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Abstract 
Users need high-quality financial information in making economic decisions 
and independent audit plays a major role in improving the financial reporting 
quality. Hence, in this study, by using the Fuzzy Delphi research methodology 
and getting the expert opinions, it was tried to identify indicators for 
improving audit quality approved by experts in order to design a suitable 
model for the Economy of IRAN by utilizing a confirmatory factor analysis 
model. Also in this research, the gap between current and desired situation of 
audit quality indicators in IRAN is investigated. Finally, the dimensions of 
audit quality are ranked in terms of importance. For this purpose, following 
the International Auditing and Assurance Standards Board, 60 indicators were 
identified. These indicators were classified in five dimensions: a. Input factors 
with 21 indicators; B. Process factors with 10 indicators; C. Output factors 
with 9 indicators; D. Key interactions with 10 indicators; and E. Contextual 
factors by 10 indicators. Data were analyzed by utilizing R, Amos and Super 
Decisions software. The findings indicate that 54 indicators have been 
adopted, which provide a model for improving the Audit Quality. Also the 
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results of comparing the current and desired situation of audit quality 
improvement indicators shows a significant difference between the current 
situation of the audit quality and the desired environment in Iran. Finally, the 
results of ranking the dimensions affecting the improvement of audit quality 
Shows that process factors are in the first place of importance from the point 
of view of experts, input factors are in the second place, main interactions and 
contextual factors are both in the third place and output factors are in the fourth 
place. 
 
Keywords: Audit Quality, Financial Reporting Quality, Financial 
Reporting Supply Chain, International Auditing and Assurance 
Standards Board, The Gap Between the Current Situation and the 
Desired Level.  
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 کیفیت حسابرسی: ارائه الگو و بررسی شکاف بین وضع موجود و
 وضع مطلوب

 

  چکیده

 مستقل حسابرسی هاي اقتصادي، نیاز به اطلاعات مالی با کیفیت دارند و گیري کنندگان در تصمیم استفاده
 ستفادهاکند. لذا در این پژوهش سعی گردید با کیفیت گزارشگري مالی ایفا می ارتقاي اي را درعمده نقش

اي، ضمن شناسایی معیارهاي بهبود کیفیت دلفی فازي و نظرخواهی از خبرگان حرفه پژوهشاز روش 
حسابرسی، الگویی مناسب براي محیط اقتصادي ایران، با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي طراحی شود. 

هاي بهبود کیفیت حسابرسی در ایران نیز مقایسه شده است همچنین وضع موجود و مطلوب کیفیت شاخصه
اند. بدین منظور به پیروي از هیأت بندي شدهو در نهایت ابعاد کیفیت حسابرسی از نظر اهمیت رتبه

شاخص احصاء گردید که در پنج بُعد الف. عوامل  60بخشی المللی حسابرسی و اطمیناناستانداردهاي بین
شاخص؛ د. تعاملات اصلی  9شاخص؛ ج. عوامل خروجی با  10. عوامل فرآیندي با شاخص؛ ب 21ورودي با 

 Amosو  Rها با استفاده از نرم افزارهاي بندي شد. دادهشاخص طبقه 10اي با شاخص؛ و و. عوامل زمینه 10با 
باشد میشاخص  54شدن . نتایج پژوهش حاکی از پذیرفتهمورد تحلیل قرار گرفته است Super Decisionsو 

ضع کند. همچنین نتایج حاصل از مقایسه وضع موجود و وکه الگویی براي بهبود کیفیت حسابرسی فراهم می
هاي بهبود کیفیت حسابرسی بیانگر اختلاف معنادار بین وضع موجود محیط کیفیت حسابرسی مطلوب شاخصه

ابرسی نشان اد موثر بر بهبود کیفیت حسبندي ابعدر ایران با محیط مطلوب است. در نهایت نتایج حاصل از رتبه
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 ي دوم، تعاملاتي اول اهمیت از دیدگاه خبرگان، عوامل ورودي در رتبهدهد که عوامل فرآیندي در رتبهمی
 اند.ي چهارم  قرار گرفتهي سوم و عوامل خروجی در رتبهاي هر دو در رتبهاصلی و عوامل زمینه

الی، زنجیره تأمین گزارشگري م یت گزارشگري مالی،کیفیت حسابرسی، کیف هاي کلیدي:واژه
بخشی، شکاف بین وضع موجود و وضع المللی حسابرسی و اطمینانهیأت استانداردهاي بین

  مطلوب



 

 مقدمه: 
تواند نیاز استفاده کنندگان را برطرف سازد که با کیفیت باشد. اطلاعات مالی در صورتی می

کنندگان در خصوص قابل اتکا بودن قانونگذاران به منظور ایجاد اطمینان براي استفاده 
-Elکنند(ها، استفاده از خدمات حسابرسی مستقل را الزام میهاي مالی شرکتگزارش

Dyasty and Elmer, 2020 هاي اخیرهاي مالی دههبحران .)1397 بهار مقدم و جوکار،؛ 
اهش تر ساخت و بر نقش کیفیت حسابرسی در کاهمیت کیفیت گزارشگري مالی را پررنگ

 ,.Kuang et al؛ Splin et al.,2018ریسک اطلاعاتی و ارتقاي گزارشگري تأکید نمود(
فیت . به همین دلیل موضوع کی)1400نمازي و عزیزي، ؛ Horton et al., 2021؛ 2020

ار است اي برخوردحسابرسی براي تدوین کنندگان استاندارد هاي حسابرسی از اهمیت ویژه
ي االمللی به منظور ارتقاي جایگاه حرفه در جامعه، اقدامات مهم و اساسیو نهادهاي معتبر بین

-). پیشرفت1399؛ عطایی شریف و همکاران، 1392دهند(رویایی و همکاران، را انجام می
وز اي امراي در دنیاي تجاري و حرفهفناوري در سطح جهان منجر به تحولات گستردههاي 

تواند از این امر مستثنی ي حسابرسی نیز نمی). حرفه1383(مجتهد زاده و آقایی، شده است
گام هاي مرتبط با بهبود کیفیت حسابرسی بصورت مستمر و همدر نتیجه بایستی پژوهش باشد.

 تصادي ادامه یابد. با تغییرات محیط اق
در همین راستا، هیات استاندارد هاي بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی در فوریه 

 گرا، چارچوبی را براي کیفیت حسابرسی منتشر کرد که، با استفاده از رویکردي جامع2014
 يي کیفیت حسابرسی را معرفی نمود. این چارچوب مجموعهدر آن عوامل اصلی سازنده

عوامل  -1هاي سیستمی اثرگذار بر کیفیت حسابرسی را در پنج بخش شامل: جنبه تمام
ي تامین تعاملات اصلی در زنجیره -4عوامل خروجی؛  -3عوامل فرآیندي؛  -2ورودي؛ 

ت با توجه به اینکه هیأ اي بصورت یکجا در نظر گرفت.عوامل زمینه -5گزارشگري مالی؛ و 
تدوین  يبخشی معتبرترین نهاد در زمینهرسی و اطمیناناستاندارد هاي بین المللی حساب

ن رود معیارهاي پیشنهادي ایباشد، انتظار میبخشی میاستاندارد هاي حسابرسی و اطمینان
 نهاد مورد توجه پژوهشگران در کشورهاي مختلف از جمله ایران قرار گیرد.

