينه پژوهش
به بررسي روابط و تأثير متقابل متغيرهاي كيفيت حسابرسي در قالب الگوي علت و  پژوهش

 پردازد.هاي پويا ميمعلولي سيستم
 

 هدف پژوهش
مقدم، ؛ مهدوي و غيوري1384، يگانه و جعفريحساسهاي ذكر شده (اگرچه پژوهش

مكاران، و ه ؛ گويرال1393پور، ؛ پيري و حسين1391يگانه و همكاران، حساس؛ 1389
) به بررسي برخي از متغيرهاي تأثيرگذار كيفيت 2015؛ بلنكلي و همكاران، 2014

كدام در برگيرنده متغيرهاي جامع كيفيت حسابرسي نيستند. اند، اما هيچحسابرسي پرداخته
هاي پويا براي بررسي روابط كدام، الگوي علت و معلولي سيستمافزون بر اين، در هيچ

ه كار گرفته نشده است، در نتيجه روابط علت و معلولي ميان اين متغيرها متقابل متغيرها ب
 شناسايي نشده است.

هدف اين پژوهش، شناسايي متغيرهاي جامع و اثرگذار در كيفيت حسابرسي و  
بندي رابطه بين متغيرهاي كيفيت حسابرسي با استفاده از رويكرد علت و همچنين، الگو
هاي پويا براي اولين بار است كه در حسابرسي رويكرد سيستمهاي پوياست. معلولي سيستم

زمان و متقابل متغيرهاي كيفيت شود. هدف ديگر اين مطالعه بررسي تأثير هممطرح مي
كه يك الگوي صحيح از روابط متغيرهاي كيفيت حسابرسي بر حسابرسي است، به طوري

 مبناي شرايط واقعي در بازار سرمايه ايران تدوين شود. 
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 روش پژوهش 
شود و يك مطالعه كاربردي است، كه از هاي كمي قلمداد مياين مطالعه جزء پژوهش

هاي عه آماري اين پژوهش را كليه شركتكند. جاممي تبعيت» پس رويدادي«طرح پژوهش 
دهد. براي تعيين حجم نمونه مناسب، پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشكيل مي

ها و ارتقاي گيري آماري انجام نشد ولي براي ايجاد يكنواختي بين نمونهونهگونه نمهيچ
هاي زير براي انتخاب نمونه آماري اعمال شد. دوره زماني اين پژوهش روايي بيروني، شرط
) است. براي تعيين نمونه آماري، 1394تا  1384هاي ساله (سال 11يك دوره زماني 

 هايي كه داراي شرايط زير باشند، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند: شركت
در بورس  1384هاي مورد آزمون، تا قبل از سال شركت مقايسه، قابليت ايجاد منظور به. 1

 .باشد اسفندماه پايان به منتهيها نيز، آن مالي دورهاوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشند و 
و  گذاريسرمايه مانند مالي گريواسطه هايشركت ءجزالعه، هاي مورد مط. شركت2

 .نباشدو بيمه  ليزينگ، هلدينگ ،هابانك
 دوره در هاآن مالي اطالعاتهاي مورد مطالعه در دوره پژوهش فعال باشند و . شركت3

 .باشد دسترس درساله پژوهش،  11 زماني
ها با شركت) تعيين شد. داده -سال  1ر111شركت ( 101با توجه به شرايط باال تعداد  

-افزار رههاي نمونه (با استفاده از سايت كدال) و نرمهاي مالي شركتاستفاده از صورت
، استخراج شد. به دليل بررسي روابط طبق الگوي علت و معلولي  3آورد نوين نسخه 

تفاده قرار هاي پويا، ميانگين ساالنه هر متغير براي دوره پژوهش محاسبه و مورد اسسيستم
 گرفت.

7Fبرا -جاركو  هاي پژوهش با استفاده از رابطه زير، آزمونپس از همگن كردن داده

براي  1
 انجام شد. ، 9نسخه  EViewsبودن متغيرها با استفاده از نرم افزار بررسي نرمال

1( 𝑛𝑖𝑖 =
𝑟𝑖𝑖

�∑ 𝑟𝑖𝑖2𝑚
𝑖=1

 

8Fهاي ريشه واحدبه وسيله آزمون

پايايي متغيرها بررسي شد. از الگوي فراواني منظم  ،2
9Fتاريخي

10Fروش كمترين مجذوراتبراي تعيين الگو، و  3

، استفاده شد. براي تخمين الگو 4

                                                                                                                   
1. Jarque-Bera 
2. Unit Root Test 
3. Dated-Regular Frequency 
4. Least Square (LS) 
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افزار سرانجام، پس از بررسي ضرائب همبستگي (ضريب همبستگي پيرسون) به كمك نرم
SPSS  افزار مك نرمو با استفاده از نتايج رگرسيون چندمتغيره (با ك 23نسخهEViews 
 )، روابط و اثر بين متغيرهاي پژوهش تعيين شد. 9نسخه 

 
 متغيرهاي پژوهش

ها را با توجه به متغيرهاي مورد استفاده در پژوهش، نحوه محاسبه و نوع آن 1جدول شماره 
هاي پويا، متغيرهاي دهد. طبق ادبيات سيستمبندي علت و معلولي پژوهش نشان ميالگو

11Fزادرون

رفتار سيستم را از طريق تعامالت داخلي بين عوامل موجود در داخل محيط الگو  1
ها خارج از مرزهاي الگو است، به عنوان متغير كنند و متغيرهايي كه منشاء آنتشريح مي

