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Abstract 

The ultimate value of an audit activity is to help consumers identify the quality of 

information received. The quality of audit that determines the performance of an audit 

is subject to a number of factors. Therefore, the purpose of this study is to identify the 

factors affecting the quality of auditing from the perspective of consumers of these 

services. This research is an applied one in terms of its purpose and is a survey 

research according to the method. Data was collected using a questionnaire. Also, to 

achieve the purpose of the study, 29 variables related to audit quality were identified 

from the perspective of consumers of these services and divided into 3 components. 

The subjects of this study included credit managers based in Iranian banks and 

according to the sampling method, 123 credit managers of the country's banks have 

been determined as a statistical sample. Factor analysis method has also been used to 

analyze the research data and hypotheses. The results show that ethical values have 

the most influence and qualification has the least impact on audit quality from the 

viewpoint of consumers of these services. 
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 چکیده
شده است. کمک به مشتریان این خدمت برای تشخیص کیفیت اطالعات دریافت ارزش نهایی فعالیت حسابرسی

کننده عملکرد حسابرسی است، تابع عوامل متعددی است. بنابراین هدف از این پژوهش کیفیت حسابرسی که تعیین
شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه مشتریان این خدمات است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی 

ت. ه گردآوری شده اسهای موردنیاز این پژوهش با استفاده از پرسشنامدادهو بر حسب روش پژوهش، پیمایشی است. 
متغیر مربوط به کیفیت حسابرسی از دیدگاه مشتریان این خدمات شناسایی 92چنین برای رسیدن به هدف پژوهش، هم

و  های کشور استهای این پژوهش شامل مدیران اعتبارات مستقر در بانکمؤلفه تقسیم شده است. آزمودنی 3و به 
های کشور به عنوان نمونه آماری تعیین شده است. یران اعتبارات بانکنفر از مد393گیری تعداد طبق روش نمونه

ل از نتایج حاص های پژوهش از روش تحلیل عاملی استفاده شده است.ها و فرضیهوتحلیل دادهچنین برای تجزیههم
فیت یهای اخالقی بیشترین تأثیر و صالحیت و شایستگی کمترین تأثیر را بر کدهد که ارزشپژوهش نشان می

 گذارند.حسابرسی از دیدگاه مشتریان این خدمات می
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 مقدمه .1
وجودآمدن مؤسسات حسابرسی شده ها، افزایش تقاضا و تضاد منافع میان افراد سبب بهرشد روزافزون شرکت

ی هاهای سهامی، از تشکلچون شرکتهایی با ساختار بزرگ و گسترده هم. شرکت(Hojati & Saeedi, 2019)است 
د که از انگان تشکیل شدهسازمانی نظیر اعتباردهندچنین برونسازمانی شامل مدیران، مالکان، سهامداران و همدرون

آیند. درنتیجه این موضوع در قالب تئوری نمایندگی طریق انعقاد قراردادهای رسمی و غیررسمی مختلفی گردهم می
توان به رابطه بین مالک )سهامدار( و نماینده )مدیر( ترین تضادها طبق این تئوری میمطرح گردیده است که از مهم

رو، این موضوع منجر به ایجاد حرفه حسابرسی شده است گیرد، ازاینتفویض اختیار صورت میواسطه اشاره کرد که به
(Montaghemi, 2014.) سازمانی مایل به استفاده از خدمات سازمانی و برونبنابراین هردو گروه مشتریان درون

ن در دکردن اختیارات مدیراعنوان راهکاری کارآمد برای محدوترتیب، حسابرسی بهحسابرسی مستقل هستند. بدین
ی اهایی که با ارائه خدمات حرفهچنین حسابرسان باید از پذیرش و انجام فعالیتشود. همروابط قراردادی محسوب می

اری ها لطمه وارد کند، خوددای آنطرفی، استقالل یا حسن شهرت حرفهناسازگار است و ممکن است به درستکاری، بی
مربوط  ایدار ارائه خدمات حرفهای مستقل، عهدهدارد در شرایطی که حسابدار حرفهای بیان میکنند. آیین رفتار حرفه

خاص  های مالیصاحبکار است، نباید حسابرسی آن دوره "تهیه و نگهداری سوابق حسابداری"یا  "اصالح حساب"به 
محصول نهایی فرآیند حسابداری  که گزارشگری مالی،جاییازآن (.Hojati & Saeedi, 2019)توسط او انجام شود 

