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 چکيده
کیفیت کار حسابداری در ارائه نتایج دقیق مالی بسیار تأثیرگذار است و نیاز به دقت و ظرافت 

کار حسابداران استان گیالن هـدف ایـن پژوهـش، بررسـی عوامـل موثـر بر کیفیت . زیادی دارد

سوال اصلی پژوهش این است که آیا عواملی از قبیل تعداد شرکاء، تعداد کارکنان، عمر .باشدمی

 نمونــهموسسه و میزان درآمد موسسه های حسابدارای بر کیفیت کار حسابداران تأثیرگذار است؟ 

 4931-4931دوره زمانـی   بـرایدر استان گیالن مؤسسـه حسابرسـی 02ـکل از پژوهـش، متش

و به بررسـی ارتبـاط بیـن  در پژوهـش حاضـر ، شـش فرضیـه مـورد آزمـون قـرار گرفتـه. اسـت

ای، تعــداد کارکنــان حرفــه  تعـداد شـرکا، تعـداد حسـابداران رسـمی تحـت اسـتخدام، تعـداد

کنتـرل کیفیـت مؤسسـه  آمــد ســالیانه و قدمــت مؤسســه حسابرســی بــا امتیــازکارهــا، در

دهنـده رابطـه مثبـت نشـان ها،نتایـج حاصـل از آزمـون فرضیه. حسابرسـی پرداختـه شـده اسـت

حسـابداران رسـمی تحت   دار بیـن متغیرهـای کیفیـت حسابرسـی شـامل تعـدادو معنـی

و رابطـه  وکیفیت حسابدارای  ای و قدمـت مؤسسـه حسابرسـیـداد کارکنـان حرفـهاسـتخدام، تع

و کیفیت  تعـداد کارهـای مؤسسـه حسابرسـیء  و دار میـان متغیرهـای تعداد شـرکامنفی معنـی

 .حسابداری وجود دارد

، حسابرسی، کیفیت حسابرسی، موسسات حسابداری  ات حسابداریمؤسسـ :واژگان کليدي

 استان گیالن
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 مقدمه            

کیفیت حسابرسی  و سابرسانح ویها، طی دو دهه اخیر، منجر به نشانه رفتن انگشت اتهام به سرکتهای مالی شرسوایی            

در کشورهای پیشرو، مورد توجه و مطالبه جدی قرار ذاران گقانون ویحسابرسی از سن وقایع، کیفیت ایخ به در پاس. است دهش

لذا  .ودشالم میعضو توسط جامعه حسابداران رسمی ایران بررسی و اع اتدر ایران، نتایج بررسی کیفیت حسابرسی در مؤسس. گرفت

حسابداران  و جامعهسطح مؤسسات حسابرسی عضدر ی متغیرهای محرک، کلیدی و مؤثر کیفیت حسابرس اییدر این زمینه شناس

 .دکندا میران اهمیت پییرسمی ا

هایی از کیفیت حسابرسی اخصیـا ش هاینبعدی و نادیدنی است، پژوهشگران در جستجوی جانش ی چنداز آنجا که کیفیت حسابرس

بعضــی از  (. 4931گانــه و جعفــری،   حســاس ی )تند کیفیت حسابرسـی هسـ   جمانند نظر کارشناسان برای تعیین دروندادها و نتای

ـ  . کنندتفاده میعینی به عنوان مبنایی برای ارزیابی کیفیت حسابرسی اس گران از بروندادهایپژوهش رخ وجــود نــ   ه،به عنـوان نمون

های برای در بررسی همپیشگان، آستان ی از دادخواهـی در مؤسسـه حسابرسـی یـا کسـب رتبـه خوبی از نظـر جایـگاه و اعتبارپایین

حسـاس  )سنجش کیفیت حسابرسی میتوان از شهرت حسابرس استفاده کـرد   رایدر نبود شاخص ب. تعیین کیفیت، قلمداد میشوند

نیز کیفیت حسابرسی را درچارچوب سـطح  ( 4333)روس پالم، (4334)و در آنجلهای دیپس از پژوهش(. 4934ه و غـالم زاده،یگان

های مالی است، کیفیت حسابرسی،احتمال این اســت  دف حسابرسی ارائه اطمینان درباره صورته هاز آنجا ک. ف کرداطمینان تعری

کنندگان اطالعات مـالی سـطح   باید پاسخ داد، چگونه استفاده ارهدر این ب اام. امل کـژ نمایی با اهمیت نباشدی شهای مالکه صورت

کیفیـت   وانتاست، نمیکه حسابرسی انجام نشدهبنابراین، تا هنگامی. دکنناطالعات را ارزیابی می ریده و اعتمادپذیان ارائه شاطمین

الم زاده، حسـاس یگانـه و غـ   )د دارد تأکیـ  یحسابرس ر کیفیت واقعیب( 4333)روس رو، تعریف پالماز این. حسابرسی را ارزیابی کرد

4934.) 

سـازی سیسـتم کنتــرل  به طراحـی و پیاده و کارکنان مؤسسـات حسابرسـی را مکلف مدیریتحسابرسـی شـماره  اسـتانداردهای

-ای، قانونـی و مقرراتـی رعایـت میکـه الزامـات اسـتانداردهای حرفـه کیفیـت نمـوده اسـت تـا اطمینـان معقـول به دسـت آورد

. شــود سـئول کار و مؤسسـه حسابرسـی صــادر مـی  مناسـب شـرایط موجـود از سـوی مدیـر م هـای حسابرسـیگـردد و گزارش

حداقــل یــ     ای بایـد ســالیانه اساسـنامه و انجـام نظـارت حرفـه94 حسـابداران رسـمی ایـران در اجـرای مفـاد مـاده  جامعـه

ا در پایــگاه  بررســی و نتیجــه آن ر   بـار، کیفیت حسابرسـی در سـطوح مؤسسـه حسابرسـی و کار حسابرسـی، اعضـای خــود را  

ایـران از طریـق مراجعــه حضــوری همــکاران کارگــروه      لـذا جامعـه حسـابداران رسـمی. اطـالع رسـانی جامعـه منتشـر نمایـد

شــاخص  91گیــری  بـر انـدازه   و تکمیـل پرسشـنامه کنتـرل کیفیــت مشــتمل   کنتـرل کیفیـت به مؤسسـات حسابرسـی عضـو

 گیـری وتیـاز و انتشـار امتیـاز مکتسـبه، کیفیـت حسابرسـی در مؤسسـات حسابرسـی عضـو را اندازهام 4222مربـوط، بـر مبنـای 

 .نمایــدبه صــورت عــام اطالع رســانی می

در حـد بـزرگ، فعالیـت  در ایــران، از یکســو، ســازمان حسابرســی به عنــوان تنهــا مؤسســه حسابرســی بخــش دولتــی و

حســابداران رســمی ایـــران، عمدتـــاک کوچـــ  و     نمایـد و از سـوی دیگـر، مؤسسـات حسابرسـی خصوصـی عضـو جامعـهمی

پژوهــش حاضــر، از اهمیــت شناســایی و تبییـــن ابعـــاد اصلـــی     موضــوع. نماینــدبعضــاک در حــد متوســط فعالیــت می

هــای مالــی ســالیانه نــه تنهــا      به طـور کلـی، اعتقـاد بــر آن اســت کــه صــورت     .گیــردکیفیــت حسابرســی نشــأت می

 بــا فــرو وجــود چنـین تأثیــری     . گیــرد بلکـه محتـوای آن تحـت تأثیـر حسابرسـان مسـتقل قــرار مـی   شـودحسابرسـی می

آنهـا مـورد قضــاوت قــرار    هـای سـالیانه توسـطو اعتقـاد حسابرسـان مبنـی بـر اینکـه عملکـرد آنـان از طریـق کیفیـت گزارش
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بـا وابسـتگی کمتـر به یـ  یــا چنــد صاحبــکار     هـای حسابرسـی بـزرگگیـرد احتمـال بیشـتری وجـود دارد کـه مؤسسـهمی

 .ه شــودهــای ســاالنه صاحبــکاران ارائــتــری در گزارشکیفیت خـود پیشـنهاد کننـد کـه اطالعـات بیشـتر و بـا

حسابرســی بــزرگ، بیشـــتر   هـایافـزون بـر ایـن احتمـال بیشـتری وجـود دارد کـه صاحبـکاران بـا عقایـد و نظـرات مؤسسـه

هــای افشــای اطالعــات    تأثیرگــذاری بــر رویـه    هــای حسابرســی کوچــ ، توانایــیدر مقابــل مؤسســه. موافقــت کننــد