12Fزابرون

 ).2000شود (استرمن، در نظر گرفته مي 2

 : نحوه محاسبه متغيرهاي کيفيت حسابرسي١جدول 

 نحوه محاسبه متغير انگليسي معادل نام متغير
نوع 
 متغير

رعايت استانداردها و 
وسيله اي بهحرفه اجراي

 حسابرس

Respect of Standards 
and Professional 

Performance (RSPP) 

ميانگين امتياز ساالنه نتايج كنترل 
 كيفيت مؤسسات حسابرسي

 زادرون

درصد تحريفات كشف و 
 گزارش شده

Percentage of 
Discovered and 

Reported Distortions 
(PDRD) 

هاي تعديل در ميانگين تقسيم تعداد بند
گزارش حسابرسي بر كل بندهاي 

 گزارش
 زادرون

 Audit Opinion (AO) نوع اظهارنظر حسابرسي

، گزارش 4براي گزارش مقبول عدد 
، گزارش عدم اظهارنظر 3مشروط عدد 

ر د 1و براي گزارش مردود عدد  2عدد 
 نظر گرفته شده است.

 زادرون

تعداد بندهاي تعديل 
 گزارش حسابرسي

Number 
of Matter Paragraphs 
in Auditing Report 

(NMPAR) 

ميانگين تعداد بندهاي تعديل در 
 هاي حسابرسي در هر سالگزارش

 زادرون

تأخير در گزارش 
 حسابرسي

Delay in the Audit 
Report (DAR) 

زماني پايان دوره مالي ميانيگن فاصله 
 اسفند) تا تاريخ گزارش حسابرسي 29(

 زادرون

 Audit Fees (AF) الزحمه حسابرسيحق
الزحمه حسابرسي براي هر ميانگين حق

 سال
 زادرون

 زابرونبازار و با توجه به رويكرد تركيبي سهم  Auditor's Expertiseتخصص حسابرس و 

                                                                                                                   
1. Endogenous Variables 
2. Exogenous Variables 
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 and Industry شناخت وي از صنعت
Knowledge (AEIK) 

سهم پرتفوي اين متغير محاسبه شده 
 است.

طول دوره تصدي 
 حسابرس

Auditor’s Tenure 
(AT) 

تعداد سال تصدي حسابرس خاص 
 براي هر شركت

 زابرون

 Complexity of پيچيدگي معامالت
Transactions (CT) 

متغير مجازي (مصنوعي) است كه تابع 
نسبت هاي دريافتني، سه متغير حساب

 كاال است. ها و موجوديگردش دارايي
 زابرون

 Accounts Receivable هاي دريافتنيحساب
(AR) 

-هاي دريافتني شركتميانگين حساب
 هاي نمونه براي هر سال

 زابرون

 Asset Turnover Ratio هانسبت گردش دارايي
(ATR) 

ها ميانگين تقسيم فروش بر جمع دارايي
 در هر سال

 زابرون

 Inventory (I) موجودي كاال
هاي ميانگين موجودي كاال شركت

 نمونه براي هر سال
 زابرون

 Firm’s Sale (FS) فروش شركت
هاي نمونه براي ميانگين فروش شركت
 هر سال

 زابرون

 Firm’s Size (FSI) اندازه شركت
ها براي ميانگين متغير جمع دارايي

 هاي نمونه براي هر سالشركت
 زابرون

 Auditor’s Reputation شهرت حسابرس
(ARE) 

را به عنوان » الف«مؤسسات رده 
) و 1مؤسسات داراي شهرت (عدد 

براي ساير موسسات (عدد صفر) براي 
 هر سال در نظر گرفته شد.

 زابرون

 Auditor’s Size (AS) اندازه حسابرس

اگر حسابرس شركت، سازمان 
-، در غيراين1حسابرسي بود عدد 

عدد صفر براي اندازه صورت 
 حسابرس در نظر گرفته شد.

 زابرون

 
 هاي پوياي متغيرهاي کيفيت حسابرسي الگوي علت و معلولي سيستم

نمودار علت و معلولي ضمن تشريح روابط علّي بين دو يا چند متغير، جهت تأثير آن 
تشريح اثرگذاري چنين، افزون بر هم). 1379زاده، كند (حميديمتغيرها را نيز مشخص مي

13Fبر ساختار بازخورد

). منطق تهيه اين الگو، 2000در يك سيستم نيز، تاكيد دارد (استرمن،  1
بر اساس بحث فرموله كردن فرضيه پويا و  حلقه بسته است كهتفكر سيستمي و سيستم 

در اين گام، با توجه به مرز  ).1388شود (رجائيان، هاي پويا انجام مينگاشت در سيستم

                                                                                                                   
1. Feedback 
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هاي انجام شده در زمينه شود. با توجه به پژوهشو، الگوي علت و معلولي تهيه ميالگ
هاي مربوط به كيفيت حسابرسي، رابطه متقابل بر متغيرهاي كيفيت حسابرسي، سازه
). بنابراين، اثر متقابل متغيرهاي كيفيت حسابرسي، 2014يكديگر دارند (ويتورث و لمبرت، 

الگوي و به كمك الگوي علت و معلولي، تجزيه و تحليل شود.  بايد با استفاده مباني نظري
نشان داده شده است. اين الگو با  1علت و معلولي كيفيت حسابرسي در شكل شماره 

هاي پويا سازي سيستم، كه مربوط به شبيهPLE 4/6نسخه  VENSIMافزار استفاده از نرم
 است، تهيه شده است. 