انی سازمهای مختلف درونهای اطالعاتی و انتظارات گروههای اقتصادی بازتاب نیازشود، در بنگاهمالی محسوب می
ریزی، اعمال نظارت و جای اقتصادی، برنامهها برای اتخاذ تصمیمات درست و بهسازمانی است. این گروهو برون

ید و کنندگان مفهای مالی، زمانی برای استفادهشده در صورتت نیاز دارند. اطالعات ارائهپاسخگویی به این اطالعا
های کیفی الزم از جمله قابلیت اعتماد برخوردار باشد. اطالعات مالی هنگامی قابل اعتماد مؤثر است، که از ویژگی

اشد گیری شود و نتایج معتبر و قابل تأیید بازهطرفانه اندطور بیاست که آثار مالی معامالت و سایر رویدادهای مالی به
(Mojtahedzadeh & Aghaei, 2004)های مالی، نقش حسابرسان نیز . براساس چنین سطح اعتمادی به صورت

واند تشده میهای مالی حسابرسیهای مالی امری ضروری است، زیرا صورتنقشی حیاتی است. حسابرسی صورت
ا قرار هگذاران و اعتباردهندگان فراهم کند که اطالعات معتبر و قابل اتکا در اختیار آناین اطمینان را برای سرمایه

د. با وجود آورافزوده اقتصادی را برای یک شرکت بهتواند ارزشهای مالی میگیرد. بنابراین، حسابرسی صورتمی
خش ی، پیداکردن روشی اثربدرنظرگرفتن اهمیت خدمات حسابرسی و عدم امکان مشاهده مستقیم کیفیت حسابرس

 مؤسسات (.Ebrahimimand & Sajadi, 2005رسد )نظر میبرای کنترل کیفیت حسابرسی، امری ضروری به

 حقوقی دعاوی یا های بازرسیچالش در برابر مؤثربودن میزان براساس را حسابرسی باالی کیفیت توانندمی حسابرسی

 استانداردها براساس کار انجام باعث که بدانند عاملی را باالی حسابرسی کیفیت است ممکن گذارانقانون کنند. ارزیابی

کند می جلوگیری بازار شرکت یا برای اقتصادی مشکالت بروز از حسابرسی باالی کیفیت درنتیجه شود.می

(Bruynseels, Knechel, & Willekens, 2011.) برای هایی راهای مختلف شاخصهای گذشته سازماندر سال 

 شماربه حرفه این مسائل ترینحیاتی در زمرة حسابرسی کیفیت همواره و انددرنظر گرفته حسابرسی کیفیت ارزیابی

 کیفیت حسابرسی هایشاخص توسعة برای همواره ذینفعان، سایر و مالی هایکه مشتریان صورت طوریاست، به آمده

ود. آوردن کیفیت حسابرسی مؤثر هستند، پرداخته شدستکه در بهاند. در نتیجه باید به شناسایی عواملی کرده تالش
ای ههای مالی است و کیفیت حسابرسی احتمال این است که صورتهدف حسابرسی ارائه اطمینان درباره صورت

ان اطالعات کنندگمالی شامل تحریفات بااهمیت نباشد، بدین روی به منظور پاسخگویی به این که چگونه استفاده
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از جمله  توانبه سطح اطمینان قابل قبول دست یابند بکارگیری صحیح عوامل مورد نظر الزامی است که می مالی
 های اخالقی و تجربه اشاره نمود.های حسابرسان، ارزشها و صالحیتاین عوامل به شایستگی

 

 مبانی نظری  .2
وای مناسب براساس شواهد و مستندات های محتهای داخلی و تعیین آزمونمنظور تعیین و ارزیابی کنترلبه

حسابرسی در راستای ارائه اظهارنظر، رعایت استانداردهای حسابرسی در حوزه برنامه حسابرسی اهمیت فراوانی در 
ایران، تهیه به موقع مستندات  930کیفیت اجرای عملیات حسابرسی دارد. براساس استاندارد حسابرسی شماره 

رسی کند و بررسی و ارزیابی اثربخش شواهد حسابفزایش کیفیت حسابرسی کمک میحسابرسی کافی و مناسب، به ا
 Internationalنماید )کردن گزارش حسابرس، تسهیل میآمده را پیش از نهاییدستشده و نتایج بهکسب