ی در ایران، بهبود کیفیت حسابرسي الگویی براي بنابراین انجام پژوهشی که بدنبال ارائه
هاي مطرح شده توسط هیات مذکور با در نظر گرفتن شرایط محیطی با توجه به شاخص



 

ي برخوردار اکشور باشد، براي تقویت کیفیت حسابرسی در ایران  بدلایل زیر از اهمیت ویژه
 باشد:می

حسابرسی در ایران و وجود تعداد زیاد موسسات  - 2 نوپا بودن جامعه حسابداران رسمی؛ -1
گسترش بازارهاي مالی در ایران و نیاز روز افزون به اطلاعات  -3ها؛ رقابت شدید بین آن

هاي اخیر در ایران و خارج از کشور و زیر سوال هاي مالی دههبحران -4مالی با کیفیت؛ 
 ی ورستنوع دیدگاه ذینفعان در خصوص کیفیت حساب -5ي حسابرسی؛ رفتن اعتبار حرفه

تغییرات مستمر در محیط کسب و کار و  -6ها؛ و ضرورت مدنظر قرار دادن تمامی دیدگاه
 سازي حرفه حسابرسی با محیط بسرعت درهاي اطلاعاتی و ضرورت همگامپیشرفت فناوري

 حال تغییر آن.
هاي بهبود کیفیت حسابرسی در ایران و همچنین مقایسه وضع موجود و مطلوب شاخصه

افراد درگیر در  تواندابعاد اثرگذار بر بهبود کیفیت حسابرسی از لحاظ اهمیت، می بنديرتبه
د اي را براي بهبوزنجیره تأمین گزارشگري مالی را از وضعیت موجود آگاه کند و زمینه

 کیفیت حسابرسی در ایران فراهم آورد. 
 تواند پاسخگوي سوالات زیر باشد: لذا انجام پژوهش حاضر می

اي هوي بهبود کیفیت حسابرسی در ایران چگونه است؟ ب: وضعیت شاخصالف: الگ
اثرگذار بر بهبود کیفیت حسابرسی در ایران در مقایسه با وضعیت مطلوب به چه صورت 

 بندي ابعاد اثرگذار بر بهبود کیفیت حسابرسی به چه صورت است؟ است؟ ج: رتبه

 مبانی نظري
 کیفیت حسابرسی و ضرورت نگاه سیستمی بر آن: 

بر این باور است که با وجود  1المللی حسابرسی و اطمینان بخشیهیات استاندارد هاي بین
ي تعریفی از کیفیت حسابرسی، تا کنون تعریفی جامع، مشترك، هاي زیاد براي ارائهتلاش

جهان شمول و مورد قبول همگان ارائه نشده است و در نتیجه کیفیت حسابرسی را یک مفهوم 
رسی بنابراین تعاریفی که تابحال در خصوص کیفیت حسابپیچیده و چند بعدي معرفی کرد. 

؛ محمد Knechel et al., 2012پوشش دهد( هاي آنراتواند تمام جنبهارائه شده است، نمی
لذا  ).1400؛ محمدي و اثنی عشري، 1400؛ علوي و وکیلی فرد، 1398رضایی و همکاران، 

با توجه به چند وجهی بودن کیفیت حسابرسی، نگاه سیستمی بر کیفیت حسابرسی از اهمیت 
1 IAASB 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

 ,IAASBرار داد(اي برخوردار است و بایستی کیفیت تمام اجزاي سیستم را مد نظر قویژه
2011 .( 

 ها براي افزایش کیفیت حسابرسی:تلاش
هاي اخیر، موجب زیر سوال رفتن حسابرسی و کیفیت آن شده است. به هاي مالی دههبحران

همین دلیل کیفیت حسابرسی مورد توجه و مطالبه جدي قانونگذاران در کشورهاي توسعه 
-گذاران نیز براي شناسایی شاخص). سیاست1394یافته قرار گرفت(علوي، قربانی و رستمی، 

-هایی را انجام دادند. براي مثال:  ارائه فهرستی از زمینههاي کلیدي کیفیت حسابرسی، تلاش
هاي کیفیت حسابرسی در سه طبقه، توسط هیات نظارت بر حسابداري ي شاخصهاي توسعه

 ؛Kilgore et al., 2011در قالب طرحی راهبردي( 2013در سال  1هاي سهامی عامشرکت
Martin, 2013 راسماسن و  وارمینگ)، 1999( 2کاتاناك). همچنین پژوهشگرانی از قبیل

ها و الگوهاي کیفیت حسابرسی به ي مدل) نیز با ارائه2004( 4) و داف1998( 3همکاران
ژوهشگران، پي عوامل اثرگذار بر کیفیت حسابرسی پرداختند. در ایران نیز معرفی و توسعه

راي هایی بدلي مهایی را به منظور شناسایی عوامل اثرگذار بر کیفیت حسابرسی و ارائهتلاش
ر ادامه ها داي از این پژوهشاند. خلاصهانجام داده بهبود کیفیت حسابرسی در محیط کشور

 ارائه شده است: 
دیدگاه حسابرسان عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از ") 1383مجتهد زاده و آقایی(

را مورد بررسی قرار دادند. پژوهشگران اثر سیزده عامل را با  "مستقل و استفاده کنندگان
-استفاده هايکیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار دادند و به بررسی تفاوت بین دیدگاه

 ندگان نه عامل رادهکنندگان و حسابرسان مستقل پرداختند. نتایج بیانگر این است که پاسخ
هاي استفاده کنندگان نیز تفاوت معناداري اند و در دیدگاهمورد تأکید بیشتري قرار داده

 مشاهده نشده است.
 ،"تدوین مدل کیفیت حسابرسی"با عنوان  ) در پژوهشی1392مشایخی و همکاران(

ا، فرآیند هکیفیت حسابرسی با رویکرد سیستمی را مورد بررسی قرار دادند و کیفیت ورودي
 التزام" پژوهش، نتایج این بر اساسهاي حسابرسی را مورد بررسی قرار دادند. خروجیو 

1 PCAOB 
2  Catanach 
3  Warming-Rasmussen 
4  Duff 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

 عامل حسابرسی به عنوان مهمترین و مؤسسه کار سطح در حسابرسی کیفیت به شرکاء
 و از امکانات برخورداري و تجربه و دانش با صورتی که در که است شده شناخته مؤثر

 این در به کیفیت حسابرسی بالاتر شود. تواند منجرمی باشد،لازم همراه  راهبردهاي اتخاذ
نظام  میزان حمایت از موسسات در مقابل تعویض و فشار، اثربخشی "میان عواملی مانند 

 صلاحیت تأیید خواهی از حسابرس، وضعیتحرفه، اثربخشی پاسخ در کنترل کیفیت
هاي حسابرسی در حرفه، هادهرسمی، شهرت و اعتبار موسسه و شرکاء، وضعیت ن حسابداران

ي حسابرسی با کار، تناسب تعداد موسسات الزحمهي تصدي، تناسب حقفشار زمانی و دوره
ماندگاري  "در سطح حرفه و  "براي کیفیت حسابرسی حسابرسی و بازار کار و تقاضا

کارکنان و شرکاء، تخصص حسابرس در صنعت، اندازه و ساختار یافتگی موسسه، پیچیدگی 
بر  گري هستند کهب و کار و معاملات در سطح موسسه و کار حسابرسی، عوامل مداخلهکس

 کیفیت حسابرسی اثرگذار هستند. 
عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در موسسات ") 1394علوي، قربانی و رستمی(

را مورد بررسی قرار دادند. پژوهشگران به  "حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
ي حسابرسی، تعداد حسابداران رسمی تحت ارتباط درآمد سالیانه و قدمت موسسهبررسی 

اي، تعداد کارها و تعداد شرکاء با امتیاز کنترل کیفیت استخدام، تعداد کارکنان حرفه
ین متغیرهاي دار بي مثبت و معنیي حسابرسی پرداختند. نتایج پژوهش بیانگر رابطهموسسه

ي و احسابداران رسمی تحت استخدام، تعداد کارکنان حرفه کیفیت حسابرسی شامل تعداد
دار بین و معنی ي منفیي حسابرسی با امتیاز کنترل کیفیت حسابرسی و رابطهقدمت موسسه

ابرسی ي حسابرسی با امتیاز کنترل کیفیت حسمتغیرهاي تعداد شرکاء و تعداد کارهاي موسسه
 باشد. می

شناسایی عوامل تعیین ") در پژوهشی به 1395شمامی(ایمانی برندق، مهرانی و حجت 
قه پرداختند. و سه طب "ي کیفیت حسابرسی در ایران از دیدگاه حسابداران رسمیکننده

و  هاي حسابرسیهاي حسابرسی، خروجیهاي کیفیت کار حسابرسی شامل وروديشاخص
 يهاي تجربهعاملعوامل محیطی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج بیانگر این است که 

هاي داخلی از میان عوامل حسابرس و عوامل اجراي کار از میان عوامل ورودي؛ وجود کنترل
خروجی؛ و وجود حاکمیت شرکتی از میان عوامل محیطی، بیشترین اثر را بر کیفیت 



 

حسابرسی دارند. همچنین نتایج بیانگر این است که به نظر حسابداران رسمی، انجام حسابرسی 
 شود. یاتی منجر به کاهش کیفیت حسابرسی مالی میمال

عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در ایران با تأکید بر  ") 1396بخت و خوشرو(نیک
) را مورد بررسی PCAOBهاي سهامی عام(هاي هیات نظارت بر حسابداري شرکتشاخص