 

 
 معلولي کيفيت حسابرسي پژوهش: الگوي نهايي علت و ١شکل 

 
زا دارد. در حلقه در الگوي علت و معلولي پژوهش، كيفيت حسابرسي دو حلقه درون 

وسيله حسابرس بر درصد اي بهاول كيفيت حسابرسي، رعايت استانداردها و اجراي حرفه
گذارد. هر چه رعايت استانداردها و ضوابط بيشتر تحريفات كشف و گزارش شده اثر مي

اشد، تحريفات بيشتري نيز كشف و گزارش خواهد شد. بنابراين نوع رابطه مثبت است. ب
تحريفات كشف و گزارش شده نيز، بر اظهارنظر حسابرس اثر خواهد داشت. هر چه 
تحريفات كشف و گزارش شده بيشتر باشد، احتمال گزارش تعديل شده نيز افزايش خواهد 

) است، لذا 4ش گزارش مقبول داراي بيشترين امتياز (يافت. با عنايت به اينكه در اين پژوه
اين رابطه حالت منفي دارد. با تعديل گزارش حسابرس، تعداد بندهاي تعديل در گزارش 
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نيز افزايش خواهد يافت و رابطه منفي بين نوع اظهارنظر و تعداد بندهاي تعديل گزارش 
رسي انجام شده، بر كيفيت هاي حسابآيد. سرانجام، كليه آزمونحسابرسي به وجود مي

وسيله حسابرس اثر خواهد گذاشت و اي بهحسابرسي و رعايت استانداردها و اجراي حرفه
شود. اين رابطه نيز يك رابطه مثبت است. در حلقه دوم به اين ترتيب حلقه مزبور بسته مي

كيفيت حسابرسي، هر چه درصد تحريفات كشف و گزارش شده بيشتر باشد، تأخير در 
رائه گزارش حسابرسي نيز بيشتر خواهد بود. زيرا، براي كشف تحريفات، حسابرس بايد ا

هاي حسابرسي صرف كند، كه اين امر باعث ديرتر زمان بيشتري را براي انجام آزمون
شود. بنابراين، اين رابطه مثبت است. از طرفي، چون منتشر شدن گزارش حسابرسي مي

شود و اعضاي تيم حسابرسي نيز مدت زمان بيشتري يتر مزمان انجام حسابرسي طوالني
الزحمه حسابرسي اثر گذاشته و باعث اي خاص خواهند بود، لذا اين امر بر حقدرگير پروژه
الزحمه شود، كه اين رابطه نيز مثبت خواهد بود. در نهايت، عامل حقالزحمه ميافزايش حق

ثر خواهد گذاشت و نوع رابطه نيز مثبت اي احسابرس بر رعايت استانداردها و اجراي حرفه
 است. با توجه به روابط متغيرهاي مزبور، نوع اين حلقه مثبت است. 

زايي كه در الگوي كيفيت حسابرسي تشريح شد، متغيرهاي افزون بر متغيرهاي درون 
نشان داده شده  1زا اثرگذارند كه در شكل شماره ديگري نيز به عنوان متغيرهاي برون

زا بر درصد خصص حسابرس و شناخت وي از صنعت به عنوان يك متغير بروناست. ت
تحريفات كشف و گزارش شده موثر است. هر چه حسابرس تخصص بيشتري داشته باشد، 
مطمئناً قادر به كشف و گزارش تحريفات بيشتري خواهد بود، پس اين رابطه مثبت است. 

كند كار بيشتر آشنا شده و كمك ميحسابرس با داشتن طول تصدي بيشتر، با شركت صاحب
كه تحريفات بيشتري را كشف و گزارش كند. اين امر گوياي رابطه مثبت بين طول دوره 

 تصدي و درصد تحريفات كشف و گزارش شده است. 
پيچيدگي عمليات نيز يكي از موارد مهم در امر حسابرسي و كشف تحريفات است.  

ها و هاي دريافتني، نسبت گردش داراييحسابپيچيدگي عمليات تابعي از سه عامل 
يابد، لذا كاال است كه هر چه پيچيدگي بيشتر باشد درصد كشف نيز افزايش ميموجودي

شاهد يك رابطه مثبت بين پيچيدگي عمليات و درصد كشف تحريفات خواهيم بود. 
يدگي رابطه كاال نيز با پيچها و موجوديهاي دريافتني، نسبت گردش داراييعوامل حساب

 مثبت دارند. 
موارد درج شده در گزارش حسابرسي و تأثير آن موارد بر نوع اظهار نظر حسابرس،  
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شود. بنابراين بستگي به سطح اهميت دارد كه بر اساس فروش شركت صاحبكار محاسبه مي
چنين، با افزايش اندازه فروش شركت، با نوع اظهارنظر رابطه مثبت خواهند داشت. هم

هاي آن)، احتمال بروز تحريف نيز افزايش خواهد يافت بنابراين، بين (جمع دارايي شركت
 نوع اظهارنظر حسابرس و اندازه شركت، رابطه منفي برقرار خواهد شد. 

الزحمه بيشتري نيز، الزحمه حسابرسي، حسابرسان مشهور حقخصوص حقدر 
حسابرس داراي شهرت بيشتري ). هرچه 2017مگنيس و التريديس، كنند (درخواست مي

الزحمه كند. بنابراين، بين شهرت حسابرس و حقالزحمه بيشتري را نيز مطالبه ميباشد، حق
حسابرسي رابطه مثبت وجود دارد. از طرفي، طبق رفتار متغير اندازه حسابرس، استفاده از 

روند  الزحمه در طي دوره پژوهشحسابرسان بزرگ، در ايران كاهش يافته است و حق
الزحمه وي رابطه منفي برقرار صعودي دنبال كرده است. بنابراين، بين اندازه حسابرس و حق

 است.
 