اسـدی و دارابــی،  )صاحبـکاران را به منظـور حفـظ کار بـرآورده کننـد  کننـد تـا نیازهـایارنـد و تـالش میصاحبـکار خـود را ند

عضـو جامعـه حسـابداران رسـمی ایران، موضوع اسـتقالل حسـابرس و کیفیــت حسابرســی از    مؤسسـات حسابرسـی در(. 4934

ذاری اساسی و واگ قانـون11های کلـی اصـل قانـون اجـرای سیاسـت»وجه به با ت. باشـدبحـث انگیـز و چالشـی روز می موضوعات

هــا،  بـزرگ و پیچیـده قاعدتـاک در ایـن واگـذاری  سـازی صنایـعو خصوصی« هـای دولتـی به بخـش غیر دولتـیهـا و بنگاهفعالیت

ادی، یـن زمینـه، امـور مجامـع واحدهای اقتصادر . ه اسـتموضوعیت یافت  ی،برس از بخـش دولتـی به بخـش خصوصتغییـر حسـا

 ییـا خصوصـی و ارجـاع کار حسابرس مراجـع نظارتـی در زمینـه انتخـاب حسـابرس از بخـش دولتـی بازرگانـی و خدماتـی و نیـز

اســدی و  ) جـدی دارنـد به مسـئله اسـتقالل حسـابرس و کیفیـت حسابرسـی مشـتمل بـر توانایی و شایسـتگی حسـابرس توجه

هایـی عمدتـاک ناظــر  مؤسسـه حسابرسـی، به مؤلفه لذا ایـن واحدهـا، عـالوه بـر توجـه به امتیـاز کنتـرل کیفیـت(. 4934دارابـی، 

ای، تعـداد حسـابداران رسـمی تحـت اسـتخدام، تعــداد کارکنــان حرفــه    بـر انـدازه مؤسسـه حسابرسـی از جملـه تعداد شـرکا،

بنابرایـن بررسـی عوامـل پیشـگفته . نماینـدو مبلـغ درآمـد سـالیانه مؤسسـه نیـز توجـه جـدی می رهـا، قدمت مؤسسـهتعـداد کا

مؤسسـات حسابرسـی،  های مـورد اسـتفاده بـا امتیـاز کنتـرل کیفیـت کسـب شـده توسـطتعییـن ارتبـاط هر یـ  از شـاخص و

ای بیـن انـدازه مؤسسـه حسابرسـی و آیـا رابطـه ن دانسـتن ایـن موضـوع اهمیـت دارد کـهبنابرایـ. کنـدضـرورت جـدی پیدا می

 کیفیـت حسابرسـی وجـود دارد؟

 :تر، پژوهش حاضر، در پی یافتن پاسخ سؤاالت زیر استبه عبارت دقیق

 ـوددارد؟آیـا بیـن تعـداد شـرکای مؤسسـه حسابرسـی و کیفیـت حسابرسـی، رابطـه معنـی داری وج.4

 رابطه معنـی داری وجـود دارد؟ آیـا بیـن تعـداد حسـابداران رسـمی تحت اسـتخدام مؤسسـه حسابرسـی و کیفیت حسابرسـی،.0

 داری وجــود دارد؟ای مؤسسـه حسابرسـی و کیفیـت حسابرسـی، رابطـه معنـیآیـا بیـن تعـداد کارکنـان حرفـه.9

 مؤسسـه حسابرسـی و کیفیـت حسابرسـی، رابطـه معنـی داری وجـوددارد؟آیـا بیـن تعـداد کارهـای .1

 آیـا بیـن درآمـد سـالیانه مؤسسـه حسابرسـی و کیفیـت حسابرسـی، رابطـه معنـی داری وجـوددارد؟.1

 آیا بین قدمت مؤسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی، رابطه معنی داری وجود دارد؟.1

 مبانی نظري پژوهش

 حسابرسیمدل کيفيت 

ی راو اجـ ( کـارایی فنـی  ق، و قـدرت تطبیـ   ه،انش، تجربامل دش)ابرسهای حسکیفیت حسابرسی تابع عوامل متعددی چون توانایی

آنجلــو  دی(. 4932، کـاران  نمـازی و هم )اسـت  ( اوتع و قضای، تضاد منافحرفه دطرفی، تردیشامل استقالل، بی)ای عملیات حرفه

 کیفیـت حسابرسـی ارائـه کـرد کـه پــس از وی از ســوی پژوهشــگران دیگــر نیــز بـه عنــوان       بعـدی از  تعریفـی دو( 4334)

ه ایـن موضـوع بیـان کـرد کـ      ی از احتمـال وی، کیفیـت حسابرسـی را تـابع   . استانداردی برای کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شد

کـژ نمـایی بـا     کنـد ،  کار را کشــف حسـابداری صاحبـهـای مالـی یـا سـامانه مـوارد کـژ نمایـی بـا اهمیـت در صورت حسـابرس

 بـر پایـه ایـن تعریـف، احتمـال ایـن کـه حسـابرس مـوارد کـژ نمایـی بااهمیـت را کشـف کنـد .اهمیت کشف شده را گزارش کند

کشـف شـــده را    بااهمیـــت به شایســتگی حســابرس، و احتمــال ایــن بســتگی دارد کــه حســابرس مــوارد کــژ نمایـــی  

 (. 4934حســاس یگانــه و غــالم زاده، )گــزارش کنــد 

کیفیــت حسابرســی    گیـــری، و مطالعـــه ابعـــاد گوناگـــون    بــرای تعریــف، اندازه4334پژوهشــگران حســابداری از ســال 

انــد کــه پــس از    هاطالعاتـی تعریــف کــرد   درسـتیکیفیـت حسابرسـی را انـدازه ، (4331)تیتمـن و ترومـن . انـدتـالش کرده

از کیفیــت حسابرســی   ( 4333)تعریـف مشــابه تعریــف پالمــروس     ایـن. گیـردرسـیدگی در اختیـار سـرمایه گـذاران قـرار می

ـای بااهمیـــت  هـهــای مالــی از کژ نماییحسابرســی را بــر حســب عــاری بــودن صورتکیفیت ( 4333)پالمـروس . اسـت

هــای  تعریـف کیفیـت حسابرسـی را توانایـی حسـابرس در کشــف و گــزارش کــژنمایی    (4339)دیویـد سـون و نیـو .دانــدمی
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اعتقـاد دارنــد کیفیــت    (4331)چنـگ امـا الم و. داننـدشـده در سـود خالـص میچنیـن کشـف دسـتکاری انجامبااهمیـت و هم

 .بـرای هـر کار حسابرسـی جداگانـه بررسـی شـود ه جـای اینکـه یکجـا بررسـی شـود، بایـدخدمـات حسابرسـی، ب

در بسـیاری . حسـابرس اسـت هـای اساسـی در تعریـف کیفیت حسابرسـی، ایجـاد تمایز بین کیفیت حسابرسـی و کیفیتاز چالش

حسـاس یگانـه و غـالم )انـد کار گرفتهرا برابـر یکدیگـر بـه ـب آنهـااند و اغلهـا، هیـچ تفاوتـی بیـن ایـن دو قائـل نشـدهاز پژوهش

-هـای مؤسســه تعریــف مـی    کیفیـت کلـی خدمـات حسابرسـی در همـه حسابرسـی کیفیـت حسـابرس به عنـوان(. 4934زاده، 

ممکـن  ، زیـرا مؤسسـه حسابرسـیطـور جداگانـه تعریـف شـودحسابرسـی بایـد بـرای هـر کار حسابرسـی به شـود، ولـی کیفیـت

دیگـر، کیفیـت حســابرس مبتنــی    به عبـارت. های خـود را در یـ  سـطح کیفـی مشـابه اجـرا نکنـدی حسابرسـیاسـت همـه

در حالـی کـه کیفیـت حسابرسـی مبتنی بـر مفهـوم کیفیـت  های مؤسسـه حسابرسـی اسـت،بـودن حسابرسـیبـر مفهـوم کیفی

هــای مربــوط بـه    بنابرایـن، تمایـز قائـل شـدن بین ایــن دو مفهــوم در پـژوهش   . اسـت هر یـ  از کارهـای حسابرسـی واقعـی

بایـد  هـای صـورت گرفتـه در بطـن بازارهـای کارا، برداشـت از کیفیـت حسابرسـیدر پژوهش. ضـروری اسـت کیفیت حسابرسـی