فرآیندي و  ي مطرح شده در پژوهش شامل عوامل ورودي،هاي بالقوهقرار دادند. شاخص
ه هاي هیأت مذکور بوده است. نتایج بیانگر این است کنتایج حسابرسی برگرفته از شاخص

عت، میانگین ي صنهاي تخصص و تجربهبیشترین تاثیر بر کیفیت حسابرسی، از شاخص
ها، حجم کار شرکا و هاي مرتبط با استقلال و رعایت آن شاخصسوابق کاري، شاخص

رر شرکا و مدیران ارشد، زمانبندي و ساعات کار شرکا، مدیران و کارکنان و جابجایی مک
تاثیر آن بر  هاي مالی وهاي کیفی به نسبت کل کار حسابرسی، انتشار مجدد صورتبازبینی

 گیرد.بازار، نشات می
ــاران ( ــی و همک ــوان 1398کرم ــا عن ــی ب ــوي )  در پژوهش ــت الگ ــی کیفی ــر حسابرس  ب

-تــوان شــاخصمــی کــه الی، بــه ایــن نتیجــه رســیدندمــ گزارشــگري تــأمین زنجیــره مبنــاي
 بـه مـالی گزارشـگري تـأمین زنجیـره اجـزاء مبنـاي بـر را حسابرسـی کیفیـت بـر مؤثر هاي

ـــري، نظـــام و حسابرســـی، ســـاختار ســـازمانی مؤسســـات ســـاختار "اصـــلی، ابعـــاد  راهب
 تهیــه مــالی، گزارشــگري بــر نــاظر مقــررات و ايحرفــه اســتاندارهاي داخلــی، هــايکنتــرل

ــدگان گــزارشعرضــه و ــالی، اجــراي هــاي کنن ــات م ــاردهی گزارشــگري و عملی ــه اعتب  ب
ــالی، هــايصــورت ــالی، هــايصــورت مجموعــه م ــدگان عمــومی صــلاحیت م ــار دهن  اعتب

ــه ــورت ب ــايص ــالی، ه ــه م ــازار و حرف ــی ب ــته ،"حسابرس ــديدس ــود بن ــه. نم ــر یافت ــادیگ  ه
ــانگر ــوثرمولفــه بی ــی هــاي م ــزایش جهــت مختلــف، ابعــاد در فراوان  حسابرســی کیفیــت اف

 .است ایران در
خشی بالمللی حسابرسی و اطمینانتر، هیأت استاندارد هاي بینتر و جامعدر گامی وسیع

چارچوبی را براي کیفیت حسابرسی منتشر کرد که در آن عوامل اصلی  2014در سال 
امل وي کیفیت حسابرسی معرفی شده است. هیأت در چارچوب مذکور به توصیف عسازنده

اي که کیفیت حسابرسی را در سطح هر کار حسابرسی، سطح ورودي، فرآیندي و خروجی
-یکند، مهاي مالی تقویت میي حسابرسی و سطح ملی براي حسابرسی صورتموسسه

پردازد. همچنین این چارچوب به شرح اهمیت تعامل مناسب بین ذینفعان و اهمیت عوامل 



 

دادهاي ي تمایز و برتري این سند نسبت به سایر بروناین نقطهاي نیز پرداخته است. بنابرزمینه
ر، تپژوهشی مشابه در اینست که اولا عوامل ورودي، فرآیندي و خروجی را در سطحی وسیع

دهد و این عوامل را در سه سطح(سطح هر کار حسابرسی، سطح تر پوشش میبروزتر و جامع
ر دهد و ثانیا دو عنصر کلیدي اثرگذامی و سطح ملی) مورد بررسی قراري حسابرسی موسسه

وشش قرار اي را نیز تحت پدیگر بر کیفیت حسابرسی شامل تعاملات ذینفعان و عوامل زمینه
داده است. هیأت بر این باور است که پیروي از این چارچوب در محیط اقتصادي هر 

هاي با کیفیت شود و جایگاه حسابرسی را در تواند منجر به انجام حسابرسیکشوري، می
 نمایش داده شده است: 1نماي کلی این چارچوب در شکل جامعه ارتقاء دهد. 

 IAASBنماي کلی چارچوب کیفیت حسابرسی  -1شکل 

 



 

 هاي پژوهشپرسش
بر اساس توضیحات ذکر شده، این پژوهش به دنبال کشف معیارهاي بهبود کیفیت حسابرسی 

-هاي بهبود کیفیت حسابرسی و رتبهمقایسه وضع موجود و وضع مطلوب شاخصدر ایران، 
اي انجام شده، هباشد، لذا بر اساس پژوهشبندي ابعاد اصلی اثرگذار بر کیفیت حسابرسی می

 سوالاتی به شرح ذیل مطرح شده است: 
 پرسش اصلی اول: الگوي بهبود کیفیت حسابرسی در ایران چگونه است؟

 هاي فرعی: پرسش
هاي بهبود کیفیت حسابرسی ) مؤلفه2) ابعاد  بهبود کیفیت حسابرسی در ایران کدامند؟ 1

 اند؟هاي بهبود کیفیت حسابرسی در ایران کدام)شاخص3در ایران کدامند؟ 
هاي اثرگذار بر بهبود کیفیت حسابرسی در ایران در وضعیت شاخصپرسش اصلی دوم: 

 چه صورت است؟مقایسه با وضعیت مطلوب به 
 بندي ابعاد اثرگذار بر بهبود کیفیت حسابرسی به چه صورت است؟رتبهپرسش اصلی سوم: 

 شناسی: روش
 -پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از نظر نحوه گردآوري اطلاعات، توصیفی 

رسی هاي بهبود کیفیت حسابپیمایشی است. از آنجا که هدف این پژوهش، شناسایی شاخص
لگوي ا شناسی دلفی فازي و ارائهمبناي شرایط محیط اقتصادي ایران با استفاده از روشبر 

ضع موجود و باشد و سپس وبهبود کیفیت حسابرسی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي می
هاي نهایی اثرگذار بر بهبود کیفیت حسابرسی در ایران مورد مقایسه قرار مطلوب شاخص

-ندي میبابعاد اصلی مؤثر بر کیفیت حسابرسی بر اساس اهمیت، رتبهگیرد و در نهایت می
 شوند، بنابراین مراحل ذیل در این پژوهش انجام شده است: 

ه ي پژوهش و بي اول با مطالعه ادبیات و پیشینهدر مرحله الف. مطالعه مبانی نظري:
-اطمینان حسابرسی والمللی پیروي از چارچوب کیفیت حسابرسی هیأت استاندارد هاي بین

شاخص جهت بهبود کیفیت حسابرسی در پنج بعد عوامل ورودي، عوامل  60بخشی، تعداد 
-فرآیندي، عوامل خروجی، تعاملات اصلی در زنجیره تأمین گزارشگري مالی و عوامل زمینه

  اي، استخراج گردید.



 

د ها بصورت یک گزاره موردر این بخش هر یک از شاخص ب. طراحی پرسشنامه:
هاي پرسش قرار گرفت بطوریکه از خبرگان درخواست شد درجه اهمیت هر یک از شاخص

 9تا  0ها از اثرگذار در بهبود کیفیت حسابرسی را مشخص و براي هر کدام از شاخص
همچنین  باشد.به معناي اثرگذاري کامل می 9امتیازدهی نمایند. صفر به معناي مهم نبودن و 

هاي اثرگذار بر بهبود کیفیت د و وضعیت مطلوب شاخصبراي مقایسه وضعیت موجو
ی ها در محیط حسابرسحسابرسی از خبرگان خواسته شد که میزان اجراي هر یک از شاخص

امتیازدهی نمایند. و در نهایت به منظور مقایسه ابعاد  9تا  0ي خود از ایران را با توجه به تجربه
اي بصورت مقایسه زوجی طراحی شد. به اصلی اثرگذار بر کیفیت حسابرسی، پرسشنامه

اهمیت یکسان را  1اینصورت که خبرگان ابعاد را بصورت دو به دو مقایسه نمودند و عدد 
اهمیت  يدهندهدهد و هر عدد بیشتر از یک به سمت یکی از ابعاد انتخاب شود نشاننشان می

  بیشتر آن بُعد نسبت به دیگري است.
-راستاي کسب اجماع نظر خبرگان در خصوص شاخص در ج. نظرخواهی از خبرگان:

هاي بهبود کیفیت حسابرسی، از روش پژوهش دلفی فازي که یک روش معتبر علمی براي 
  باشد، استفاده شد.نظرخواهی از خبرگان می