Accounting Standards Committee, 2013.) 
 ارزیابی را مالی هایصورت بودنو مطلوب  کیفیت مستقیم طوربه مختلف، دالیل مشتریان خدمات حسابرسی به

در نتیجه حسابرسی  کنند.می اتکا اعتبار اطالعات درباره صالحیت با و مستقل حسابرس نظر به بلکه کنند،نمی
 و مطلوبیت درباره و معقولی منطقی ذینفعان، اطمینان منافع مشتریان و سایر از های مالی با هدف حمایتصورت
آیین  رعایت ای،حرفه نظر استقالل، واسطهبه  که اطمینانی لذا دهد.های مالی میاعتماد نسبت به گزارشقابلیت 

 هایگروه سایر اعتباردهندگان و و گذارانسرمایه اطمینان سبب گیرد،می صورت دیگر الزامات سایر و ایحرفه رفتار

 حسابرسی حرفه ارتقا نهایتاً موجب و گرددمی حسابرسیشده تهیه  هایگزارش و کیفیت عملکرد به مشتریان نسبت

(. لذا در این پژوهش، مشتریان خدمات حسابرسی و عوامل تاثیرگذار Forough & Asgariarjangi, 2017)شود می
 بر آن به شرح زیر توضیح داده شده است.

 . مشتریان خدمات حسابرسی2-1
کند. کنندگان ایجاد ارزش میمالی است که برای استفاده هایترین خدمات حرفه، حسابرسی صورتیکی از مهم

یری به گگیرند و برای تصمیمشده، طیف وسیعی را دربرمیهای مالی حسابرسیکنندگان از صورتجا که استفادهاز آن
-ایهکنند، لذا در این پژوهش چهار گروه سهامداران، مدیران، سرمهای مالی اتکا میاطالعات موجود در این صورت

 .(Forough & Asgariarjangi, 2017)اند عنوان مشتریان این خدمات درنظرگرفته شدهگذاران و اعتباردهندگان به
ه به شرح زیر گذارد کشده از دیدگاه مشتریان این خدمات تأثیر میبنابراین عوامل متعددی بر کیفیت حسابرسی انجام

 توضیح داده شده است:

 های حسابرسانصالحیتها و . شایستگی2-1-1
طورکلی و سطحی اطالق های موردنیاز این واحد بهصالحیت واحد حسابرسی به کسب و حفظ دانش و مهارت

ام ای مربوط انجهای حرفهصورت دقیق و طبق استانداردشده را بهسازد وظایف تعیینشود که آن واحد را قادر میمی
ا و هم باشند، هرچه جایگاه سازمانی واحد حسابرسی داخلی و سیاستتوانند مکمل هطرفی و صالحیت نمیدهد. بی

طرفی حسابرسان پشتیبانی کند، و هرچه میزان صالحیت این واحد های مرتبط با آن با کفایت بیشتری از بیروش
ه کنند. دهای بیشتری استفابیشتر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که حسابرسان بتوانند از کار این واحد در حوزه

ای دربرگیرنده دوجنبه اساسی است که کسب صالحیت، نیازمند برخورداری از تحصیالت عالی مفهوم صالحیت حرفه
های ویژه، کارآموزی، گذراندن امتحانات و ای مربوط از طریق آموزشهای حرفهاست که براساس ضوابط تشکل

 ای مستلزم آگاهی مستمر از تغییر و تحوالتحرفهچنین حفظ صالحیت شود. همای تکمیل میکسب تجربیات حرفه
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وب ای با کیفیت مطلای است که در اثر اجرای آن اطمینان حاصل شود، خدمات حرفهکارگیری برنامهویژه بهحرفه به
 . 3شودای ارائه میو در انطباق با اصول و ضوابط حرفه

 های اخالقی. ارزش2-1-2
صورت اعمال و رفتاری که از خلقیات انسان ناشی باطنی انسان است که بهای از صفات روحی و اخالق، مجموعه

ای از دانش وکار شاخه. اخالق کسب(Mohagheghnia & Naseri, 2013)کند شود، بروز ظاهری پیدا میمی