 (. 4934ـاس یگانـه و غـالم زاده،حس)معـرف کیفیـت واقعـی حسابرسـی باشـد 

 گيري کيفيت حسابرسیاندازه
الزحمــه،منابـع انســانی، دعــاوی   هــا، از بیــن معیارهــای مختلــف کیفیــت حسابرســی ماننــد حقدر بســیاری از پژوهش

جانشــینی بــرای محاســبه کیفیــت به عنــوان  گـری، عامل اندازه مؤسسـات حسابرسـیحقوقـی، تجربـه صنعـت و دوره تصدی

-هـــای بزرگتـــر، حـق   دهــد مؤسســـه هــا نشــان مییافته(. 4934اســدی و دارابــی،)حسابرســی اســتفاده شــده اســت 

 هـای بعـدی بـرای ریســ  لحتـی کنتر. انـدبه مؤسسـه هـای کوچکتـر دریافـت کرده الزحمــه حسابرســی بیشــتری نســبت

ی، سـ ..حسـابر  های حسابرسی گویــای ایــن اســت کــه بر اســاس شناخت مؤسسـهانــدازه صاحبــکار، و پیچیدگی ی،حسابرس

الزحمـه بیشـتر در ازای دریافـت حق امـا ایـن پرسـش همچنـان پـا بـر جـای بـود کـه آیـا علـت. پـاداش اضافی نیـز وجـود دارد

مؤسســات  ( 4334)آنجلــو بـه نظــر دی  (. 4930و همـکاران،  پیـری)ای آنـان بـوده اسـت یـا نـه هکیفیـت حاصـل از رسـیدگی

زیـرا از خوشنامـی بیشـتر و منابـع باالتـر بـرای جـذب کارمنـدان خبــره   ،کننـدمی حسابرسـی بـزرگ حسابرسـی بهتـری ارائـه

ـی المللی حسابرسو بین زرگات بسمؤس)انـدازه مؤسسات حسابرسی  ددیهای متعبررسـی (4334)آنجلـوس از دیپ .برخوردارنـد

حسابرسـی مـورد اسـتفاده قـرار دادنـد و در تحقیقـات خـود به  ترا به عنوان شاخصی برای سنجش کیفی( بر دیگر مؤسساتدر برا

 در ارائـــه خدمـــات   رت بـــاال ای، مهـــا ــزرگ حسابرســی، به لحــاظ شــهرت حرفــهب ایـن نتیجـه رسـیدند کـه مؤسسـات

 .(4934اســدی و دارابــی،  )ری برخوردارنــد  ر، از کیفیـت بـاالت  تالزحمـه بـاال  قراردادهای بیشـتر، کارمنـدان و حـق    دادمشاوره، تع

از یکــی . مطــرح شــده اســت هـای دیگـری نیـزی بیـن انـدازه مؤسسـه حسابرسـی و کیفیـت رسـیدگی، نظریهدربـاره رابطـه

الزحمــه  قـدرت بیشـتر در کاهـش دعـاوی حقوقـی، حق لــات حسابرسی بزرگتر به دلیهــا ایــن بــود کــه مؤسسایــن نظریه

نظریـه . ارائـه شـد( 4333)گویـای نظریـه نقدشـوندگی بـود کـه از سـوی لینوکـس  ایـن موضـوع کـه. کننـدباالیـی دریافـت می

 امـا شـواهد گویــای آن اســت کــه مؤسســات بـزرگ     . ـاوت واقعـی در کیفیـت حسابرسـی وجـود نـداردتف دیگـر ایـن بـود که

 (.0229ووتـــن، )انـــد و کیفیـــت بـــاال دارنـــد     انـد و از شـــهرتی بهـــره بـرده    حسابرســی بـه خوبـــی شـــناخته شـــده    

هر چنـد هنـوز . کـرده اسـت ی مبتنی بر اندازه شرکت پشتیبانیجامعه حسـابداران رسـمی آمریکا نیز از مسـأله کیفیت حسابرسـ

امـا  . اســت دهختلفی توسـط پژوهشـگران مسـتند شم ها به طـور قطـع مـورد تأیید قـرار نگرفتـه و نتایجایـن موضـوع در بررسـی

 (. 4930همکاران،وپیری )برسی اسـت سی و کیفیت حساه حسابربین اندازه مؤسس د وجود رابطهرسنچه در این بین مهم به نظر میآ

 ايهاي نهادهاي حرفهشاخص
هایی بـرای ارزیابــی  شـاخص های فراوانـی از سـوی نهادهـای مختلـف، بـرای فراهـم کردنهـای گذشـته، کوشـشدر طـی سـال

هـا  ر میـــان ایـــن شـــاخص   ســـویی و یگانگـــی د   ولـی رویهـم رفتـه میـزان هـم ،کیفیـت حسابرسـی، به عمـل آمـده اسـت

هــای ســهامی عــام کــه     هیـأت نظـارت بـر حسـابداری شـرکت هــای صــورت گرفتــه توســطتالش. انــدک بــوده اســت 

 .گیـری کیفیـت حسابرسـی اسـتبـرای اندازه شـاخص12نتیجـه آن تدویـن تعـداد 

حسابرســی بــر اســاس      عنـوان نهـاد قانونـی حاکـم و ناظـر بـر مؤسســات  در ایـران نیـز جامعـه حسـابداران رسـمی ایـران به 

به صــورت ســالیانه از مؤسســات حسابرســی      ایو آئین نامـه نظـارت حرفه( ایبخـش نظـارت حرفـه)فصـل چهـارم اساسـنامه 
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ای کنتـرل کیفیـت و تخصیـص امتیـاز هاز طریـق تکمیـل پرسشـنامه بازرسـی از مؤسسـات حسابرسـی. آوردبازرسـی به عمل می

حـال جهـت بررسـی ارتبـاط بیـن امتیـاز کنتـرل کیفیـت مؤسسـات حسابرسـی کــه  . باشـدمی امتیـاز4222مربـوط بـر مبنـای 

مؤسسـه  انـدازه داول کیفیــت حسابرسی حاکــم بــرهای متگیــری و اعــالم شده بــا شــاخصای اندازههنهــاد حرفــ توسـط

 .حسابرسـی ایـن پژوهـش انجام شـده اسـت

 

 پيشينه پژوهش

  پژوهش هاي خارجی

حسابرسـی بررسـی کـرده اکثـر تحقیقـات مرتبـط بـا کیفیـت حسابرسـی، تأثیـر عامـل انـدازه مؤسسـه حسابرسـی را بـرکیفیـت 

ر، انگیـزه هـای حسابرـی بزرگتهمعتقـد اسـت کـه مؤسس( 4334) آنجلودی. اندن دو متغیـر صحـه گذاشـتهو بر رابطه مثبت بین ای

-هـای بزرگتـر به خاطـر داشـتن تعـداد زیـاد مشـتری عالقهبـا کیفیـت بـاال دارنـد زیـرا مؤسسـه قویتـری بـرای ارائه حسابرسـی

ر ایـن اسـت کـه چنینمؤسسـاتی به دلیـل تصـور بـ. هسـتند جهـت حفـظ آنـان، شـهرت بهتـری در بـازار به دسـت آورنـد منـد

مختلـف، خدمـات حسابرســی را  هـای آزمون دسترسـی به منابـع و امکانـات بیشـتر بـرای آمـوزش حسابرسـان خـود و برگـزاری

بـزرگ   یحسابرساند که تفاوت اثربخشی مؤسسات دهان دادر تحقیق خود نش( 0229)ران کیم و دیگ .دکننکیفیت باالتری ارائه می

. ردگیـ گزارشــگری نشــأت مـی  ها و حسابرســان در  از تضــاد بیــن انگیــزه مدیــران شــرکتبـا مؤسسـات حسابرسی کوچ

هـای حسـابداری فزاینـده  طریـق اسـتفاده از روش هنگامــی مدیــران دارای انگیــزه کافــی بــرای افزایــش میــزان ســود از

زرگ ی بسآنها دریافتند مؤسسات حسابر. شودتضاد بین مدیران و حسابرسان منجر می روزطرفی حسابرسان، به بظ بیفسود دارند، ح

 .دارنـد( انمدیریت و حسابرس ند بیابـا فرو وجـود تض)سود، اثربخشی بیشـتری از مؤسسات کوچ   تکاریپیشگیری از دس در

حسابرســی در بــازار بلژیــ      اثـرات انـدازه مؤسسـه حسابرسـی را بـر کیفیـتایـن دو محقـق بلژیکـی ( 0221)بـاود و ویلکینـز

هایی چون سهم بازار حسابرس، تعــداد  اندازه حسابرسی شاخص رایآنها ب. شرکت به آزمون گذاشتند4920دازه ای به انبرای نمونه