-پس از نهایی شدن شاخص ي الگو با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدي:د. ارائه
ها، با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدي، الگوي بهبود کیفیت حسابرسی در محیط 

 اقتصادي ایران استخراج شده است. 
در بهبود کیفیت  هاي اثرگذاري وضع موجود و وضع مطلوب شاخصه. مقایسه

 حسابرسی با استفاده از آزمون ویلکاکسون. 
 روش اده ازبا استف کیفیت حسابرسیبندي ابعاد اصلی اثرگذار بر بهبود و. رتبه

 اي فرآیند تحلیل شبکه

 گیريجامعه آماري و روش نمونه
ي آماري این پژوهش، شامل خبرگان حسابرسی(شرکا و مدیران ارشد موسسات جامعه

کر باشد. لازم به ذي حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی) میحسابرسی عضو جامعه
اي هبا در نظر گرفتن سه مشخصه شامل حضور نمایندگان گروه است که اعضاي گروه دلفی



 

-متخصص، آگاهی عمیق از موضوع پژوهش و وسعت نظر و آگاهی، انتخاب شده
ري گی). بنابراین اعضاي دلفی با استفاده از روش نمونهHarman and Press, 1975اند(

ا بدست آمد. خصوصیات هپرسشنامه جهت تحلیل داده 58هدفمند انتخاب و در نهایت تعداد 
 باشد:جمعیت شناختی خبرگان به شرح زیر می

 69نفر یا  40اکثر افراد داراي مدرك تحصیلی فوق لیسانس ( سطح تحصیلات: •
نفر داراي  1نفر) داراي مدرك تحصیلی دکتري و تنها  17درصد ( 29,3درصد)، 

 باشد.مدرك تحصیلی در گروه سایرین(دانشجوي دکتري) می
 جامعه عضو حسابرسی موسسات دردرصد) از افراد  81نفر ( 47 سمت:شغل یا  •

درصد) حسابدار رسمی اما غیرشاغل  10,3نفر ( 6شاغل هستند،  رسمی حسابداران
 درصد) در سازمان حسابرسی مشغول به خدمت هستند. 8,6نفر ( 5و 

درصد افراد در دانشگاه مدرس و یا عضو هیأت  50 سابقه آموزشی در دانشگاه: •
 درصد دیگر دانشگاهی نبودند. 50اند و علمی در دانشگاه بوده

 15تا  11درصد) داراي  43,1نفر یا  25اکثر افراد ( اي:میزان تجربه مفید حرفه •
نفر  14سال،  20تا  16درصد) داراي  24,1نفر ( 14اي، سال میزان تجربه مفید حرفه

سال  10تا  6درصد) داراي  8,6نفر ( 5سال و  20درصد) داراي بیش از  24,1(
 اند.اي بودهمیزان تجربه مفید حرفه

درصد) داراي جایگاه سازمانی شریک موسسه  46,6نفر ( 27 جایگاه سازمانی: •
درصد) داراي جایگاهی  22,4نفر ( 13درصد) مدیر فنی و  31نفر ( 18حسابرسی، 

 باشند.غیر از این دو می

 الگوي مفهومی
بهبود کیفیت حسابرسی در پنج  بُعد عوامل ورودي، عوامل فرآیندي، در این پژوهش، الگوي 

یروي اي به پعوامل خروجی، تعاملات اصلی در زنجیره تأمین گزارشگري مالی و عوامل زمینه
از مبانی نظري طراحی شد تا پس از نظر خواهی از خبرگان، مدل نهایی آن کشف گردد. 

براي نظرخواهی از خبرگان پیشنهاد  1جدول شاخص به شرح  60براي این منظور، تعداد 
 شده است:   

 



 

 گانه پیشنهادي جهت بهبود کیفیت حسابرسی در ایران 60هاي شاخص. 1جدول 

 ابعاد مؤلفه شاخص

 هايدارا بود سطح کافی و مناسبی از ویژگی -2عمل در راستاي منافع عموم؛  -1
هاي برقراري سیستم -4برقراري فضاي اخلاقی مناسب در موسسه؛  -3فردي 

مقدم دانستن کیفیت حسابرسی و جایگاه  -5مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان؛ 
ارتقاي فرهنگ مشورت در موضوعات سخت و  -6حرفه بر ملاحظات مالی؛ 

گیري در مورد پذیرش یا هاي موجود براي تصمیمتقویت سیستم -7دشوار؛ 
اي و هاي حرفهمهارت هاي مستمر توسعهایجاد فرصت -8حفظ صاحبکاران. 

ي الزامات اخلاقی اساسی ارائه -9دستیابی به پشتیبانی فنی با کیفیت بالا ؛ 
فعال بودن نهادهاي نظارتی  -10مشخص و کاربردي توسط نهادهاي نظارتی؛ 

به  -11در کسب اطمینان از فهم اصول اخلاقی و بکارگیري مداوم الزامات؛ 
 پذیرش صاحبکار بین موسسات حسابرسی.اشتراك گذاشتن اطلاعات مربوط به 
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ها، ارزش
اصول 

اخلاقی، 
 هاویژگی
 

 
 
 
 

 
 
 
 

عوامل  -1
 ورودي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي قضاوت منصفانه -2هاي لازم؛ برخورداري شرکا و کارکنان از صلاحیت -1
مشارکت فعال شریک مسئول کار حسابرسی در ارزیابی  شرکا و کارکنان و

ي کافی تجربه -3نظارت و بررسی کار انجام شده؛ ریزي و ریسک، برنامه
کارکنان درگیر کار و هدایت، بررسی و نظارت مناسب کارکنان توسط شریک 

اختصاص زمان کافی به  -4مسئول کار و سایر افراد با تجربه تیم درگیر کار؛ 
دسترسی  -5اي موثر؛ شرکا و کارکنان درگیر کار براي انجام حسابرسی به گونه

و کارکنان با تجربه درگیر کار به مدیریت و ارکان راهبري شرکت شرکا 
برخورداري شرکا و کارکنان از زمان کافی براي برخورد با مسائل  -6صاحبکار؛ 

هاي به هنگام، سازماندهی مناسب تیم درگیر کار و  ارزیابی -7سخت و دشوار؛ 
براي  ترهاي ضمن خدمت شرکا و کارکنان ارشدرهبري مناسب و آموزش

هاي کافی و مناسب به شرکا و کارکنان ي آموزشارائه -8تر؛ کارکنان کم تجربه
موسسه در رابطه با حسابداري، حسابرسی و صنعتی که صاحبکار در آن فعالیت 

ها و ي گواهینامهوجود ترتیبات شدید و محکم در رابطه با ارائه -9کند؛ می
تعریف واضح الزامات تحصیلی و  -10مجوزها به افراد و موسسات حسابرسی؛ 

؛ و وجود ترتیبات مناسب براي بروز کردن فراهم آوردن تسهیلات آموزشی کافی
 هاي آموزشی. حسابرسان و فراهم آوردن دوره

 
 
 
 
 

دانش،  -2
ها، مهارت

تجربه و 
 زمان

انجام حسابرسی در انطباق با استاندارد هاي حسابرسی، قوانین و مقررات  -1
ي تیم ي شایستهاستفاده -2هاي کنترل کیفی موسسه حسابرسی؛ رویهمربوطه و 

وجود همکاري و تعامل مستمر و موثر بین  -3حسابرسی از فناوري اطلاعات؛ 
اعضاي تیم حسابرسی و برقراري ترتیبات مناسب با مدیریت به منظور انجام 

با  شناسی حسابرسیانطباق روش -4اي کارا و اثربخش؛ حسابرسی به گونه
ی هاي کنترل کیفهاي ناشی از بررسیاي و یافتهي استاندارد هاي حرفهتوسعه

 
 

 
 
 

 
 

 
 

عوامل  -2
 فرآیندي



 

شناسی حسابرسی در جهت تنظیم روش -5هاي بیرونی؛ داخلی و بازرسی
و اعمال  ايتشویق تک تک اعضاي تیم حسابرسی به بکارگیري تردید حرفه

 بررسی ت وشناسی حسابرسی به نظارالزام روش  -6اي مناسب؛ قضاوت حرفه
هاي کنترل برقراري رویه  -7مستندسازي کافی و مناسب؛  موثر کار حسابرسی و