 & Mohammadi)پدیدار شد  3220ی مدیریت است که از زمان پدیدارشدن نهضت مسئولیت اجتماعی در دهه

Royai, 2015های ی اخالق پیدا کرده و جنبهای در ادبیات حوزهجایگاه ویژه 3220ی های آغازین دهه( و از سال
 نظران است های مختلف از جمله حسابداری و حسابرسی موردتوجه صاحبمختلف در حرفه

.(Taherifardpilehrud, 2015) انتظار داشت که با توان ی حسابرسی، میای حاکم بر حرفهباتوجه به اخالق حرفه
 & Omarیابد ها کاهش میافزایش درک پرسنل مؤسسات حسابرسی از اخالق، تمایل به ترک سازمان در آن

Ahmad, 2014).) 

 .  تجربه2-1-3
کند. دانش فراهم می کسب برای را فرصتی که خاص مورد یک با برخورد از است عبارت زمینه، یک در تجربه

 که است این حسابرسی تجربه اثرهای از شود. یکیمنجر می ساختاریافته دانش به زمینه یک در تجربه بنابراین،

گیری تصمیم در اطالعاتی منبع یک عنوانآنان به به که هستند گسترده و پیچیده حافظه ساختار دارای حسابرسان
 حسابرسی شغل ماهیت با حسابرسان تجربه، افزایش با بنابراین، (Libby & Frederick, 1990)کند کمک می

بهتر  را حسابرسی فرآیند و کارها شودمی باعث که کنندمی کسب بیشتری دانش و توانایی و پیدا کرده آشنایی بیشتر
 . (Mahdavi & Zamani, 2018)انجام دهند

 

 پژوهش هایپرسش. 3
عوامل متعددی بر کیفیت حسابرسی اثر گذار است و شناسایی این عوامل به منظور پاسخگویی به نیازهای مشتریان 

  گردیده است:بدین منظور سواالتی به شرح زیر مطرح  .سزایی استدارای اهمیت بهنیز 
خدمات  مشتریانهای مؤثر بر کیفیت حسابرسی در بعد صالحیت و شایستگی حسابرس از دیدگاه مؤلفه (3

 حسابرسی شامل چه مواردی است؟

های اخالقی از دیدگاه مشتریان خدمات حسابرسی  شامل های مؤثر بر کیفیت حسابرسی در بعد ارزشمؤلفه (9
 چه مواردی است؟

های مؤثر بر کیفیت حسابرسی در بعد تجربه حسابرس از دیدگاه مشتریان خدمات حسابرسی شامل مؤلفه  (3
 چه مواردی است؟

  های انجام شده شپژوهپیشینه 
Khalozadeh et al., (2019)  در پژوهشی به بررسی طراحی مدل ارتقای تجربه و پاسخ مشتری با استفاده از

کننده هایی در مشارکت و رضایت مصرفهای اجتماعی پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که مقولهبازاریابی رسانه
ج شود. کننده منتها به پاسخ و تجربه مصرفشود که این مقولههای اجتماعی سبب میمؤثر است و استفاده از رسانه

                                                           
1 Code of Professional Conduct, Ministry of Economic Affairs and Finance-Audit Organization. 
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   Abaszadeh et al., (2019)  دهنده برند در صنعتبندی عوامل تشکیلبررسی شناسایی و سطحدر پژوهشی به 
ج سطح سیستم بانکی در پنگانه برندسازی در اند. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که عوامل یازدهبانکداری پرداخته

 Mahdavi & Rastegari (2018). بندی قرار داردکه کیفیت خدمات در سطح چهارم این طبقه ،شودبندی میطبقه
شده در بورس اوراق های پذیرفتهدر شرکتمالی  تأمین در محدودیت و حسابرسی کیفیت رابطة بررسیدر پژوهشی به 

حسابرس با محدودیت  انتخاب تداوم و حسابرسی مؤسسة اندازةوهش نشان داد که اند. نتیجه پژپرداخته بهادار تهران
مالی  تأمین در محدودیت با صنعت در حسابرس وجود دارد ولی بین تخصصرابطه مثبت و مستقیم در تامین مالی 
بررسی رابطة در پژوهشی به  Khodadadi, Veisi & Cheraghinia, (2017)معنادار وجود دارد.  و رابطه معکوس