. دادندی قرارع سود عملیاتی مؤسسه حسابرسها و جمتعداد شرکای مؤسسه حسابرسی، جمع دارایی ی،صاحبکاران مؤسسه حسابرس

در نهایـت نتایـج  .«معنـاداری وجـود دارد ت حسابرسـی رابطهبین اندازه شرکت حسابرسی و کیفی»فرضیه تحقیـق آنها این بود که 

خصــص صنعــت ت .ی و کیفیـت حسابرسـی وجود نـداردحسابرس تحقیقـات ایشـان نشـان داد کـه رابطـه معنـاداری بیـن انـدازه

برس بـر احساص و انـدازه ت خها در صنعهـای شـرکتدارایـیکل بت کار به نسهای صاحبشرکت ایحسابرسی بر مبنای دارایی ه

ان حسابرس طنتیجه تحقیق نشان داد که شرکت هایی که توس. دنجیده شـبـودن مؤسسات حسابرسی س زرگاسـاس بزرگ یا غیر ب

هایـی کـه توسـط حسابرسـان غیـر شــوند، پیــش بینــی ســود صحیحتــری دارنــد و شــرکتحسابرســی میتــر بــا کیفیت

ــی  ـــی مـــــ ـــزرگ حسابرســـــ ـــد   بـــــ ـــود بیشـتریدارنـــــ ــی ســـــ ــیش بینـــــ ـــراف پـــــ ـــوند، انحـــــ  .شـــــ

را نســبت   خدمـات بهتــری مشــخص شــد، مؤسســات حسابرســی بزرگتــر معمــوالک( 0221)در پژوهــش لوییــس هنــوک 

ود کاران خـ مشاوره بهتری را به صاحب رمؤسسات حسابرسی کوچکت هدهند اما مواردی هم یافت شد کبه مؤسسات کوچکتر ارایه می

 .دهنــدارایــه می

 

حسابرسـی میـان تعــدادی   پژوهـش خـود به تجزیـه و تحلیـل شـناخت بـازار سـهام از کیفیـت در( 0222)چانتائـو و همـکاران 

پژوهشـگران دریافتنـد رابطـه مثبـت بیــن انــدازه    ایـن. مؤسسـات حسابرسـی کوچـ  در بـازار حسابرسـی چیـن پرداختنـد از

 .حسابرســی وجود دارد مؤسسـه حسابرسـی و درک سـرمایه گـذار از کیفیـت

نشـــان داد حجـــم کـاری     نتایــج . دحجـم کاری بـاال و کیفیـت حسابرسـی را بررسـی کردنــ  ارتباط ( 0223)جـری و مایـکل 

قبولــی مبنــی بــر    کـه اگرچـه شـواهد قابـل کننــدآنــان اشــاره می. کنــدبــاال، کیفیــت حسابرســی باالیــی را ایجــاد می

ت کــه ادعــا بزرگتــر وجــود دارد ولــی ایــن به ایــن معنــی نیســ بـاال بـودن کیفیـت حسابرسـی در مؤسسـات حسابرسـی

 .کیفیـت حسابرسـی پاییـن وجـود دارد کنیــم در مؤسســات کوچکتــر،

حسابرســی وجــود دارد و    بـرای بررسـی ایـن کـه آیـا ارتبـاط مثبتـی بیـن انـدازه حسابرســی و کیفیـت   (0223)چـن و هسـو

تحصیــالت،  )حسابرســی را از ســرمایه انســانی     بررسـی رابطـه بیـن کیفیـت حسابرسـی و حـق ا لزحمـه حسابرسـی، کیفیـت
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تجزیــه  ( بـزرگ، متوســط، کوچــ   )انـدازه حسابرسـی را در سـه سـطح  اسـتخراج کردنـد و( تجربـه، گواهـی، آمـوزش، تـالش

نســبت بـه   مثبتـی بیـن انـدازه حسابرسـی و کیفیت حسابرسـی مؤسسـات بـزرگ حسابرســی    آنهـا دریافتند کـه رابطه. کردنـد

 کوچــ  حسابرســی وجـــود دارد، امـــا ایـــن تفـــاوت در مـــورد مؤسســـات حسابرســـی متوســـط نســـبت          مؤسسـات

مؤسســات بــزرگ    همچنیــن آنهــا بیــن کیفیــت حسابرســی و حــق ا لزحمــه حسابرســی. کنــدبه کوچــ  صــدق نمی

امـا ایـن موضـوع بیـن مؤسسـات حسابرسـی  سـی رابطـه مثبـت باالیـی یافتنـد،حسابرسـی نسـبت به مؤسسـات کوچـ  حسابر

مبنایـی بـرای اندازهگیـری  تجربـی آنهـا از انـدازه حسابرسـی به عنـوان در هر صـورت شـواهد. متوسـط و کوچـ  تفاوتـی نـدارد

 لزحمـه سابرسـی بـا کیفیـت حسابرسی بـاال، حـق اـزرگ حات بدهـد کـه مؤسسکنـد و نشـان مییم ت حسابرسـی حمایـتکیفی

 .اضافـی دارنـد

متحــده بــرای دوره    از نمونــه بزرگــی از شــرکت هــای صاحبـــکار حسابرســـی در ایـــاالت    (0223)جونــگ و همــکاران

ـت گــذاری حسابرســی را   حسابرســی و قیمـ   اسـتفاده کردنـد، آنهـا رابطـه انـدازه مؤسسـه حسابرسـی، کیفیــت  0222-0221

تعــداد  ( 4) اقـالم تعهـدی غیرعـادی و انـدازه مؤسسـه از دو طریـق  در این تحقیـق کیفیت حسابرسـی از طریق. بررسـی کردنـد

نتـایج  . گیــری شــده اســت   حـق الزحمـه هـای کسـب شـده توسـط هر مؤسسـه انـدازه  جمـع( 0) صاحبـکاران هر مؤسسـه و 

 کـه پـس از کنتــرل انــدازه مؤسســه حسابرســی در ســطح ملــی و تخصــص صنعــت در ســطح موسســه،           ددهـنشـان می

ـــق     ـــی و حـ ـــت حسابرسـ ـــا کیفیـ ـــی بـ ـــا اهمیتـ ـــت بـ ـــاط مثبـ ـــه ارتبـ ـــدازه مؤسسـ ـــی دارد انـ ـــه حسابرسـ  .الزحمـ

را 0حسابرســی درجــه    سســاتکیفیــت حسابرســی چهــار مؤسســه بــزرگ حسابرســی و مؤ( 0242) جــف و همــکاران 

دهــد ســطح اقــالم تعهــدی غیرعــادی      مـی  نتایـج تحقیـق آنـان نشــان . مـورد بررسـی قـرار دادنـد0221-0229بـرای دوره 

اند بـا صاحبکارانـی مشــابه اســت کــه توســط حسابرســان      شـده صاحبکارانـی کـه توسـط چهـار مؤسسـه بـزرگ حسابرسـی

تــوان تفــاوت   به مطالعـه ایـن موضــوع پرداختنــد کــه آیــا مــی     (  0244)السـتیر و همـکاران  .اندـی شـدهحسابرس 0درجـه 

نســبت داد؟ در   حسابرسـی چهـار مؤسسـه بـزرگ در مقابـل چهـار مؤسسـه غیر بـزرگ را به مشــخصات صاحبــکاران   کیفیـت

بینــی شــده و   صاحبـان ســهام پیــش   تعهـدی اختیـاری، هزینـه حقوقایـن بررسـی از موضوعـات کیفیـت حسابرسـی، اقـالم 

دهـد کـه تفـاوت در ایـن مـوارد بیـن چهـار مؤسسـه بـزرگ می نتایج نشـان. اسـتصحـت پیـش بینـی تحلیلگـر اسـتفاده شـده

ور خــاص بــا انــدازه صاحبــکار     تـا حـد زیـادی بـا خصوصیـات صاحبـکاران و بـه طــ   و چهـار مؤسسـه غیر بزرگ حسابرسـان

 .منطبـق اسـت

 پژوهش هاي داخلی
دیــدگاه اســتفاده کننــدگان و     عوامـل مؤثـر بـر کیفیـت حسابرسـی مسـتقل از شناسایی(4934) هـدف اصلـی تحقیـق آقایـی 

ردهای پذیرفتـه شـده حسابرسـی، حسابرسـی، اسـتاندا در ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از متـون و ادبیات. حسابرسـان مسـتقل اسـت

ایـران، سـیزده عامـل مؤثـر بـر کیفیــت حســابرس مســتقل شناســایی شــده       هـا و بـا لحـاظ داشـتن شـرایط محیطـیبیانیه