 هاي پژوهشفرضيه
هاي زير هاي پژوهش و الگوي علت و معلولي كيفيت حسابرسي، فرضيهبا توجه به سوال

 شود: ارائه مي
ها و بت گردش داراييهاي دريافتني، نسفرضيه اول: عوامل پيچيدگي عمليات (حساب

وسيله حسابرس، طول دوره تصدي اي بهموجودي كاال)، رعايت استانداردها و اجراي حرفه
و تخصص حسابرس و شناخت وي از صنعت، بر درصد تحريفات كشف و گزارش شده، 

 تأثير معنادار دارند.
نوع  فرضيه دوم: عوامل درصد تحريفات كشف و گزارش شده، فروش و اندازه شركت، بر

 اظهارنظر حسابرس، تأثير معنادار دارند. 
-فرضيه سوم: عوامل تأخير در گزارش حسابرسي، اندازه حسابرس و شهرت وي، بر حق

 الزحمه حسابرسي، تأثير معنادار دارند. 
الزحمه حسابرسي، بر رعايت فرضيه چهارم: عوامل تعداد بندهاي گزارش حسابرسي و حق

 وسيله حسابرس، تأثير معنادار دارند. ي بهااستانداردها و اجراي حرفه
 هاي پژوهش الگو

 دهد. هاي پژوهش را نشان ميالگوهاي رياضي مربوط به فرضيه 2جدول شماره 
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 هاي پژوهش: روابط رياضي الگوي رگرسيوني فرضيه٢جدول 

 الگوي رگرسيوني فرضيه

 PDRD = β0 + β1 * RSPP + β2 * AT + β3 * AEIK + β4 * AR + β5 * ATR + β6 * I + ε اول
 AO = β0 + β1 * PDRD + β2 * FS + β3 * FSI + ε دوم
 AF = β0 + β1 * DAR + β2 * AS + β3 * ARE + ε سوم

 RSPP = β0 + β1 * NMPAR + β2 * AF + ε چهارم

 
 هاي تركيبيها و آزمون ريشه واحد در دادهكنترل نرمال بودن داده

و آزمون جاركو  9نسخه  EViewsافزار بودن متغيرهاي پژوهش، از نرمبراي بررسي نرمال 
درصد بودند بنابراين، با  5برا استفاده شد. كليه متغيرها داراي سطح معناداري باالتر از  -

چنين، براي توان نتيجه گرفت كه كليه متغيرها نرمال هستند. همرد فرضيه صفر، ميعدم
هاي ريشه واحد جهت بررسي پايايي كاذب، آزمونجلوگيري از ايجاد رگرسيون 

14F(مانايي

15F) متغيرهاي پژوهش انجام شد. بدين منظور، آزمون ديكي فولر تعميم يافته1

(سطح  2
16F)، آزمون فليپس پرون017/0معناداري برابر با 

) و آزمون 024/0(سطح معناداري برابر با  3
17Fهادري

18Fها(ضريب الگرانژ بر اساس باقيمانده 4

) به كار 000/0عناداري برابر با ) (سطح م5
انجام شد. سطح  9نسخه  EViewsهاي ريشه واحد با استفاده از نرم افزار گرفته شد. آزمون

درصد بود كه نشان داد متغيرهاي پژوهش  5هاي ريشه واحد كمتر از معناداري كليه آزمون
 پايا هستند. 

 
 هايافته
 هاي توصيفي آماره

 23نسخه  SPSSافزار متغيرهاي همگن نشده پژوهش با استفاده از نرمآمار توصيفي كليه 
 دهد. اطالعات مربوط را نشان مي 3محاسبه شده است. جدول شماره 

                                                                                                                   
1. stationary 
2. Augmented Dicky Fuller (ADF) 
3. Phillips-Perron (PP) 
4. Hadri 
5. Lagrange Multiplier (LM) 
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 : آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش٣جدول 

 دامنه تغييرات حداكثر حداقل انحراف معيار ميانه ميانگين نام متغير

 70/250 11/797 41/546 11/72 69/725 06/710 وسيله حسابرساي بهرعايت استانداردها و اجراي حرفه
 12/0 79/0 67/0 03/0 71/0 72/0 درصد تحريفات كشف و گزارش شده

 22/0 43/3 22/3 05/0 32/3 32/3 نوع اظهارنظر حسابرسي
 17/5 46/12 29/7 06/2 50/8 68/9 تعداد بندهاي تعديل در گزارش حسابرسي

 33/5 46/83 13/78 39/1 17/81 82/80 حسابرسي تأخير در گزارش
 15/2007 69/2299 53/292 43/637 80/996 33/1148 الزحمه حسابرسيحق

 01/0 03/0 03/0 00/0 03/0 03/0 تخصص حسابرس و شناخت وي از صنعت
 77/2 70/4 93/1 79/0 84/3 59/3 طول دوره تصدي حسابرس

 78/1594669 93/1803999 15/209330 13/452586 09/609226 26/722399 هاي دريافتنيحساب
 15/0 87/0 71/0 04/0 79/0 79/0 هانسبت گردش دارايي