اند. نتیجه پرداخته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای پذیرفتهدر شرکت بین کیفیت حسابرسی و ساختار سرمایه
الزحمة قحبرقرار است. اما بین  رابطة مثبت معنادار ساختار سرمایهو  اندازة مؤسسة حسابرسیپژوهش نشان داد که بین 

بررسی تأثیر در پژوهشی به  Etemadi & Abdoli (2017)برقرار است.  معناداریمنفی  ساختار سرمایهو  حسابرسی
اند. نتیجه پرداخته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای پذیرفتهکیفیت حسابرس بر بروز تقلب حسابداری در شرکت

برسی حسا بین اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت، مؤسسه پژوهش نشان داد که
های متخصص در صنعت با طول دوره تصدی طوالنی و امتیاز وضعیت کنترل و کیفیت حسابرسی با تقلب در صورت

 کیفیت بر گذارانسرمایه تمایالت ثیربه بررسی تأ Ma et al., (2017)برقرار است.  رابطه منفی و معناداری مالی

-سرمایه تمایالت باشد، ترپایین حسابرسی کیفیت کههنگامیپرداختند. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که حسابرسی 

 رشد روند به نسبت گذارانسرمایه که مواقعی در داد نشان هاآن بیشتر هایتحلیل نتایج چنینهم .است بیشتر گذاران

 .کنندمی منتشر را حسابرسیشده تعدیل نظرات کمتری احتمال با حسابرسان باشند، باال احساسات دارای بازار در شرکت
Salehi, Bozorgmehrian & Amini (2016)  در  دپایداری سو کیفیت حسابرسی بر بررسی تأثیردر پژوهشی به

 ی حسابرس واندازه اند. نتیجه پژوهش نشان داد کهپرداخته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای پذیرفتهشرکت
ناداری با ی معاست اما تداوم تصدی حسابرس رابطه برقرارتخصص حسابرس با پایداری سود ارتباط مثبت معناداری 

به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین جریان    Setayesh, & Sayadi (2017). پایداری سود نداشته است
 دهد که استفاده از مؤسسه حسابرسیتهران پرداختند. نتایج نشان مینقد آزاد با مدیریت سود در بورس اوراق بهادار 

کاهش  های نقدی آزاد مازاد راهای نمایندگی ناشی از جریانبا کیفیت زیاد و تغییر حسابرس، تعارض مربوط به هزینه
ذاری گسرمایه شود و در نتیجه افزایش کارایی تصمیماتها میداده و موجب کاهش مدیریت سود ناشی از این جریان

استنباط از کیفیت حسابرسی: فراتر از "در پژوهشی با عنوان  Ganthier-Besacier et al., (2016)  دنبال دارد.را به
ای فردی افراد هبه این نتیجه رسیدند که استنباط از کیفیت حسابرسی به ویژگی "فاصله استنباطی مبتنی بر نقش

های اطالعاتی به اشتراک گذاشته بین آن همبستگی دارد، ها از درک ارزشآنای که با سطح مهارت و تجربه حرفه
به  Bell, Causholli & Knechel (2015)ها در فرآیند حسابرسی مرتبط نیست. مربوط است و لزوما به نقش آن

ش پرداختند. نتیجه پژوهحسابرسی  کیفیت در نشدهو خدمات حسابرسی مؤسسات حسابرسی تصدی بررسی تأثیر
 افزایش اندکی حسابرسی، کیفیت بعد،  هایسال در و دارد اندکی کیفیت نخستین، حسابرسیحاکی از آن است که 

 برای حسابرسی کیفیت کاهش این البته، شود؛می کاسته حسابرس، تصدی زمان شدنطوالنیبا  اما ؛یابدمی

 در حسابرسان چرخش اجباری بررسی تأثیر به  Kwon, Lim & Simnett (2014)است.  خصوصی صاحبکاران

 حسابرسان اجباری چرخش معنادار تأثیرپرداختند. نتیجه پژوهش حاکی از حسابرسی   الزحمهو حق حسابرسی کیفیت

 بود. حسابرسی الزحمهحقو  حسابرسی کیفیت در
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رفته قبلی حاصل گصورتبا توجه به مطالب یادشده، عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی که براساس نتایج تحقیقات 
دگان کنندگان و تقاضاکننای عرضهتوان در قالب یک مدل مفهومی بیان نمود و براساس نظرات حرفهشده است را می