 آوری شــده اســت کــه نتایــج    تحقـق بخشـیدن به اهـداف تحقیـق بـا اسـتفاده از پرسشـنامه جمـع اطالعـات الزم برای. اسـت

 .حسابرسـی اسـت قیـق نشـان داد دو عامـل انـدازه حسابرسـی و تخصـص در صنعـت جـزء عوامـل مؤثـر بـر کیفیـتتح

هــای مختلــف   و گزینـه  در تحقیـق خـود به بررسـی رابطـه بیــن تخصــص حســابرس در صنعــت    ( 4933) ناظمـی اردکانـی 

بهــادار تهــران را، در طــی دوره زمانــی      شــده در بــورس اوراق  شــرکت پذیرفتــه   441وی تعــداد  . مدیریـت سـود پرداخـت

فرضیـه تحقیـق وی ایــن بــود کــه اقــالم تعهــدی      . قـرار داد به منظـور بررسـی ایـن موضـوع مـورد آزمـون 4931الـی 4934

او بـــرای اقـــالم   . ســتمتخصــص در صنعــت نســبت به ســایر شــرکتها کمتــر ا اختیـاری شـرکت هـای دارای حسـابرس

 نتیجــه . مـدل جونـز اسـتفاده کـرد و بـرای تخصـص در صنعـت حسـابرس از ارزش بـازار اسـتفاده کــرد  تعهــدی اختیــاری از

مدیریــت اقــالم تعهــدی     تحقیـق وی ایـن بـود کـه شـرکت هایـی کـه حسـابرس آنهـا، متخصـص در صنعـت میباشــد، دارای 

 .ی هسـتندپاییـن تـر

و انـــدازه مؤسســـه    تحقیــق خــود بـه بررســی رابطــه بیــن کیفیــت حسابرســی         در( 4933)حسـاس یگانـه و آذیـن فــر  

حسـابداران رســمی در زمــره حســابرس     به همیــن منظــور مؤسســات حسابرســی عضــو جامعــه. حسابرســی پرداختنــد

به دلیـل کارکنـان زیـاد و قدمــت بیشــتر در زمــره حســابرس      سـازمان حسابرسـیو ( مؤسسـات حسابرسـی کوچ )کوچـ  
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نیــز معیــار پژوهشــگران، مقایســه تحریفــات کشــف شــده و گــزارش شــده در           بـرای بررسـی کیفیت. بـزرگ قـرار گرفـت

 ـی ســال جــاری و گــردش ســود    به تفکیـ  پنـج نـوع تحریـف، از طریـق مقایسـه گــزارش حسابرسـ   گزارشهـای حسابرسـی

تجزیـه و تحلیلهـای آمـاری  روش مـورد اسـتفاده، روش پژوهـش دو وجهـی بـوده و. یـا زیـان انباشـته سـال آتـی انجـام میشـود

( مؤسسـه حسابرسـی)حسابرسـی و انـدازه حسـابرس  صـورت گرفتـه در ایـن پژوهـش مبیـن رابطـه معنـادار و معکـوس کیفیت

 .سـتا

بررســی  . سـود مـی پـردازد به بررســی رابطــه بیــن کیفیــت حسابرســی و مدیریــت (4932)تحقیــق نمــازی و همــکاران

تصـدی حسـابرس و به منظــور محاســبه مدیریــت     تعییـن کیفیـت حسابرسـی از دو معیـار انـدازه مؤسسـه حسابرسـی و دوره

-4932شــرکت در دوره زمانــی   14همچنیـن در ایـن پژوهـش تعـداد . اسـت ز اسـتفاده شـدهسـود از مـدل تعدیـل شـده جونـ

 فرضیـه هـای تحقیـق حاضـر ایـن بـود کـه بیـن انـدازه و دوره تصـدی مؤسسـه حسابرســی . انـدگرفته آزمـون قـرارمورد 4931

رابطــه مثبـــت ولـــی    ـن انـدازه حسـابرس و مدیریـت سـوددهـد کـه بینتایـج نشـان می. و مدیریـت سـود رابطـه وجـود دارد

 .معنـی دار وجـود دارد غیرمعنـی دار و بیـن دوره تصــدی حســابرس و مدیریــت ســود رابطـه مثبــت و

 فرضيات پژوهش

حسابرســی و کیفیــت   ســـه داد بیــن انـــدازه مؤس نشــان مــی که ( 0244)بــا توجــه به نتایــج تحقیــق گال و همــکاران 

حسابرسـی همبسـتگی وجـود دارد، فرضیـه هـای اول تـا چهـارم تحقیـق حاضـردر ایــن راســـتا در پـــی بررســـی موضـــوع     

 :مذکــور در ایــران به شــرح زیــر تدویــن و ارائــه شــدند

 .وجـود دارد داریسـی، رابطه معنـیبیـن تعـداد شـرکای مؤسسـه حسابرسـی و کیفیـت حسابر : فرضيـه اول 

 .معنـی داری وجـود داردای مؤسسـه حسابرسـی و کیفیـت حسابرسـی، رابطـهبیـن تعـداد کارکنـان حرفـه : فرضيـه دوم

 بیـن تعـداد حسـابداران رسـمی تحـت اسـتخدام مؤسسـه حسابرسـی و کیفیـت: فرضيـه سـوم 

 .وجـود داردحسابرسـی، رابطـه معنـی داری 

 بیـن تعـداد کارهـای مؤسسـه حسابرسـی و کیفیـت حسابرسـی، رابطـه معنـی: فرضيـه چهـارم 

  .داری وجـود دارد

 .داری وجــود داردبیـن درآمـد سـالیانه مؤسسـه حسابرسـی و کیفیـت حسابرسـی، رابطـه معنـی : فرضيـه پنجـم

 .وجــود دارد ـی و کیفیـت حسابرسـی، رابطـه معنـی داریبیـن قدمـت مؤسسـه حسابرس: فرضيــه ششــم 

 روش پژوهش

 نوع روش پژوهش
هـای کاربـردی توسـعه تحقیق ایـن تحقیـق از دیـدگاه تقسـیم بنـدی بـر مبنـای هـدف، تحقیقـی کاربـردی اسـت زیـرا هـدف

-ربـردی به سـمت کاربـرد عملـی دانـش هدایـت میکا هـایبه عبـارت دیگـر، تحقیق. دانـش کاربـردی در زمینـه خـاص اسـت

اجـرای . هـای توصیفـی اسـتآوری داده هـا، تحقیـق حاضـر از نـوع تحقیق از سـوی دیگـر بـر اسـاس چگونگـی جمع. شـوند

 به فراینـد تصمیـم توانـد تنهـا بـرای شـناخت بیشـتر شـرایط موجـود و یـا به منظـور یـاری رسـاندنهـای توصیفـی، مـیتحقیق

انــدازه مؤسســه  با توجــه به اینکــه هــدف تحقیــق رســیدن به ایــن پاســخ اســت کــه آیــا متغیرهــای. گیــری باشــد

مختلـف تحقیـق توصیفـی، تحقیـق  هــایبــا کیفیــت حسابرســی رابطــه دارد یــا خیــر؟ از ایــن رو از میــان دســته بندی

 .حاضـر از نـوع همبسـتگی اسـت

گـردآوری اطالعـات  باشــد، بــرایهــای تحقیــق کــه از نــوع تاریخــی و پــس رویــدادی میبــا توجــه به نــوع داده

ای نظــری تحقیــق، از روش کتابخانــه هـای مــورد نیــاز آزمـون فرضیـه های تحقیــق همچنیــن مبانیمرتبـط بـا داده

از طریق مراجعه مستقیم به بیست شرکت حسابرسی تحقیـق،  هــای مــورد نیــاز آزمــون فرضیــهداده. اســتفاده شــده اســت

 .آوری گردیده استمطرح در استان گیالن جمع

 روش و ابزار جمع آوري و آماده سازي داده ها
اســتفاده و بــرای    ایایـــن تحقیـــق از دو روش میدانـــی و کتابخانـــه    بــرای گــردآوری اطالعــات، بــا توجــه به ماهیــت 

بــا کمـــ  فنـــون آمـــار توصیفـــی بـه       در مرحلـه نخسـت. اسـتهـا در دو مرحلـه مجـزا اقـدام شـدهتجزیـه و تحلیـل داده
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یـن و میانــه و انحــراف معیــار و ســایر     های میانگشـاخص ـه مــورد بررســی بــاعتوصیــف وضعیــت عمومــی توزیــع جامـ