کیفی به نحو مناسب براي نظارت بر کیفیت حسابرسی و متعاقبا اتخاذ اقدامات 
هاي کنترل کیفی در سطح هر کار حسابرسی در جاي مناسب و اعمال بررسی

رد هاي حسابرسی و سایر شفاف سازي اهداف زیربنایی استاندا -8مقتضی. 
هاي مد نظر قرار دادن مشخصه -9استاندارد ها توسط نهادهاي استاندارد گذار؛ 

مربوط به کیفیت حسابرسی در هر دو سطح موسسات و کارهاي حسابرسی 
هاي وجود سیستم -10هاي حسابرسی؛ جداگانه توسط نهادهاي مسئول بازرسی

 و بکارگیري اقدامات انضباطی  موثر براي بررسی ادعاهاي قصور حسابرسی

فرآیند 
حسابرسی 

-و رویه
هاي 
کنترل 
 کیفی

هاي کتبی ي گزارشتوسعه  -2ي اطلاعات گنجانده شده در گزارش؛ توسعه -1
ي گزارش براي قانونگذاران مالی تهیه و توسعه  -3حسابرس به ارکان راهبري؛ 

موضوعات با اهمیت مد نظر آنها و اعمال غیر قانونی و احتیاطی در خصوص 
هاي مالی افزایش تطابق صورت -4  براي مثال موارد مشکوك به پولشوئی؛
ي اطلاعات بیشتر در خصوص ارائه -5حسابرسی شده با گزارش حسابرسی؛ 

اي ههاي حسابرسی در ارتباط با حسابرسی مستقل در گزارشهاي کمیتهفعالیت
هاي جداگانه به هاي قانونگذاران از حسابرسیي نتایج بازرسیارائه -5سالانه؛ 

 هاي حسابرسی؛ کمیته

 
1- 

-گزارش
سطح  -ها

هر کار 
 حسابرسی

 
 
 
 
 
 

عوامل  -3
 خروجی

سه هاي موسي فرآیندها و رویههاي شفافیت براي عموم دربارهانتشار گزارش -1
میت ي چگونگی حاکدربارهحسابرسی براي کنترل کیفیت و همچنین اطلاعاتی 

هاي سالانه توسط موسسات حسابرسی در خصوص ي گزارشارائه -2موسسه؛ 
افزایش سطح جزییات ارائه شده در  -3راهکارهاي ارتقاي کیفیت حسابرسی. 

 ي نتایج بازرسی از موسسات حسابرسی به عموم.هاي قانونگذاران دربارهگزارش

 هاگزارش
سطح 

موسسه و 
 سطح ملی

ارتقاي ارتباط آزاد و سازنده بین حسابرس و مدیریت با حفظ بی طرفی و  -1
ارتقاي سطح ارتباط دو طرفه موثر بین حسابرسان و ارکان  -2تردید حرفه اي؛ 

 -4افزایش سطح ارتباطات موثر بین حسابرسان و استفاده کنندگان؛  -3راهبري؛ 
افزایش سطح  -5ان؛ افزایش سطح ارتباطات موثر بین حسابرسان و قانونگذار

افزایش سطح تعاملات موثر بین  -6تعاملات موثر بین مدیریت و ارکان راهبري؛ 
-طح تعاملات بین مدیریت و استفادهافزایش س -7مدیریت و قانونگذاران؛ 

افزایش  -9افزایش سطح تعاملات بین ارکان راهبري و قانونگذاران؛  -8کنندگان؛ 
افزایش سطح تعاملات  -10و استفاده کنندگان؛ سطح تعاملات بین ارکان راهبري 

 بین قانونگذاران و استفاده کنندگان .

 
 

 
 

 عاملاتت

 
تعاملات  -4

اصلی در 
زنجیره 
تامین 

گزارشگري 
 مالی

بروز کردن قوانین و مقررات مربوط به  -2بروز کردن قانون تجارت ؛  -1
 -4شفاف سازي بیشتر چارچوب گزارشگري مالی ؛  -3گزارشگري مالی ؛ 

 
 
 

 
 



 

ي الگو(تحلیل عاملی تأییدي)، نظر خواهی از خبرگان(روش دلفی فازي)، ارائه
 بندي عوامل اصلی اثرگذارارزیابی وضعیت موجود(آزمون ویلکاکسون) و رتبه

 اي)فرآیند تحلیل شبکهمدل بر بهبود کیفیت حسابرسی(
هاي مورد تأیید خبرگان ابتدا با بکارگیري روش دلفی فازي شاخصدر این پژوهش 

ا و هاستخراج گردید. به اینصورت که از بین دو کاربرد روش دلفی فازي(غربال شاخص
بینی)، از روش دلفی فازي براي غربالگري استفاده شد. با توجه به اینکه در غربالگري پیش

تأییدي دارد،  يشود و تحلیل جنبهابتدایی انجام می ي ادبیات پیشین، غربالابتدا به پشتوانه
اع بینی(که باید چندین راند ادامه پیدا کند که اجمبرخلاف کاربرد روش دلفی فازي در پیش

نظر خبرگان حاصل شود)، کاربرد این روش در غربالگري، در یک راند قابل انجام 
زي در گام اول بایستی طیف ). در اجراي روش دلفی فا1397است(باباجانی و همکاران، 

اي این برفازي مناسبی براي فازي سازي عبارات کلامی پاسخ دهندگان توسعه داده شود. 
تایی  5به طیف  9-0هاي ها از حالت پاسخو داده دیدگاه خبرگان گردآوريمنظور در ابتدا 

ادل فازي عخیلی کم تا خیلی زیاد تبدیل شده است. پس از آن مطابق جدول زیر مقادیر به م
 شوند. خود تبدیل می

 )Martínez & Canal, 2011ي(تبدیل مقادیر به معادل فاز .2جدول 

 خیلی زیاد زیاد  متوسط کم خیلی کم عبارات زبانی
 )0,75و1و1( )0,5و0,75و1( )0,25و0,5و0,75( )0و0,25و0,5( )0و0و0,25( اعداد فازي مثلثی

 5 4 3 2 1 عدد قطعی

 هاي حاکمیتتقویت مکانیزم -5هاي اطلاعاتی؛ تقویت و بروز کردن سیستم
لات مي همکاري در تیم درگیر کار و افزایش سطح تعاتقویت روحیه -6؛ شرکتی

اي رفهتیم به در نظر گرفتن تردید ح هاي بالا و پایین تیم حسابرسی و تشویقرده
افزایش اثربخشی فرآیندهاي صدور گواهینامه، تعیین  -7در حین انجام کار؛ 

استاندارد ها، کنترل کیفی حسابرسی و اعمال اقدامات انضباطی در شرایط قصور 
در حد متعادل و سهیم کردن افزایش ریسک دعاوي حقوقی  -8حسابرسان؛ 

هاي وارده به ذینفعان در صورت اثبات قصور حسابرسان در جبران خسارت
هاي آن و بالا بردن افزایش درك جامعه از حسابرسی و قابلیت -9حسابرسان؛

تنظیم مناسب  -10جذب افراد باهوش؛جایگاه و شهرت حرفه در جهت 
 حسابرسیمانی زمانبندي گزارشگري مالی در جهت کاهش فشار ز

 
 

عوامل 
 محیطی

 
 

عوامل  -5
 ايزمینه



 

توجه به سهولت محاسبه و کاربرد زیاد  روش مثلثی، از اعداد فازي در این پژوهش با 
-ر، ممکنترین مقدامثلثی استفاده گردید. به نحوي که خبرگان نظرات خود را در قالب کم

). در گام بعدي با 1389کنند(عطایی، ترین مقدار و بیشترین مقدار(اعداد مثلثی) ارائه می
دیدگاه خبرگان تجمیع شد و سپس مقادیر بدست آمده استفاده از روش میانگین فازي، 

زدایی و وزن شاخص مورد بررسی محاسبه گردید. با توجه به اینکه براي غربال فازي
ها بایستی یک آستانه تحمل در نظر گرفت، اگر وزن محاسبه شده براي شاخص از شاخص

از وي این پژوهش به پیرشود. لذا در آستانه تحمل بالاتر باشد، شاخص مورد نظر تأیید می
در نظر گرفته شده  0,7)، آستانه تحمل 1397) و باباجانی و همکاران(2011( 1وو و فنگ

 است. 
هاي اثرگذار در پس از اجراي روش دلفی فازي و اجماع نظر خبرگان در مورد شاخص

ی تأییدي لي الگو، از مدل تحلیل عامها و ارائهبهبود کیفیت حسابرسی،  به منظور تحلیل داده
 گیري، بارهاي عاملیهاي اندازهاستفاده شده است. لازم به ذکر است که پس از برازش مدل

اند به دلیل بوده 0,5هایی که داراي بار عاملی کمتر از آنها محاسبه گردیده است، لذا شاخص
 ،ها و الگوي پژوهشاند. پس از نهایی شدن شاخصنامناسب بودن از روند تحلیل حذف شده

 هاي موثر در بهبود کیفیت حسابرسیبه منظور مقایسه وضع موجود و وضع مطلوب شاخص
ذار بندي عوامل اصلی اثرگاز آزمون ویلکاکسون استفاده شد و در گام آخر به منظور رتبه

ن در این استفاده شد. همچنی ايفرآیند تحلیل شبکهمدل بر بهبود کیفیت حسابرسی از 
 Super Decisionsو  R  ،AMOSافزارهاي ها از نرمتحلیل دادهپژوهش،  براي تجزیه و 

 استفاده شده است.