 72/239931 05/246240 33/6308 96/79044 70/131915 20/131613 موجودي كاال
 49/3174370 74/4542341 26/1367971 99/1025156 90/2638628 24/2692504 فروش شركت
 86/4186460 05/5893308 19/1706847 65/1280889 82/3179997 49/3432024 اندازه شركت

 47/0 93/0 47/0 16/0 81/0 75/0 شهرت حسابرس
 08/0 33/0 25/0 02/0 30/0 29/0 اندازه حسابرس
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اندازه شركت، داراي بيشترين مقدار براي  ، متغير4اطالعات جدول شماره با توجه به 
-اي بههاي مركزي و پراكندگي است. متغير رعايت استانداردها و اجراي حرفهشاخص

وسيله حسابرس، كه ميانگين امتياز كنترل كيفيت جامعه حسابداران رسمي ايران براي 
دهد وضع نسبي كنترل كيفيت نشان مي 06/710مؤسسات نمونه آماري پژوهش است، عدد 

هاي حسابرسي، داراي اظهارنظر در بين مؤسسات، به طور كلي مناسب است. اكثر گزارش
هاي حسابرسي بند تعديل در گزارش 10مقبول و مشروط هستند. به طور متوسط، حدود 

يانگين، بين روز است و هر حسابرس به طور م 81وجود دارد. تأخير در گزارش حسابرسي، 
سال، تصدي حسابرسي هر شركت را بر عهده دارد. از نظر انتخاب حسابرس، حدود  4تا  3

 ٪75ها از سازمان حسابرسي براي انجام حسابرسي خود استفاده كرده بودند و شركت 30٪
 ، را داشتند.»الف«نمونه پژوهش، تمايل به استفاده از مؤسسات رده 

 
 ستگي متغيرهاي پژوهشروش تخمين الگو و آزمون همب

 EViewsافزار به كمك نرم براي تعيين الگوي پژوهش، از الگوي فراواني منظم تاريخي
استفاده شده است. در اين الگو، تخمين الگو با استفاده از روش كمترين  9نسخه 

و انجام آزمون  23نسخه  SPSSافزار گيري از نرمشود. با بهرهمجذورات انجام مي
سون، همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته، براي هر يك از معادالت همبستگي پير

ها از نوع نسبي و پيوسته است، لذا هاي پژوهش انجام شد. مقياس دادهرگرسيوني فرضيه
براي بررسي همبستگي روابط متغيرهاي پژوهش از آزمون همبستگي پيرسون بايد استفاده 

 4، در جدول شماره ٪95ج اين آزمون در سطح ). نتاي1391قيومي، شود (مؤمني و فعال
هاي آزمون همبستگي، بين اكثر متغيرهاي كيفيت نشان داده شده است. با توجه به يافته

 حسابرسي، رابطه خطي وجود ندارد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  51  .... ي رابطه بين متغيرهاي كيفيت حسابرسيتدوين الگو

 : نتايج آزمون همبستگي پيرسون٤جدول 

 ضريب (هاي) مستقلمتغير متغير وابسته فرضيه
سطح 

 معناداري
نتيجه 

H0 

رابطه 
 خطي

 اول
درصد تحريفات 
كشف و گزارش 

 شده

رعايت استانداردها و اجراي 
 وسيله حسابرساي بهحرفه

 دارد رد 034/0 638/0

 ندارد عدم رد 184/0 432/0 طول دوره تصدي حسابرس
تخصص حسابرس و 
 شناخت وي از صنعت

 ندارد عدم رد 150/0 464/0

 دارد رد 011/0 731/0 هاي دريافتنيحساب
 ندارد عدم رد 172/0 444/0 هانسبت گردش دارايي

 دارد رد 000/0 928/0 موجودي كاال

 دوم
نوع اظهارنظر 

 حسابرسي

درصد تحريفات كشف و 
 گزارش شده

 ندارد عدم رد 953/0 -020/0

 ندارد عدم رد 824/0 076/0 فروش شركت
 ندارد عدم رد 587/0 -185/0 اندازه شركت

 سوم
الزحمه حق

 حسابرسي

 ندارد عدم رد 103/0 518/0 تأخير در گزارش حسابرسي
 ندارد عدم رد 676/0 -143/0 اندازه حسابرس
 ندارد عدم رد 222/0 400/0 شهرت حسابرس

 چهارم

رعايت 
استانداردها و 

اي اجراي حرفه
 وسيله حسابرسبه

تعداد بندهاي تعديل در 
 گزارش حسابرسي

 ندارد عدم رد 087/0 540/0

 ندارد عدم رد 062/0 578/0 الزحمه حسابرسيحق

 
 هانتايج آزمون فرضيه

شود، به طوريكه با آن بتوان در رگرسيون، برآورد رابطه رياضي و تحليل آن دنبال مي
). 1387كميت متغيري مجهول را با استفاده از متغيرهاي معلوم تعيين كرد (آذر و مومني، 

همبستگي بين متغيرهاي آزمون، براي تحليل هر فرضيه، براي متغيرهايي كه پس از بررسي 
داراي رابطه خطي بودند، از رگرسيون خطي بر مبناي كمترين مجذورات استفاده شد. براي 
تحليل متغيرهايي رابطه خطي نداشتند، رگرسيون غيرخطي از طريق محاسبه لگاريتم و 

چنين، حسب مورد براي تعيين ضرايب، . همها به تابع خطي، استفاده شدتبديل آن
19Fرگرسيون جزئي