در . اســت بعـد ابتـدا به بررسـی وضعیـت نرمـال بـودن جامعـه مـورد بررسـی شــده  های مرتبـط پرداختـه و در مرحلـهشـاخص

ه آزمــون  ب فنـون آمـار اسـتنباطی تحلیـل واریانـس، آزمـون مقایسـه زوجـی و ضریـب همبسـتگی و رگرسـیون نهایـت با کمـ 

بـرای پـردازش و تجزیـه و تحلیــل   .هـا پرداختـه، به نحـوی کـه نتایـج قابـل تعمیـم بـه کل جامعـه مـورد بررسـی باشـدفرضیه

 .اسـتفاده شـده اسـتSPSSو EXCELافزارهـای داده هـا از نرم
 

 جامعه و نمونه آماري

باشـد کـه   بیست موسسه حسابرسی در استان گیالن میهــای مربــوط به هجامعــه آمــاری مــورد مطالعــه ایــن تحقیــق، داد

با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری از روش نمونه گیری در دسـترس  . باشـد می4931لغایـت 4931دوره زمانـی سـال در 

 .استفاده شده است

 گيري متغيرهاي مستقلتبيين و اندازه
بـه عبــارت دیگــر،    . باشــند  عناصـر اصلـی تشـکیل دهنـده انـدازه مؤسسـه حسابرسـی مــی  متغیرهـای مسـتقل ایـن تحقیـق،

تعـداد حسـابداران رسـمی تحـت اسـتخدام، تعـداد  ای،انـدازه مؤسسـه حسابرسـی متأثـر از تعـداد شـرکا، تعـداد کارکنـان حرفـه

 .باشـدمؤسسـه حسابرسـی میفعالیـت  کارهـای حسابرسـی، مبلـغ درآمـد سـالیانه و قدمت

 گيري متغيرهاي وابستهتبيين و اندازه 
. اســت نظــر گرفتــه شــده    هـای حسابرسـی به عنــوان متغیــر وابســته در   در ایـن پژوهـش، امتیـاز کنتـرل کیفیـت مؤسسـه

ی اسـت کـه توســط جامعـه   از مؤسسـات حسابرسـ شـاخص کیفیـت حسابرسـی در ایـن تحقیـق امتیازهـای متعلـق به هر یـ 

 .شــودمی حسـابداران رسـمی ایـران به صورت سـالیانه منتشـر
 

 نتایج تجزیه و تحليل آمار توصيفی

بـه منظــور تجزیــه و    . پــردازد هـای تحقیـق مـیهای مرکـزی و پراکندگـی دادهتجزیـه و تحلیـل توصیفـی به بررسـی شـاخص

هـای  شــاخص زیـر  در جـدول . بررسـی محاسـبه شـود هـای تحـتهـای توصیفـی دادهسـت آمارهتحلیـل اطالعـات، ابتـدا الزم ا

 .در کل دوره تحقیـق نشـان داده شـده اسـت مرکـزی و پراکندگـی مربـوط به متغیرهـای تحقیـق

 

 تحليل توصيفی متغيرها در کل دوره تحقيق(  1) جدول 

 تعداد حداقل حداکثر میانگین رانحراف معیا
 

 کیفیت 111 132 112 133 12132

 تعداد شرکاء 111 4 3 0911 399/2

 تعداد کارکنان 111  0 0233 4332 421111

 تعداد حسابداران 111  2  2 11/2 331/2

421321 4313 4912 4 111  

 درآمد شرکت 111 0202344 241231409 21122241 2211

 قدمت شرکت 111 912 3211 4091 12/4241

 

 

میانگیــن، کیفیــت  دهــد کــه به طــورتجزیــه و تحلیــل توصیفــی متغیــر کیفیــت مؤسســه حسابرســی نشــان می

دهـد نتایـج انحـراف معیـار نشـان می. اســت بوده133مؤسســات حسابرســی نمونــه آمــاری در طــول دوره تحقیــق، 

حسابرسـی نمونـه دارای بیشـترین نوسـان و  ، تعداد کارهای شرکت و قدمت شرکت ایمتغیرهـای تعـداد کارکنـان حرفـه
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 .باشــند، بــا توجــه به فاصلــه زیــاد حداقــل و حداکثــر نیــز مــی تــوان به ایــن نتیجــه دســت یافــتپراکندگـی مـی

 .انـدبرخـوردار بـوده ش، از ثبـات و پایـداری پائینـیدهـد متغیرهـای یـاد شـده در طـی دوره پژوهـایـن موضـوع نشـان می

 . باشـنددهنــده کمتریــن و بیشترین مشاهده برای هـر متغیـر میارقــام حداقــل و حداکثـر نیــز نشـان

 

 برآورد مدل تحقيق
 

 خالصه مدل رگرسیونی(. 0)جدول

 R2 آماره دوربین واتسون Fآماره  Fسطح معناداری 

222/2 190/0 231/4 02/2 

سطح معنی  آزمون های هم خطی

 داری

 متغیر اندازه ضریب بتا tآماره 

عامل تورم 

 واریانس

 تلورانس

 تعداد شرکاء -211/2 211/4 203/2 230/2 032/4

 تعداد کارکنان 212/2 232/4 224/2 342/2 232/4

 تعداد حسابداران رسمی 212/2 420/4 221/2 130/2 133/4

 تعداد کارهای موسسه حسابرسی -443/2 410/0 94/2 113/2 492/4

 درآمد شرکت 201/2 922/2 244/2 921/2 011/4

 قدمت شرکت 233/2 123/0 241/2 303/2 022/4

 

 

-نتایــج نشـــان مـی  . اســت نتایـج حاصـل از بـرازش خالصـه الگـوی رگرسـیونی ارائـه شـده (0)در بخـش اول جـدول شـماره

درصـد از تغییــرات متغیــر   02توانسـته اسـت  باشــد و ایــن الگــومی0/2دهــد کــه ضریــب تعییــن رگرســیون به میــزان 

باشـد، بنابرایـن بیـن می1/0تـا 1/4آمـاره دوربیـن واتسـون بیـن . نمایـد وابسـته را از طریـق تغییـرات متغیرهـای مسـتقل تبیین

کـه بـر اسـاس آمـاره ANOVAنتایـج تحلیـل واریانـس رگرسـیون .خـود همبسـتگی وجـود نـدارد رسـیونیخطاهـای الگـوی رگ

F1شـود؛ بـرای الگـوی بـرازش داده شـده در آزمـون فرضیـه اول در دو سـتون آخـر جـدول گیـری میدر خصـوص آن تصمیـم 

 :باشـدبه صـورت ذیـل میFره هـای آمـاری مربـوط به تحلیـل آمـافرضیـه. آمـده اسـت
 

: 0=βi :H0الگوي رگرسيونی معنی دار نيست 

: 0≠βi :H1الگوي رگرسيونی معنی دار است.  
شـود و الگوهــای  فـوق رد میH0اسـت و در نتیجـه فـروα=0/05  کمتـر از سـطح خطـای آزمـونFسـطح معنـی داری آمـاره 

بخـش دوم جـدول نتایـج تحلیــل   .تحقیـق، خطـی میباشـد روابـط بیـن متغیرهـای بـرآورد شـده به لحـاظ آمـاری معنـی دار و

ایـن نتـایج نـــوع، شـــدت و معنـــی داری      . را نشــان میدهـــد  آمـاری بـرای ضرایـب متغیرهـای مسـتقل الگـوی رگرسـیونی

نتایـج حاصـل   .متغیـر وابسـته را نشـان میدهـد شـده به الگـوی رگرسـیونی بـا ارتبــاط هر یــ  از متغیرهــای مســتقل وارد

هـای ایـن آزمـون ی  هم خطـی جزئـی آماره .هـای هـم خطـی در دو سـتون آخـر بخـش دوم جـدول وارد شـده اسـتاز آزمون

و در مجمـوع مــدل   امـر ناشـی از تعاملـی بـودن متغیرهـای مذکـور اسـتدهنـد کـه ایـنبیـن متغیرهـای مسـتقل را نشـان می

 .بـرای اظهـار نظـر در خصـوص ارتباطـات بیـن متغیرهـای مسـتقل و وابسـته را دارد بـرازش شـده، اعتبـار الزم
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 خالصه یافته هاي پژوهش

 نتيجه آزمون فرض اول

بـر اسـاس نتایـج بدسـت آمـده آزمــون   .بین تعداد شرکای مؤسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی، رابطه معنی داری وجود دارد 

و بـا سـطح  -211/2میـزان  به متغیـر تعـداد شـرکای مؤسسـه حسابرسـی ضرایـب بـرآوردی بـرای (0)فرضیـه اول طبـق جـدول