خدمات حسابرسی از تأثیر این عوامل بر کیفیت حسابرسی مدل را ارزیابی و بررسی نمود. مدل مفهومی پژوهش برای 
 ارائه شده است. 3های یادشده در شکل حسابرسی براساس زمینه تعیین ارتباط عوامل مؤثر بر کیفیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (. مدل مفهومی پژوهش1) شکل

 

 شناسی پژوهش. روش4
آمده است. جامعه دستساخته بهمحققهای پژوهش از طریق پرسشنامه منظور آزمون فرضیهاطالعات الزم به

ها طی مراجعات حضوری و های کشور است. پرسشنامهآماری این پژوهش شامل مدیران اعتبارات مستقر در بانک
نفر از مدیران  393گیری تصادفی تعداد دهندگان قرار گرفت. طبق روش نمونهارسال از طریق رایانامه در اختیار پاسخ

وتحلیل آماری ها در تجزیهعدد آن393عنوان نمونه آماری تعیین شده است و درنهایت از شور بههای کاعتبارات بانک
متغیر مربوط به کیفیت خدمات حسابرسی از دیدگاه مشتریان شناسایی 92استفاده شد. برای رسیدن به هدف پژوهش 

-چنین پرسشهم یم شده است.های اخالقی و تجربه حسابرس تقسمؤلفه شامل؛ صالحیت و شایستگی، ارزش3و به 

سؤال مربوط 39سؤال مربوط به مؤلفه تجربه حسابرس و 31سؤال بوده است، که 92های تخصصی پژوهش شامل 
های اخالقی حسابرس است. این پژوهش از نظر هدف سؤال در رابطه با ارزش3به صالحیت و شایستگی حسابرس و 

پیمایشی است. برای ارزیابی هریک از -ها اکتشافیآزمون فرضیه ها درآوری دادهو ماهیت کاربردی و از نظر جمع
 وتحلیلچنین برای تجزیهبندی شده، استفاده گردیده است. همدرجه 5تا  3عوامل مذکور از طیف لیکرت که از امتیاز 

 فته است.های پژوهش موردآزمون قرار گرو با استفاده از روش تحلیل عاملی، فرضیه SPSSافزار ها از نرمداده
و بارتلت  KMOگیری )همگرا یا همسان( از آزمون های اندازههای پژوهش و مدلبرای بررسی روایی داده

های باشد، همسانی و اعتبار درونی مدل 7/0استفاده شده است. در صورتی که مقدار شاخص روایی همگرا بیشتر از 
تر ذکر شد مقدار آن بیشتر از گونه که پیشاست و همان 71/0شود که مقدار آن در این پژوهش گیری تأیید میاندازه

 شود. ها تأیید میاست، پس همسانی و همگرایی مدل 7/0
چنین جهت بررسی پایایی، سؤاالت مربوط به متغیرهای پژوهش از آزمون آلفای کرونباخ استفاده میشود. در هم

باشد. نتایج آزمون آلفای کرونباخ یایی مناسب سؤاالت میدهنده پاشود نشان 2/0صورتی که نتیج این آزمون بیشتر از 

کیفیت 

 حسابرسی

های اخالقیارزش  

 

 صالحیت و شایستگی

 تجربه حسابرس
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دهد که سؤاالت شده است و این نتیجه نشان می 2/0است که این مقدار بیشتر از  15/0برای متغیرهای پژوهش، 
 مربوط به هر متغیر پایاست. 

ژوهش به پ های توصیفی که تحت عنوان جنسیت، تحصیالت و رشته تحصیلی است، در اینچنین یافتههم
دهندگان مرد و سطح تحصیالت در مقطع از پاسخ 04252دهندگان زن و از پاسخ 04010گونه است که مقدار این

و درنهایت رشته تحصیلی  0451و مقطع دکتری  04131، مقطع کارشناسی ارشد 04010کارشناسی به میزان 
 0431های مهندسی و در آخر رشته 0431اقتصاد ، رشته 0493، رشته مدیریت 0417دهندگان با رشته حسابداری پاسخ
 است.