 هایافته
 هاي پژوهش طبق نظر خبرگان و استخراج الگوي نهایی پژوهشمیزان اهمیت شاخص

ارائه  1زدایی شده مقادیر حاصل از بکارگیري روش دلفی فازي در نمودار خروجی فازي
ها با شدت بالایی شود خبرگان نسبت به این شاخصمی شده است. همانطور که مشاهده

باشند. بنابراین می 0,7زدایی شده بیش از اند و تمام اعداد فازيموافقت خود را اعلام نموده
 ها در بهبود کیفیتي شاخصبر اساس نتایج بدست آمده هیچ شاخصی حذف نشد و همه

 اند. قرار گرفته حسابرسی در ایران نقش دارند و مورد تأیید خبرگان
1.  Wu and Fang 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

 هاي پژوهش طبق نظر خبرگانمیزان اهمیت شاخص .1نمودار 

 

ي بعد به منظور استخراج الگوي نهایی پژوهش، از تحلیل عاملی تأییدي استفاده در مرحله
شد. بدین صورت که در گام اول مدل تحلیل عاملی تأییدي تک عاملی مرتبه اول مرتبط با 

 هاي داراي بارهاي عاملیبرازش گردید که پس از حذف گویهبهبود کیفیت حسابرسی 
شاخص باقی ماند. و سپس معیارهاي ذکر شده در مدل تحلیل عاملی  54، تعداد 0,5کمتر از 

تأییدي تک عاملی مرتبه دوم برازش گردید که مناسب بودن بارهاي عاملی(دارا بودن بیش 
 ). 2ذیرفته شد(نمودار شاخص بهبود کیفیت حسابرسی پ 54)، تمامی 0,5از 

  هاي پژوهشبارهاي عاملی شاخص .2نمودار 

 

الگویی براي بهبود کیفیت حسابرسی در محیط «در نتیجه الگوي نهایی پژوهش که همانا 
شاخص پذیرفته نشده از منظر  6گردید. تدوین  2باشد به شرح شکل می» اقتصادي ایران

  ارائه شده است. 3خبرگان نیز در جدول 

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

0 10 20 30 40 50 60 70

ت
می

اه

شاخص ها

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 10 20 30 40 50 60

لی
عام

ار 
ب

عامل ها



 

 الگوي بهبود کیفیت حسابرسی در محیط اقتصادي ایران -2شکل 

 شاخص  مؤلفه  ابعاد  مفهوم
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 هاي پذیرفته نشده از منظر خبرگان به منظور بهبود کیفیت حسابرسی در ایران. شاخص3جدول 

 

 

 

 

کیفیت بهبود 
 حسابرسی در ایران

اشتراك گذاشتن اطلاعات مربوط به پذیرش صاحبکار بین . به 1 عوامل ورودي
 . عمل در راستاي منافع عموم2موسسات حسابرسی و 

هاي مربوط به کیفیت حسابرسی در . مد نظر قرار دادن مشخصه1 عوامل فرآیندي
هر دو سطح موسسات حسابرسی و کارهاي حسابرسی جداگانه 

.  وجود 2 هاي حسابرسی؛ وتوسط نهادهاي مسئول بازرسی
هاي موثر براي بررسی ادعاهاي قصور حسابرسی و سیستم

 بکارگیري اقدامات انضباطی در زمان مناسب

 - عوامل خروجی

 - تعاملات

. بروز کردن قانون تجارت در جهت بهبود سیستم کنترل داخلی 1 عوامل زمینه اي
. افزایش ریسک دعاوي 2و کاهش فرصت تقلب و اشتباه و 

حد متعادل و سهیم کردن حسابرسان در جبران  حقوقی در
 هاي وارده به ذینفعان در صورت اثبات قصور حسابرسانخسارت

 هاي موثر در بهبود کیفیت حسابرسیمقایسه وضع موجود و وضع مطلوب شاخص

اهدات نرمال بودن گروه مش یبررسدر گام اول با عدد ثابت،  نیانگیم سهیبه منظور آزمون مقا
عدي شود و در گام باسمیرنوف انجام می-و کلمرگروف لکیو-رویبا استفاده از آزمون شاپ

استودنت  tو آزمون  يپارامتر يهااز روشاگر مشاهدات در گروه مورد بررسی نرمال باشند 
 يررامتصورت از آزمون ناپا نیا ریبا عدد ثابت استفاده و در غ نیانگیم سهیمقا يبرا
ت هاي ناپارامتري به جاي میانگین، میانه با عدد ثابشود که در آزمونمیاستفاده  لکاکسونیو

ک ها و فرض یشود. فرض صفر در بررسی نرمال بودن، بیانگر نرمال بودن دادهمقایسه می
ویلک و -نتایج آزمون شاپیرو. )Sheskin, 2011(ها استبیانگر نرمال نبودن داده

اسمیرنف نشان داد که توزیع هیچ یک از سوالات نرمال نیست چراکه با توجه  -کلموگروف
 0,05ها کمتر از هاي دو آزمون براي تمام شاخصداري آمارهسطح معنی 4و  3به نمودارهاي 

 باشد. می



 

آزمون  سطح معنی داري آماره هاي .3نمودار 
 اسمیرنف –کلموگروف 

آزمون هاي سطح معنی داري آماره .4نمودار 
 ویلک -شاپیرو 

 

-بنابراین، از آزمون ویلکاکسون براي مقایسه وضع موجود و وضع مطلوب استفاده می
عدم تفاوت معنادار بین میانه نمونه با یک مقدار "شود. فرضیه صفر در آزمون ویلکاکسون 

 "ابتثوجود تفاوت معنادار بین میانه نمونه با یک مقدار "و فرضیه یک در این آزمون  "ثابت
شود. مقایسه می 9ها با مقدار ثابت باشد لذا در این تحقیق میانه نمونه در تمامی آزمونمی

-گزارش شده است. با توجه به اینکه معنی داري آماره 5نتایج آزمون ویلکاکسون در نمودار 
باشد لذا تمامی سوالات داراي اختلاف معناداري از می 0,001ها کمتر از ي شاخصهاي همه

باشند. به عبارت دیگر شکاف معناداري بین محیط کیفیت حسابرسی در آل میمقدار ایده
 آل وجود دارد.ایران با محیط کیفیت حسابرسی ایده

 هاي آزمون ویلکاکسونآماره .5نمودار 

 

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0 20 40 60

P-
VA

LU
E

عامل ها

-8

-6

-4

-2

0
0 10 20 30 40 50 60

ون
آزم

ي 
 ها

اره
آم

آزمون ویلکاکسون -عامل ها

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0 20 40 60
P-

VA
LU

E

عامل ها



 

 بندي ابعاد کیفیت حسابرسی رتبه
و با انجام مقایسات  )ANP 1(ايدر این بخش با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه

بُعد مطرح  5، به بررسی نتایج حاصل از نظرات خبرگان در شناسایی اهمیت هر یک از زوجی
اي شکل هروش ابتدا ساختار شبک ایندر  .د کیفیت حسابرسی پرداخته شده استشده در بهبو

 ايبکهبراساس ساختار ش این مقایساتگیرد و سپس ماتریس مقایسات زوجی تشکیل و می
یت با توجه به روش ساعتی از اهم مذکورطیف مقایسات (گیرد روابط بین عناصر صورت می