دهارتبـــاط  ایـن امـر نشــان دهنـ . ایـن یافتـه حاکـی از منفـی و معنـادار بـودن ایـن ضریـب اسـت. باشـدمی 203/2معنـاداری 

کـه بـا افزایـش تعـداد شـرکا،  به طــوری. باشــدمعکــوس تعــداد شــرکای مؤسســه حسابرســی و کیفیــت حسابرســی می

مبنــی بــر وجــود رابطــه      انجـام شـده، فرضیــه مقابــل   در نتیجـه بـا آزمـون. کیفیـت مؤسسـه حسابرسـی کاهـش مـی یابـد

فـرو در  پذیـرش ایـن. شـودمی حسابرسی پذیرفتهکیفیـت مؤسسـه  با  حسابرسـی داد شـرکای مؤسسـهتع)متغیـر مـورد نظـر 

شـده در ایـن زمینـه و در توافــق   تـوان آن را بـا انـدازه مؤسسـه و تحقیقـات انجـامراسـتای مبانـی نظـری تحقیـق بـوده و مـی

بدین صــورت کـــه  . ارتبــاط بــا نظــارت بیشــتر دانســت را مـی تـوان در همچنیـن وجـود شـرکای بیشـتر. بـا آنهـا دانسـت

بیشــتر، بــا بهــره وری از نظــارت انجــام شــده توســط شــرکا از کیفیــت           به صــورت معمــول مؤسســات دارای شــرکای

و کیـم و ( 0221) هـای لوییـس و هنـوک ا یافتهاز ایـن رو ایـن یافتـه در انطبـاق بـ. خواهـد بـود حسابرسـی بیشـتری برخـوردار

-داخلــی مــی   ایـن تفـاوت را در مـورد تحقیقات. باشـدمی(0221)و در تضـاد بـا یافتـه هـای بـاود و ویلکینـز ( 0229)  دیگران

-ررسـی و هــم تفـاوت  هـای مـورد ب تـوان ناشـی از تفـاوت سـال هـای مـورد بررسـی و در مـورد تحقیقـات خارجـی هـم سـال

 .هـای محیطـی و فرهنگـی دانسـت

  نتيجه آزمون فرض دوم 
بـر اسـاس نتایـج بدســت آمــده    .داری وجود داردای مؤسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه معنیبین تعداد کارکنان حرفه

میــزان   حسابرسـی بـه  ای مؤسســه  حرفــه متغیـر تعـداد کارکنــان   آزمـون فرضیـه دوم طبـق جـدول ضرایـب بـرآوردی بـرای

ایـــن  . ایــن یافتــه حاکــی از مثبــت و معنادار بــودن ایــن ضریــب اســـت . باشــدمی 224/2و بـا سـطح معنـاداری 212/2

به . اشـدبمی ای مؤسسـه حسابرسـی و کیفیت مؤسسـه حسابرسـیدهنـده ارتبـاط مسـتقیم تعـداد کارکنـان حرفـه امــر نشــان

در . حسابرسـی نیـز افزایـش مـی یابــد  ای مؤسسـه حسابرسـی، کیفیـت مؤسسـهطـوری کـه بـا افزایـش تعـداد کارکنـان حرفـه

ای مؤسســه  تعـداد کارکنــان حرفــه  )مبنـی بـروجـود رابطـه متغیـر مـورد نظـر  نتیجـه بـا آزمـون انجـام شـده، فرضیـه مقابـل

بـودن مؤسســه دارد و   وجود تعـداد کارکنـان بیشـتر دال بـر بزرگتـر. شـودمیحسابرسی پذیرفته مؤسسـه یت با کیف حسابرسـی

هــای  از ایـن رو ایـن یافتـه در انطبـاق بـا یافتــه  .در صـورت تقسـیم کار مناسـب مـی توانـد به بررسـیهای دقیقتـر منجـر شـود

ایـن تفـاوت را . باشـدمی (0221)هـای باود و ویلکینـز در تضـاد بـا یافتـه و( 0229)ن و کیم و دیگـرا (0221)لوییـس و هنـوک 

 هــای هـای مـورد بررسـی و در مـورد تحقیقـات خارجـی هـم سـالتـوان ناشـی از تفـاوت سـالمـی در مـورد تحقیقـات داخلـی

 هـای محیطـی و فرهنگـی دانسـتمـورد بررسـی و هـم تفاوت

  نتيجه آزمون فرض سوم

بـر   .معنـی داری وجــود دارد  بیـن تعـداد حسـابداران رسـمی تحـت اسـتخدام مؤسسـه حسابرسـی و کیفیـت حسابرسـی رابطـه

برآوردی برای متغیر تعدادحسابداران رسـمی تحـت اسـتخدام     ضرایب( 0)اساس نتایج بدست آمده آزمون فرضیه سوم طبق جدول 

. این یافته حاکی از مثبت و معنادار بودن این ضریب است. باشدمی 210/2و با سطح معناداری  212/2میزان به  مؤسسه حسابرسی

به طوری که بـا افـزایش تعـداد    . باشدتعداد حسابداران رسمی و کیفیت مؤسسه حسابرسی می این امر نشان دهنده ارتباط مستقیم

 فرضـیه مقابـل   در نتیجه با آزمون انجام شده،. یابدسی نیز افزایش میرسمی مؤسسه حسابرسی، کیفیت مؤسسه حسابر حسابداران

حسابرسـی  کیفیـت مؤسسـه    حسابرسـی بـا   تعداد حسابداران رسمی تحت استخدام مؤسسه)مبنی بر وجود رابطه متغیر مورد نظر 

. تخصص مؤسسات حسابرسی استپذیرش این فرضیه درانطباق با یافته های مرتبط با تحقیقات مربوط با دانش و . شودمی پذیرفته

 .باشدمی( 4933)این یافته درانطباق با نتایج تحقیق ناظمی اردکانی 
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 نتيجه آزمون فرض چهارم 
اسـاس نتایـج بدسـت آمـده  بـر. بیـن تعـداد کارهـای مؤسسـه حسابرسـی و کیفیـت حسابرسـی رابطـه معنـی داری وجـود دارد 

 -443/2میــزان   حسابرسی بهتعـداد کارهـای مؤسسـه  بـرآوردی بـرای متغیـر (0)ل ضرایـبآزمـون فرضیـه چهـارم طبـق جـدو

ایـــن امـــر   . ایــن یافتــه حاکــی از منفــی و معنــادار بــودن ایــن ضریــب اســت .باشـدمی 294/2و بـا سـطح معنـاداری 

بـه  . باشـــد حسابرســی و کیفیــت مؤسســه حسابرســـی مـی   معکــوس تعــداد کارهــای مؤسســه نشــان دهنــده ارتبــاط

 .یابـدکـه بـا افزایـش تعـداد کارهـای مؤسسـه حسابرسـی، کیفیـت مؤسسـه حسابرسـی کاهـش مـی طــوری

حسابرسی تعـداد کارهـای مؤسسـه  مبنـی بـر وجـود رابطـه متغیـر مـورد نظـر در نتیجـه بـا آزمـون انجـام شـده، فرضیـه مقابـل

بــر  . طـرح ایـن فـرو مطابـق بـا مبانـی نظـری تحقیـق صـورت گرفتـه اســت . شـودمیحسابرسی پذیرفته کیفیـت مؤسسـه  با

نظـری تحقیـق، افزایـش تعـداد کارهـای مؤسسـه از وابسـتگی نسـبت به کارفرمـا کاســته و از ایــن رواســتقالل     اسـاس مبانـی

از سـوی دیگـر،بـا افزایـش کارهـای موسسـه، تجربــه  . مؤسسـه را به همـراه آورده و سـبب افزایـش کیفیـت حسابرسـی میگـردد

مؤسسـات حسابرســی عمدتــاک شــامل کارهــای حسابرســی و      رامـا نظـر به اینکـه در ایـران حجـم کا. مؤسسـه افـزوده میشـود

هر یــ  از خدمــات مذکـــور در یـــ  مؤسســـه حسابرســـی بـــر اهمیـــت بـه         ناسـبخدمـات مالـی اسـت و ترکیـب و ت

همچنیـن ایـن یافتــه  . لـذا ایـن فـرو در کشـور مـا مصـداق نـدارد. مؤسسـه تأثیـر متفاوتـی دارد  کیفیــت حسابرســی در آن

 .باشدمی( 4932)انطبـاق بـا یافتـه هـای نمـازی و همـکاران  در
 

 يجه آزمون فرض پنجمنت

بـر اسـاس نتایـج بدسـت آمــده آزمــون    .بین درآمد سالیانه مؤسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد

میـــزان  بـه   متغیــر تعــداد درآمــد ســالیانه مؤسســه حسابرســـی  ضرایـب بـرآوردی بـرای (0)فرضیـه پنجـم طبـق جـدول

ایــن یافتــه حاکــی از عــدم ارتبــاط معنــی دار درآمــد ســالیانه مؤسســه          . باشـدمی 240/2ـطح معنــاداریو بــا سـ 01/2

عــدم وجــود    بــر  مبنـی  در نتیجـه بـا آزمـون انجـام شـده، فرضیـه صفــر . باشـدکیفیـت مؤسسـه حسابرسـی می حسابرسـی و

رد ایــن فرضیــه   . شـودمی حسابرسی پذیرفته کیفیت مؤسسـه با ( حسابرسیدرآمد سـالیانه مؤسسـه )رابطـه متغیـر مـورد نظـر 

توانـد بدیـن صـورت توجیـه شـودکـه داشـتن درآمـد باالتـر لزومـاک ناشـی از کیفیـت حسابرسـی باالتـر نبـوده و مـی توانــد  مـی

همچنیــن   .افزایــد وابسـتگی نسـبت به صاحبـکار میمشـتریان بزرگتـر بـوده کـه داشـتن چنیـن مشـتریانی بـر  بـر اثر داشـتن

  .باشد ایداشـتن درآمـد باالتـر مـی توانـد ناشـی از سـایر خدمـات مؤسسـه مثـل خدمـات مشـاوره

  نتيجه آزمون فرض ششم

ت آمـده آزمــون  نتایـج بدسـ بـر اسـاس. بیـن قدمـت مؤسسـه حسابرسـی و کیفیـت حسابرسـی رابطـه معنـی داری وجـود دارد

و بــا ســطح    233/2میــزان   حسابرسـی بـه   مؤسســه   ضرایـب بـرآوردی بـرای متغیـر قدمـت (0)فرضیـه ششـم طبـق جـدول

دهنـده ارتبــاط   ایــن امــر نشــان   . حاکـی از مثبـت و معنـادار بـودن ایـن ضریـب اسـت ایـن یافتـه. باشدمی 241/2معنـاداری 

 به طــوری کـــه بـــا افزایـــش قدمـــت    . باشــدحسابرســی و کیفیــت مؤسســه حسابرســی می مؤسســه مسـتقیم قدمـت

 شــده، فرضیــه مقابــل    در نتیجـه بـا آزمـون انجــام . یابـدمؤسسـه حسابرسـی، کیفیـت مؤسسـه حسابرسـی نیـز افزایـش مـی

بــا  . میشــود پذیرفتـه   کیفیـت مؤسسـه حسابرسـیبا ) برسـیقدمـت مؤسسـه حسا)مبنـی بـر وجـود رابطـه متغیـر مـورد نظـر 

بـا  حسابرسـی بـر شـهرت آن افـزوده شـده و لـذا ایـن فـرو در ارتبـاط مسـتقیم بـا یافتـه هـای مرتبـط افزایش سـن مؤسسـه

-بـرای شــرکت ســبب مـی    شـدهدر مؤسسـه هایـی بـا قدمـت بیشـتر، نام تجـاری و برنـد ایجـاد . باشـدشـهرت حسـابرس می

ای خـودو اجتنــاب از دعــاوی قضایــی علیــه خــود، بـه  گـردد تـا حسابرسـان به منظـور حفـظ اعتبـار حرفـه، شـهرت حرفـه

 این یافتـه در انطبـاق بــا یافتــه هــای نمــازی و    ( 4932نمــازی وهمـکاران، )دنبــال افزایــش کیفیــت حسابرســی باشــند 

 .باشدمی( 4932)همـکاران 

 پيشنهادهاي تحقيق
پیشـنهادهایی بـرای سـازمان  هــا،واهد حاصــل از مطالعــه و نتایــج حاصــل از آزمــون فرضیهایــن تحقیــق بــا توجــه به ش

 :دارد ...ها و ها، مدیریت شرکتهای حسابرسی، بورس، بان 
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افزایـش کیفیـت حسابرسـی  گـردد تـا در راسـتایبه مؤسسـات حسابرسـی پیشـنهاد میهـای فرضیـه اول بـر اسـاس یافتـه. 4 

برخـوردارشـده و بدیـن صـورت بـر کیفیـت خدمـات ارائـه شـده  ءخـود بـا تعـداد شـرکای بیشـتر، از نظـارت بیشـتر ایـن شـرکا

 .افـزوده گـردد

افزایـش کیفیـت حسابرسـی  گـردد تـا در راسـتایت حسابرسـی پیشـنهاد میهـای فرضیـه دوم به مؤسسـابـر اسـاس یافتـه. 0

تر امـکان رسـیدگی بهتـر بـا تقسـیم کار مناسـب خـود تعـداد کارکنـان ارشـد خـود را افزایـش دهنـد تـا بـا افزایـش زمان و

 .برقـرار باشـد

اســتخدام مؤسســه  ثیـر تعـداد حسـابداران رسـمی تحـتهـای فـرو سـوم تحقیـق مبنـی بـر تأبـر اسـاس یافتـه. 9 

حسابرسـی بـرای افزایـش کیفیـت  گــردد تــا مؤسســاتحسابرســی بــر کیفیــت مؤسســه حسابرســی پیشــنهاد می

ه مـی تواننـد آن از نیروهـای متخصـص بهـره گیرنـد کـ خدمـات خـود نسـبت به آمـوزش کارکنـان اقـدام کـرده و افـزون بر

   .سـبب آمـوزش سـایر کارکنـان شـوند

بــا کیفیــت بیشــینه،  گـردد تـا برای داشـتن حسابرسـیهـای فـرو چهـارم تحقیـق پیشـنهاد میدر راسـتای یافتـه. 1 

نسـبت به صاحبـکاران اسـتقالل خـود  مؤسســات پرتفــوی مشــتریان خــود را گســترده ســازند تــا بدیــن صــورت بــر

 .بیفزاینـد

حسـابرس و تخصـص  گــردد تــا در هنــگام انتخــاب حســابرس به عواملــی چــون ســابقهها پیشــنهاد میبه شــرکت .1

  .هـا دقـت کننـدوی در صنعـت و سـایر عوامـل مطـرح در دیگـر فرضیه

برگزیننـد زیـرا قدمـت  ات بــا قدمــت بیشــتر را به عنــوان حســابرسگــردد تــا مؤسســها پیشــنهاد میبه شــرکت. 1 

تجـاری شـده و مؤسسـه بـرای حفـظ ایـن نام  توانـد بـرای مؤسسـه باعـث ایجـاد شـهرت و معروفیت نام و شـهرتبیشـتر مـی

  .واهـد نمـودگـزارش خـود تـالش الزم را خ تجـاری و خوشـنامی خـود در حفـظ و افزایـش کیفیـت

  هاي آیندهتحقيقپيشنهادهایی براي

در صنایـع مختلـف را به دسـت  بـا افزایـش تعداد مشـتریان مؤسسـات حسابرسـی، حسابرسـان امکان مشـاهده و کسـب تجربه. 4

یابـد لـذا هـا افزایـش مـیامـکان اسـتفاده از تجربیـات آن آورنـد و بـا جـذب نیروهـای بیشـتر دارای تجربـه صنایـع مختلـف،می

 .مؤسسـه حسابرسـی بر تخصـص مؤسسـه در صنعـت پرداخته شـود شـود تـا به بررسـی تأثیـر انـدازهپیشـنهاد می

-به صـورت همزمـان مـی هــای تحقیــق، وجــود دو خاصیــت قدمــت بیشــتر و انــدازه بزرگتــرطبــق نتایــج فرضیــه. 0 

به مقایســه اثــر ایــن دو عامــل به صــورت  شـودپیشـنهاد می. یشـتر بـر کیفیـت حسابرسـی داشـته باشـدتوانـد اثـر ب

 .جداگانــه بــر کیفیــت حسابرســی پرداختــه شــود

 .بررسی رابطه اندازه مؤسسه حسابرسی و تعداد کارهای آن. 9 

 .موسسه حسابرسـی بـا میـزان تحصیـالت کارکنـانبررسـی ارتبـاط میـان انـدازه و شـهرت مؤسسـات . 1 

 ..موسسه بررسـی مـدت زمـان مانـدگاری کارکنـان مؤسسـه حسابرسـی بـا میـزان کیفیـت حسابرسـی. 1
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