20Fخطي متغيرهاي آزمون نيز، از تابع آرچلگاريتمي و براي كنترل هم 1

2 

                                                                                                                   
1. Partial Regression Coefficient 
2. ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) 
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سازي معادله واريانس شرطي جمله خطا، در استفاده به عمل آمد. تابع آرچ براي الگو
 EViewsافزار نرمها با استفاده از شود. انجام كليه رگرسيونرگرسيون جزئي استفاده مي

 انجام شد. 9نسخه 
 

 نتايج آزمون فرضيه اول
 دهد.نتايج آزمون فرضيه اول را نشان مي  5جدول شماره 

 : نتايج آزمون فرضيه اول٥جدول 

ضيه
فر

سته 
واب

ير 
متغ

 

 ضريب متغير مستقل
انحراف 

 معيار
 آماره

 t / z 

سطح 
 R2 معناداري

R2 

اصالح 
اره شده

آم
 

 
ين

ورب
د

 -
ون

تس
وا

 

 اول
ده

 ش
ش

زار
و گ

ف 
كش

ت 
يفا

حر
د ت

رص
د

 

رعايت استانداردها 
اي و اجراي حرفه

 وسيله حسابرسبه
342/0 137/0 488/2 034/0 

987/0 938/0 68/2 

طول دوره تصدي 
 حسابرس

063/0 018/0 411/3 000/0 

تخصص حسابرس 
و شناخت وي از 

 صنعت
535/0 022/0 847/23 000/0 

هاي حساب
 دريافتني

073/0 022/0 213/3 010/0 

نسبت گردش 
 هادارايي

447/0 004/0 648/106 000/0 

 000/0 484/7 012/0 096/0 موجودي كاال
 031/0 262/3 050/0 165/0 ضريب ثابت

 PDRD = β0 + β1 * RSPP + β2 * AT + β3 * AEIK + β4 الگوي رگرسيون
* AR + β5 * ATR + β6 * I + ε 

 الگوي رگرسيون نهايي با ضريب متغيرهاي مستقل
PDRD = 0.165 + (0.342) * RSPP + (0.063) * AT + 
(0.535) * AEIK + (0.073) * AR + (0.447) * ATR + 

(0.096) * I + ε 
 
با توجه به سطح معناداري براي متغيرهاي مستقل الگو، فرض برابري صفر ضريب براي  

هاي دريافتني، نسبت ابراين، عوامل پيچيدگي عمليات (حسابشود. بنها رد ميكليه آن
وسيله اي بهها و موجودي كاال)، رعايت استانداردها و اجراي حرفهگردش دارايي

حسابرس، طول دوره تصدي حسابرس و تخصص حسابرس و شناخت وي از صنعت، بر 
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توجه به سطح چنين، با درصد تحريفات كشف و گزارش شده تأثير معنادار دارند. هم
شود. براي ضريب ثابت، فرض برابري صفر ضريب ثابت نيز رد مي 031/0معناداري 

است. الگو قدرت بسيار بااليي  165/0بنابراين مقدار اين متغير در معادله رگرسيون، 
 ) دارد.7/98٪(
 

 نتايج آزمون فرضيه دوم
 دهد.نتايج آزمون فرضيه دوم را نشان مي 6جدول شماره 

 نتايج آزمون فرضيه دوم :٦جدول 

 فرضيه
متغير 
 وابسته

 ضريب متغير مستقل
انحراف 

 معيار
 آماره

 z / t 

سطح 
 R2 معناداري

R2 

 -اصالح
اره شده

آم
 

 
ين

ورب
د

 -
ون

تس
وا

 

 دوم
هار

 اظ
وع

ن
 

سي
ابر

حس
ظر 

ن
 

درصد 
تحريفات 
كشف و 

 گزارش شده

010/0- 004/0 197/2- 028/0 

فروش  577/1 574/0 702/0
 شركت

095/0 028/0 359/3 000/0 

اندازه 
 شركت

095/0- 033/0 857/2- 004/0 

 000/0 452/125 002/0 302/0 ضريب ثابت

 AO = β0 + β1 * PDRD + β2 * FS + β3 * FSI + ε الگوي رگرسيون

الگوي رگرسيون نهايي با ضريب متغيرهاي 
 مستقل

AO = 0.302 + (-0.010) * PDRD + (0.095) * FS + (-
0.095) * FSI + ε 

 
با توجه به سطح معناداري براي متغيرهاي مستقل الگو، فرض برابري صفر ضريب براي  

شود. بنابراين، عوامل درصد تحريفات كشف و گزارش شده، فروش ها رد ميكليه آن
 چنين، با توجهشركت و اندازه شركت، بر نوع اظهارنظر حسابرسي تأثير معنادار دارند. هم

شود. به سطح معناداري صفر براي ضريب ثابت، فرض برابري صفر ضريب ثابت نيز رد مي
است. قدرت الگو نيز برابر با  302/0بنابراين مقدار اين متغير در معادله رگرسيون، برابر با 

 است كه مناسب است و از نظر خودهمبستگي نيز مشكلي ندارد.  2/70٪
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 نتايج آزمون فرضيه سوم
 دهد.نتايج آزمون فرضيه سوم را نشان مي 7ه جدول شمار