شوند). در گام بعد سوپر ختم می 9برابر یعنی عدد یک شروع و به اهمیت مطلق یعنی عدد 
شود. این ماتریس، چند بخشی است که هر بخش ماتریس، طراحی و حل می  2ماتریس

هاي بدست نوز بندي ابعاد بر اساسو سپس رتبه دهدا نشان میروابط میان عناصر در سیستم ر
بندي ابعاد موثر نتایج نهایی رتبه ).Yuksel and Dagdeviren, 2007(شودآمده انجام می

 ارائه شده است.  4بر کیفیت حسابرسی در جدول 

 بندي ابعاد موثر بر کیفیت حسابرسیرتبه .4جدول 

ایده آلوزن  وزن نرمال شده نام عامل  رتبه 
ايزمینه  0,165 0,528 3 

 3 0,528 0,165 تعاملات اصلی

 4 0,425 0,134 خروجی

ینديفرآ  0,313 1 1 

 2 0,709 0,223 ورودي

ترین بُعد در بهبود کیفیت از دیدگاه خبرگان، مهمشود مشاهده می کههمانطور 
باشند. عوامل می 0,313شده حسابرسی، عوامل فرآیندي هستند. این عوامل داراي وزن نرمال 

است.  در جایگاه دوم از نظر اهمیت قرار گرفته 0,223ورودي، دیگر بُعدي است که با وزن 
ترین عوامل موثر در این موضوع به عبارت دیگر پس از عوامل فرآیندي، عوامل ورودي مهم

ه از منظر جایگااي و تعاملات اصلی به صورت مشترك در سومین هستند. دو بُعد عوامل زمینه
باشد. در نهایت بُعد عوامل می 0,165اند. وزن نرمال شده در این دو بُعد خبرگان قرار گرفته

1 . Analytic Network Process 
2 . Supermatrix 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

در جایگاه آخر از نظر  0,134خروجی داراي کمترین میزان اهمیت بوده و با وزنی برابر 
 اهمیت قرار گرفته است. 

 گیريبحث و نتیجه
بوده  نندگانکاستفادهي گذشته مورد توجه و علاقه کیفیت حسابرسی و عوامل موثر بر آن از

اشد. ببازار سرمایه و بطور کلی اقتصاد کشورها می ياست. چرا که موضوعی مهم در حوزه
. زیر سوال برده است را حسابرسی و ي حسابداريحرفهاخیر، هاي دهه مالی هايبحران

بایستی ، زنجیره تأمین گزارشگري مالیهاي حسابرسی مستقل به عنوان یکی از حلقهبنابراین 
دن علاوه بر جهانی شنقشی با اهمیت در حفظ و تقویت کیفیت گزارشگري مالی ایفا کند. 

سبت به ن است و تقاضا براي دقت نظر بیشتر هاي مختلف نیز اثرگذار بودهتجارت، بر حرفه
تواند از این امر میي حسابرسی هم ناي را افزایش داده است. حرفهبرونداد کارهاي حرفه

اي بروزتر و ههمزمان با تغییرات محیطی با انجام پژوهشدر نتیجه بایستی مستثنی باشد. 
 را گسترش داده و ها و عوامل موثر بر بهبود کیفیت حسابرسیتر، الگوها، مدلوسیع

بنابراین پژوهش حاضر به پیروي از چارچوب کیفیت حسابرسی هیأت  بروزرسانی کرد.
زتر شدن تر شدن و برودر راستاي کاملبخشی المللی حسابرسی و اطمینانهاي بین استاندارد
 هاي مرتبط با بهبود کیفیت حسابرسی در محیط اقتصادي ایران، انجام شد. پژوهش

نفر از  58زي و نظرخواهی از تعداد این پژوهش با استفاده از روش پژوهش دلفی فا
 هاي بهبود کیفیت حسابرسی جهت طراحی الگوییاي، بدنبال کشف شاخصخبرگان حرفه

تعداد  ،بر اساس مبانی نظري ایران بوده است. براي این منظور مناسب براي محیط اقتصادي
معیار؛ ب. عوامل  21آوري گردید که در پنج بُعد الف. عوامل ورودي با شاخص جمع 60

معیار؛ د. تعاملات اصلی در زنجیره تأمین  9؛ ج. عوامل خروجی با معیار 10 فرآیندي با 
 هابندي شدند. تحلیل دادهمعیار طبقه 10اي با معیار؛ و و. عوامل زمینه 10گزارشگري مالی با 

 AMOSو  Rو مدل تحلیل عاملی تأییدي با استفاده از نرم افزارهاي بوسیله روش دلفی فازي 
شاخص از معیارهاي مذکور در پنج  54صورت پذیرفت که نتایج، حاکی از پذیرفته شدن 

باشد که الگوي بهبود کیفیت حسابرسی در محیط اقتصادي ایران را از بخش جداگانه می
ها دهد. نتایج تحلیل داده) ارائه می2کل اي به شرح الگوي پیش گفته(شمنظر خبرگان حرفه

-شاخص پذیرفته شد. تنها شاخص 19 ،شاخص بُعد عوامل ورودي 21دهد که از بین نشان می
هایی که بار عاملی پایینی داشت و از دید خبرگان در بهبود کیفیت حسابرسی نقش مهمی را 



 

سات بکار بین موسکرد، به اشتراك گذاشتن اطلاعات مربوط به پذیرش صاحایفا نمی
 ی و عمل در راستاي منافع عموم بود.حسابرس

-شاخص بُعد عوامل فرآیندي نیز به جز دو شاخص الف. مد نظر قرار دادن مشخصه 10از بین 
هاي مربوط به کیفیت حسابرسی در هر دو سطح موسسات حسابرسی و کارهاي حسابرسی 

راي هاي موثر بب.  وجود سیستم هاي حسابرسی؛ وجداگانه توسط نهادهاي مسئول بازرسی
بررسی ادعاهاي قصور حسابرسی و بکارگیري اقدامات انضباطی در زمان مناسب؛ سایر 

 اند. ها مورد پذیرش قرار گرفتهشاخص
هاي بُعد عوامل خروجی از دید خبرگان مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین تمام شاخص

تأمین گزارشگري مالی نیز تماما مورد تأیید قرار هاي بُعد تعاملات اصلی در زنجیره شاخص
بروز کردن قانون . 1اي تنها دو مورد(شاخص بُعد عوامل زمینه 10گرفت. در پایان از بین 

. افزایش 2تجارت در جهت بهبود سیستم کنترل داخلی و کاهش فرصت تقلب و اشتباه و 
ه هاي واردجبران خسارت ریسک دعاوي حقوقی در حد متعادل و سهیم کردن حسابرسان در

معیار دیگر مورد پذیرش  8) پذیرفته نشد و  به ذینفعان در صورت اثبات قصور حسابرسان
 گرفت. قرار 

ــد،  ــاخص از تعداد  6همان طور که در بالا بیان ش ــنهادي جهت بهبود  60ش ــاخص پیش ش
سـابرسی در حاي به عنوان معیارهاي بهبود کیفیت کیفیت حسـابرسـی توسـط خبرگان حرفه

 60ذکر گردیده اســت. گرچه تمامی  3ایران پذیرفته نشــد که شــرح آن در جدول شــماره 
ــتخراج شــده، برگرفته از تحقیقات و پژوهش ــده در حوزه کیفیت شــاخص اس هاي انجام ش

ــت لیکن حذف  ــط شــاخصحســابرســی بوده اس هاي مورد اشــاره و عدم پذیرش آنها توس
 زیر باشد: تواند ناشی از دلایلخبرگان، می

. به اشــتراك گذاشــتن اطلاعات مربوط به پذیرش صــاحبکار بین 1«عدم پذیرش معیارهاي  
ناشی از بیش از حد رقابتی  تواندمی» . عمل در راستاي منافع عموم2موسـسات حسابرسی و 

د ناشی از این موضوع باش ممکن استبودن بازار کار حسـابرسـی در ایران باشـد و یا اینکه 
ـــط جامعه به عنوان یکی از ویژگیاهمیـ "کـه  ـــی توس ـــابرس هاي ت پـذیرش خدمات حس

ــی ــابرس ــاختاري حس ــت و یا احتمالا آیین  ،"س در ایران از جایگاهی که باید، برخوردار نیس



 

قاي گیرد. بنابراین ضرورت ارتاي آنطور که شـایسته است، مورد توجه قرار نمیرفتار حرفه
یشــتر اي و تعامل بتر آیین رفتار حرفهیت دقیقي حســابرســی در جامعه و رعاجایگاه حرفه