 : نتايج آزمون فرضيه سوم٧جدول 

 فرضيه
متغير 
 وابسته

متغير 
 مستقل

 ضريب
انحراف 

 معيار
 آماره

 t / z 

سطح 
 R2 معناداري

R2 

اصالح 
 شده

آماره 
 -دوربين 
 واتسون

 سوم
الزحمه حق

 حسابرسي

تأخير در 
گزارش 
 حسابرسي

662/13 883/0 468/15 000/0 

674/0 413/0 786/1 
اندازه 

 حسابرس
214/0- 088/0 420/2- 015/0 

شهرت 
 حسابرس

208/0 041/0 086/5 00/0 

ضريب 
 ثابت

662/13 883/0 468/15 000/0 

 AF = β0 + β1 * DAR + β2 * AS + β3 * ARE + ε الگوي رگرسيون

 + AF = -3.500 + (13.662) * DAR + (-0.214) * AS الگوي رگرسيون نهايي با ضريب متغيرهاي مستقل
(0.208) * ARE + ε 

 
-با توجه به سطح معناداري براي متغيرهاي مستقل، فرض برابري صفر ضريب رد مي 

-شود. بنابراين، عوامل تأخير در گزارش حسابرسي، اندازه حسابرس و شهرت وي، بر حق
با توجه به سطح معناداري صفر براي  چنين،الزحمه حسابرسي، تأثير معنادار دارند. هم

شود. بنابراين مقدار ضريب ثابت ضريب ثابت، فرض برابري صفر ضريب ثابت نيز رد مي
) مناسب است و از نظر ٪4/67خواهد بود. قدرت الگو نيز، ( 662/13اين معادله، برابر با 

 خودهمبستگي، الگو مشكلي ندارد. 
 

 نتايج آزمون فرضيه چهارم
 دهد.نتايج آزمون فرضيه چهارم را نشان مي 8ه جدول شمار
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 : نتايج آزمون فرضيه چهارم٨جدول 

 فرضيه
متغير 
 وابسته

 ضريب متغير مستقل
انحراف 

 معيار
 آماره

 T / z 

سطح 
 R2 معناداري

R2 

اصالح 
اره شده

آم
 

 
ين

ورب
د

 - 
ون

تس
وا

 

 چهارم

رعايت 
استانداردها 
و اجراي 

اي حرفه
وسيله به

 حسابرس

تعداد بندهاي 
تعديل در 
گزارش 
 حسابرسي

116/0 017/0 824/6 000/0 

767/0 651/0 387/1 
الزحمه حق

 حسابرسي
031/0 001/0 644/17 000/0 

 000/0 652/6 045/0 301/0 ضريب ثابت
 RSPP = β0 + β1 * NMPAR + β2 * AF + ε الگوي رگرسيون

 + RSPP = 0.301 + (0.116) * NMPAR + (0.031) * AF مستقل الگوي رگرسيون نهايي با ضريب متغيرهاي
ε 

 
با توجه به سطح معناداري صفر براي متغيرهاي مستقل، فرض برابري صفر ضريب رد  

الزحمه شود. بنابراين، عوامل تعداد بندهاي تعديل در گزارش حسابرسي و حقمي
وسيله حسابرس، تأثير معنادار دارند. اي بهحسابرسي، بر رعايت استانداردها و اجراي حرفه

چنين، با توجه به سطح معناداري صفر براي ضريب ثابت، فرض برابري صفر ضريب هم
خواهد  301/0شود. بنابراين ضريب اين متغير در معادله رگرسيوني برابر با ثابت نيز رد مي

 چنين، الگو داراي قدرت مناسبي است.بود. هم
 

 گيريبحث و نتيجه
ها بر يكديگر پژوهش به بررسي رابطه متغيرهاي كيفيت حسابرسي و تأثير متقابل آناين 

پرداخت. با توجه به مباني نظري و پيشينه پژوهش، براي اولين بار در حسابرسي، الگوي 
هاي پويا تدوين شد و روابط بين علت و معلولي كيفيت حسابرسي با استفاده از سيستم

)، 5طبق فرضيه اول پژوهش (جدول شماره متغيرها نيز، مورد آزمون آماري قرار گرفت. 
ها و موجودي كاال)، هاي دريافتني، نسبت گردش داراييعوامل پيچيدگي عمليات (حساب

و وسيله حسابرس، طول دوره تصدي حسابرس اي بهرعايت استانداردها و اجراي حرفه
تخصص حسابرس و شناخت وي از صنعت، بر درصد تحريفات كشف و گزارش شده 

)، عوامل درصد تحريفات كشف 6تأثير معنادار دارند. بر اساس فرضيه دوم (جدول شماره 
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شركت و اندازه شركت، بر نوع اظهارنظر حسابرسي نيز، تأثير و گزارش شده، فروش 
)، عوامل تأخير در گزارش حسابرسي، 7ه طبق فرضيه سوم (جدول شمارمعنادار دارند. 

الزحمه حسابرسي، تأثير معنادار دارند. عوامل تعداد اندازه حسابرس و شهرت وي، بر حق
الزحمه حسابرسي، طبق فرضيه چهارم (جدول بندهاي تعديل در گزارش حسابرسي و حق

ير معنادار دارند. وسيله حسابرس، تأثاي به)، بر رعايت استانداردها و اجراي حرفه8شماره 
هاي پژوهش، كليه روابط رگرسيوني و تأثير متقابل متغيرها در الگوي علت با توجه به يافته

 يك از روابط متغيرها رد نشد. و معلولي معنادار بود و هيچ
رعايت استانداردها و  هاي پيشين ، كامالً سازگار بود.هاي پژوهشنتايج پژوهش با يافته 

ترين عوامل كيفيت ) از مهم1394طبق پژوهش علوي و همكاران (اي، ضوابط حرفه
) و 2014)، كريشنان و ژانگ (2013هاي مالك و سايدين (حسابرسي هستند. طبق پژوهش