رش شود.  همچنین، عدم پذیتر میبیش از پیش پر رنگ با یکدیگر، موسـسـات حسـابرسـی
هاي مربوط به کیفیت حسـابرسـی در هر دو سطح . مد نظر قرار دادن مشـخصـه1"معیارهاي

ي هابازرسیموسـسـات حسـابرسـی و کارهاي حسـابرسـی جداگانه توسط نهادهاي مسئول 
یري و بکارگ ادعاهاي قصور حسابرسیهاي موثر براي بررسی وجود سیستم .2حسابرسی؛ و 

تواند ناشی از این موضوع باشد که اهمیت بازرسی یم "اقدامات انضـباطی در زمان مناسـب
نشده  نه است در محیط حسابرسی ایران تبییو کنترل کیفیت و جایگاهش، آنطور که شایست

ـــت و دلیـل  ـــعیتدیگر میاس ـــد که با توجه به وض ـــوع باش ي هحرف فعلی توانـد این موض
هایی که هاي حســابرســی با ریســکالزحمهحســابرســی در جامعه ایران و عدم تناســب حق

هاي بررسی ادعاي قصور حسابرسی و بکارگیري اقدامات تواند ناشـی از تقویت سـیستممی
ن در زمااز دید خبرگان،  ها ، این شــاخصت حســابرســی تحمیل شــودانضـباطی به موســســا
طرف شدن و چه بسا با بر باشندمیکیفیت حسـابرسی در ایران مناسب نحاضـر براي تقویت 

اي هتر و تقویت ســـیســـتمهاي قويحاضـــر به پذیرش کنترل کیفی هایی،چنین محدودیت
 بررسی ادعاي قصور حسابرسی شوند.  

ـــتم . بروز کردن 1در پـایان عدم پذیرش معیارهاي  ـــیس قانون تجارت در جهت بهبود س
. افزایش ریسـک دعاوي حقوقی در حد 2کنترل داخلی و کاهش فرصـت تقلب و اشـتباه و 

هاي وارده به ذینفعان در صورت اثبات متعادل و سـهیم کردن حسابرسان در جبران خسارت
ه قانون تجارت آنطور ک از دید خبرگان، تواند ناشـی از این باشد کهقصـور حسـابرسـان می

ــی کافی برخوردار نبوده  باید از ــتر بر جنبهاثربخش وایی آن توجه هاي محتو بجاي اینکه بیش
هاي شـکلی تمرکز شده است و از طرف دیگر لازم الاجرا شدن و اجراي مؤثر شـود بر جنبه

یی مثل دســـتورالعمل حاکمیت شــرکتی، دســـتورالعمل کمیته ها و منشــورهادســتورالعمل
وایی و ... از لحاظ محت هاي داخلیو دستورالعمل کنترل منشور حسابرسی داخلی سابرسی،ح

بر بهبود سـیسـتم کنترل داخلی و کاهش فرصت تقلب و اشتباه موثرتر خواهند بود. همچنین 



 

ي ســهو به تبع آن عواقبی که بر موســ هاي گذشــته بطور مثال ســقوط انرونبا توجه به تجربه
سون و موارد مشابه آن تحمیل شد، افزایش ریسک دعاوي حقوقی و حسـابرسـی آرتوراندر

هاي وارده به ذینفعان در صـورت اثبات قصور سـهیم کردن حسـابرسـان در جبران خسـارت
ـــاننمی ـــابرس اي هدر ایران قرار گیرد که البته یکی از علت تواند براحتی مورد پذیرش حس

ـــلی این عــدم پــذیرش هم می ـــوع متوانــد بــه این مواص ـــد کــه بــا توجــه بــه ض ربوط بــاش
ک و بازده توازن ریس ،پذیرش ریسک بالاتر ،پایین حسابرسی در ایران نسبتا هايالزحمهحق

ـــان ندادهرا بهم می ـــاخص نش ـــان تمایلی به این ش ـــابرس ر اند که البته دزنـد و بنابراین حس
ـــود وي حســـابرســـی در ایران به وضـــعیت مطلوب نزدیکصـــورتیکه جایگاه حرفه  تر ش

ــاحبکاران در مقابل افزایش حق ــب با حجم کار، مقاومت الزحمهص ــی متناس ــابرس هاي حس
ــد، بالا خواهد  ــاخص هم از دید خبرگان مؤثر باش ــان دهند، احتمال اینکه این ش کمتري نش

  بود.

که بین  دهدبررسی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب کیفیت حسابرسی نیز نشان می
ضعیت مطلوب آن در ایران شکاف معناداري وجود وضعیت موجود کیفیت حسابرسی و و

تواند این اختلاف معنادار را توجیه دارد. با توجه به ادبیات پژوهش از جمله دلایلی که می
تعداد زیاد موسسات حسابرسی  - 2 نوپا بودن جامعه حسابداران رسمی؛ -کند عبارتست از: 

بازارهاي مالی در ایران و نیاز روز گسترش  -3ها؛ در ایران و وجود رقابت شدید بین آن
هاي اخیر در ایران و خارج از هاي مالی دههبحران -4افزون به اطلاعات مالی با کیفیت؛ 

تنوع دیدگاه ذینفعان در خصوص  -5ي حسابرسی؛ کشور و زیر سوال رفتن اعتبار حرفه
ات مستمر در تغییر -6ها؛ و کیفیت حسابرسی و ضرورت مدنظر قرار دادن تمامی دیدگاه

برسی سازي حرفه حساهاي اطلاعاتی و ضرورت همگاممحیط کسب و کار و پیشرفت فناوري
 با محیط بسرعت در حال تغییر آن.

بندي ابعاد اصلی اثرگذار بر کیفیت حسابرسی نیز نشان داد که از دیدگاه در نهایت رتبه
وامل داراي ندي هستند. این عترین بُعد در بهبود کیفیت حسابرسی، عوامل فرآیخبرگان، مهم

در  0,223باشند. عوامل ورودي دیگر بُعدي است که با وزن می 0,313وزن نرمال شده 
است. به عبارت دیگر پس از عوامل فرآیندي، عوامل  جایگاه دوم از نظر اهمیت قرار گرفته

 تعاملات اصلیاي و ترین عوامل موثر در این موضوع هستند. دو بُعد عوامل زمینهورودي مهم



 

ر این اند. وزن نرمال شده دبه صورت مشترك در سومین جایگاه از منظر خبرگان قرار گرفته
باشد. در نهایت بُعد عوامل خروجی داراي کمترین میزان اهمیت بوده و با می 0,165دو بُعد 

ر د دتواندر جایگاه آخر از نظر اهمیت قرار گرفته است. این نتایج می 0,134وزنی برابر 
گیري افراد درگیر در زنجیره تأمین گزارشگري مالی در راستاي بهبود کیفیت تصمیم

حسابرسی از این جهت مؤثر باشد که مشخص کند افراد مذکور اولویت تمرکز خود را بر 
 کدام ابعاد قرار دهند تا اینکه بصورت گام به گام کیفیت حسابرسی در ایران ارتقاء پیدا کند. 

 ردد:گهاي آتی ارائه میتایج این پژوهش، پیشنهادهاي ذیل براي پژوهشبا توجه به ن
 هاي الگوي نهایی این پژوهش در محیط اقتصادي ایران . بررسی قابلیت اجراي شاخص1
هاي الگوي نهایی این پژوهش در سازي و اجراي شاخص. بررسی موانع موجود در پیاده2

ها در رفع این موانع و اجراي مؤثرتر این شاخصایران و ارائه راهکارهاي مناسب در جهت 
راستاي ارتقاي جایگاه حرفه حسابرسی در محیط اقتصادي ایران و کاهش شکاف بین وضع 

  کشور.هاي بهبود کیفیت حسابرسی در موجود و وضع مطلوب شاخصه
سابرسی حاي را براي انجام مطالعات بیشتر و بهتر در زمینه بهبود کیفیت این پژوهش زمینه

آورد و افراد درگیر در زنجیره تأمین گزارشگري مالی را در راستاي بهبود کیفیت فراهم می
حسابرسی و ارتقاي جایگاه حرفه حسابرسی در جامعه و به عبارت دیگر در محیط اقتصادي 

رساند. شایان ذکر است که این پژوهش با محدودیت با اهمیتی مواجه نبوده ایران یاري می
 ناپذیر است. هاي ذاتی آن اجتناباي بودن، محدودیتا با توجه به پرسشنامهاست ام
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