الزحمه حسابرسي از عوامل مؤثر بر رعايت استانداردهاي )، حق2017مگنيس و التريديس (
است. در خصوص عوامل اندازه  اي است كه اين پژوهش نيز بيانگر همين اهميتحرفه

الزحمه حسابرسي و حسابرس و شهرت وي، اين پژوهش نشان داد كه اين دو عامل بر حق
) سازگار است. 2004امي (ني طبيعتاً كيفيت حسابرسي، موثر هستند كه با پژوهش

-هاي مهدوي و غيوريپيچيدگي عمليات و نوع اظهارنظر حسابرسي نيز، مطابق با پژوهش
) 2013) و هو و كنگ (2014)، گويرال و همكاران (1394)، نمازي و نمازي (1389(مقدم 

هاي بااهميت و تعداد بندهاي گزارش حسابرسي مؤثرند. نتيجه در امر شناسايي تحريف
نيا )، مهدوي و حسيني1393نيا ()، مهدوي و حسيني2015پژوهش بلنكلي و همكاران (

)، بيانگر اهميت تأخير در گزارش حسابرسي بر 1395سعدي ()، مهدوي و دهقاني1394(
) نيز نشان داد كه عامل طول دوره 2011ساهنون و زراعي ( كيفيت حسابرسي بود. پژوهش

) به 2010چنين، ليم و تان (تصدي حسابرس اهميت زيادي در كيفيت حسابرسي دارد. هم
يت حسابرسي اين نتيجه رسيدند كه تخصص حسابرس و شناخت صنعت باعث ارتقاي كيف

هاي پيشين كامالً شود كه مطابق با يافته اين پژوهش بود. نتايج اين پژوهش با پژوهشمي
سازگار بود و نشان داد كه كليه عوامل ذكر شده در كيفيت حسابرسي مؤثرند، و با ارتباط 

ين متقابل و علت و معلولي، بر ساير متغيرها اثرگذارند. الگوي مزبور بديع بوده و براي اول
بار در ادبيات حسابرسي ايران به كار گرفته شده است. وجود اثرمعنادار متغيرهاي الگوي 
علت و معلولي، مبين آن است كه الگوي مزبور، الگويي كاربردي و صحيح از روابط 

 نفعان قرار گيرد. تواند مورد استفاده عملي ذيمتغيرهاي كيفيت حسابرسي است كه مي
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 هاي پژوهشافتهپيشنهادهاي حاصل از ي
وسيله اي بهرعايت استانداردها و اجراي حرفه«با توجه به نتايج پژوهش، متغيرهاي 

تعداد بندهاي «، »شهرت حسابرس«، »اندازه حسابرس«، »الزحمه حسابرسحق«، »حسابرس
نوع اظهارنظر «، »درصد تحريفات كشف و گزارش شده« ، »تعديل در گزارش حسابرسي

تخصص «و » طول دوره تصدي حسابرس«، »ر گزارش حسابرسيتأخير د«، »حسابرس
در كيفيت حسابرسي بسيار مؤثرند و با هم رابطه علت و » حسابرس و شناخت وي از صنعت

 شود:هاي پژوهش، موارد زير پيشنهاد ميمعلولي دارند. با توجه به يافته
ابرسي، جامعه حسابداران رسمي ايران به عنوان نهاد متولي و ضامن كيفيت حس .1

ها كه توجه بيشتري به متغيرهاي كيفيت حسابرسي و رابطه علت و معلولي بين آن
 در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، داشته باشد. 

سازمان حسابرسي با توجه به عوامل بندهاي تعديل در گزارش حسابرسي و  .2
تخصص حسابرس، در تدوين استانداردهاي الزم در خصوص ارتقاي كنترل 

 فيت حسابرسي ايران، همت كند. كي
گذاران نيز با توجه به متغيرهاي شهرت و اندازه حسابرس و تأثير متقابل سرمايه  .3

ها بر يكديگر، خواستار انتخاب حسابرسان باكيفيت در مجمع عمومي سهام آن
 شوند. 

 
 هاي پژوهشهاي آتي و محدوديتپيشنهاد براي پژوهش

 شود:موارد زير نيز، توصيه ميدر راستاي موضوع و هدف پژوهش، 
گران آتي، عالوه بر متغيرهاي كمي پژوهش، به بررسي و تحليل پژوهش .1

هاي متغيرهاي كيفي تأثيرگذار بر كيفيت حسابرسي مانند استقالل يا ويژگي
 فردي حسابرس نيز، بپردازند.

ها و روابط علت و معلولي متغيرهاي كيفيت حسابرسي، در هر صنعت به حلقه  .2
طور جداگانه بررسي شود و تأثير متغيرها نيز به تفكيك صنعت نيز، مورد مطالعه 

 قرار گيرد.
 هاي اين پژوهش به قرار زير است:مهمترين محدوديت

گذاري، اين گروه ها و مؤسسات سرمايهبه دليل تفاوت در ماهيت فعاليت، بانك .1
اطالعات مالي  هايي كهچنين، شركتها از نمونه آماري حذف شدند. همشركت
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 ها نيز در بازه زماني پژوهش در دسترس نبودند، در نمونه در نظر گرفته نشدند.آن
به دليل بررسي اثر متقابل متغيرهاي كيفيت حسابرسي، از متغيرهاي غير از كيفيت  .2

حسابرسي كه خارج از الگوي علت و معلولي، بر اين الگو اثرگذار است، صرفه 
 نظر شد. 
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