 

 ها. یافته5
وتحلیل اطالعات نهایی و تقلیل تعداد متغیرها در این پژوهش با توجه به نوع پژوهش و هدف آن، جهت تجزیه

هار چ ها، از روش تحلیل عاملی استفاده شده است، درنتیجه جهت تحلیل عاملیبندی آنچنین اولویتها و همبه عامل
 مرحله وجود دارد:

 های همبستگی مربوطهساختن ماتریسها و فراهم( گردآوری داده3

 های اولیه( استخراج عامل9

 آوردن یک جواب نهایی و تفسیر آندست( چرخش برای به3
 هاگذاری عاملها در تحلیل بیشتر نامهای عاملی و استفاده از آنساختن مقیاس( 1

 توجه به چهار مرحله عمده انجام تحلیل عاملی به شرح ذیل است؛های پژوهش با یافته

 های همبستگی مربوطهساختن ماتریسها و فراهممرحله اول: گردآوری داده
وامل و ترین عکتب و مقاالت متعدد و براساس مبانی و پیشینه نظری پژوهش، مهم در این مرحله پس از مطالعه

ت حسابرسی شناسایی و استخراج شده و شناخت جامعی نسبت به مفاهیم، ابعاد، شده در زمینه کیفیهای ارائهشاخص
سوال در پرسشنامه نهایی قرار داده شده است و نتایج حاصل از 92آمده است. درنتیجه دستمتغیرها و رویکردها به

الت از جاکه سواازآن ها مورداستفاده قرار گرفت.های دربرگیرنده این شاخصپرسشنامه برای تحلیل و استخراج عامل
یلی زیاد، زیاد، های خمند بودند، مبادرت به استفاده از طیف لیکرت شد و به ترتیب برای گزینههای نسبی بهرهمقیاس

 شده است.درنظرگرفته 3،9،3،1،5های متوسط، کم و خیلی کم، رتبه

 های اولیهمرحله دوّم: استخراج عامل
 بیشترین است که متغیرهایی از خطی ترکیب ایجاد متغیرها، تقلیل یا سازیخالصه معمول هایروش از یکی

 محققان برای را امکان ها، اینعامل به تجزیه یا عاملی تحلیل دهند. روشاختصاص می خود به را تغییرات واریانس

 یابند. با این حال یکی دست الگو این به هامیان آن علی پیچیده روابط و زیاد متغیرهای بین از تا است ساخته فراهم

 است. داده ابعاد کاهش عاملی، تحلیل تکنیک اصلی اهداف از
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 و بارتلت KMOآزمون  (.1)جدول 

 KMOآزمون  717/0 

 آزمون بارتلت
 000/0معناداری:  102 درجه آزادی: 132/3375مقدارآماره: 

 

گیری برقرار است، آماره و تناسب نمونه مجاز بررسی این در عاملی تحلیل بدانیم اینکه در این پژوهش، برای
KMO  محاسبه شده است. اندازهKMO  مقادیر شود، شاخصی است که،برداری خوانده میکه شاخص کفایت نمونه 

 باشد 3 به نزدیک باشد و 5/0شاخص باالی  این مقادیر چنانچه کند.می مقایسه جزئی مقادیر با را مشاهده همبستگی

مناسب هستند. درنتیجه در جدول شماره یک نتایج مربوط به آزمون  عاملی کافی و  تحلیل ایموردنظر بر هایداده
KMO  توان نتیجه است، می 5/0آمده و باالی دستبه 71/0آورده شده است. با توجه به اینکه مقدار این شاخص

در این  چنینبرخوردار است. همی انتخابی برای تحلیل عاملی مناسب بوده و از کفایت الزم گرفت که حجم نمونه
استفاده شده است. باتوجه به نتایج  بارتلت آزمون از همبستگی، ماتریس و معناداربودن اهمیت ارزشیابی پژوهش برای

شناسایی ساختار )مدل  برای عاملی تحلیل باشد، درصد5 از کوچکتر بارتلت آزمون معناداری سطح این آزمون اگر
 است. عاملی( مناسب

ین در آزمون بارتلت فرض صفر این است که متغیرها فقط با خودشان همبستگی دارند و عدم تأیید فرض چنهم
دار است و حداقل شرایط الزم برای تحلیل عاملی صفر حاکی از آن است که ماتریس همبستگی دارای اطالعات معنی

آمده تدسرده شده است که بنابر نتایج بهوجود دارد. درنتیجه در جدول شماره یک، نتایج حاصل از آزمون بارتلت آو
توان بیان کرد که است، درنتیجه می 05/0است که مقدار آن کمتر از  000/0مقدار سطح معناداری این آزمون برابر 

 تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب بوده است.
 

 عامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی 3مقدار واریانس کل تبیین شده  (.2) جدول

 واریانس% عامل ردیف

 733/91 تجربه حسابرس 3
 511/13 صالحیت و شایستگی 9
 031/53 های اخالقیارزش 3

 

عامل مؤثر 3شده برای هر شود در جدول شماره دو، نتایج مربوط به واریانس کل تبیینطورکه مشاهده میهمان
 توانند به چندعامل تبدیلدهد که متغیرهای موجود میکیفیت حسابرسی آورده شده است. این جدول نشان میبر 

 دهنده روایی سواالت نیز است.دهند و نشانها چنددرصد از واریانس موردنظر را تبیین و پوشش میشوند و این عامل
نس های اخالقی با مقدار واریای ارزشبیان کرد که مؤلفهتوان آمده از این جدول میدستدرنتیجه باتوجه به نتایج به

به حسابرس چنین تجربیشترین درصد واریانس کل را از بین سایر عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی و هم 031/53کل 
کمترین درصد واریانس کل را از بین عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی از دید مشتریان  733/91با مقدار واریانس کل 

 دارا هستند.

 آوردن یک جواب نهایی و تفسیر آندستمرحله سوم: چرخش برای به
جام ها انهای خاصی بر روی عاملها را بهتر تفسیر کنند، دوران و تبدیلها، روابط میان دادهبرای اینکه مؤلفه

د، ها بستگی دارندی از عاملها به یک عامل ویژه یا حتی به تعداپذیرد. در بسیاری از موارد که تعدادی از متغیرمی
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آمده است که بدون تغییر میزان اشتراکات باعث تفسیر وجودهایی بهرو، روشتفسیر عوامل مشکل خواهد بود؛ ازاین
ها رهای عاملی هریک از متغیها است، باردهنده ماتریس مؤلفهتر عوامل شود. درنتیجه با توجه به جداول که نشانساده

د. ها و عوامل هستنهای عاملی، ضریب همبستگی متغیرروش واریمکس( نشان داده شده است. بار بعد از چرخش )با
بوط های مرها است، با مقایسه متغیردهند که هرعامل شامل کدام متغیردر این جداول، بارهای عاملی دقیقا نشان می

های مترتیب سعی شده است ضمن اینکه آیتدیندست آورد. بها بهتوان وجوه مشترکی را بین این متغیربه هر عامل می
درون هربعد از بیشترین میزان همبستگی با یکدیگر برخوردار باشد، میزان همبستگی مابین ابعاد مختلف به کمترین 

منظور پژوهش درباره ماهیت میزان خود کاهش داده شود. در اینجا الزم است اشاره شود که برخی از پژوهشگران به
را مهم و بامعنا  1/0و باالتر از  3/0ها، ضرایب باالتر از گذاری عاملها و نیز دستیابی به تعاریف و ناممتغیرروابط بین 

االتر اند که در این پژوهش ضرایب بعنوان صفر )عامل تصادفی( درنظر گرفتهدانسته و ضرایب کمتر از این حدود را به
 تر باشد، نفوذ آن پرسش در بیانست که هرچه بار عاملی پرسش زیادشده است. بدیهی امعنادار درنظرگرفته 1/0از 

 ماهیت عامل موردنظر بیشتر است. 

 اهگذاری عاملها در تحلیل بیشتر نامهای عاملی و استفاده از آنمرحله چهارم: ساختن مقیاس
گیرند، ای عاملی زیاد اندازه میهها با بارگذاری یک عامل، نوعا مبتنی بر بررسی دقیق پژوهشگر از آنچه متغیرنام

در  شوند.گذاری میسنجند، نامها و اینکه چه واقعیت مشترکی را میها براساس تعریف متغیراست. درواقع عامل
گرفته در مورد هرعامل به روشنی مبین نقش مؤثر هرکدام از این عوامل در کیفیت های صورتپژوهش حاضر، تحلیل

توان نتیجه گرفت که هرکدام از این عوامل با توجه به اولویت اهمیت خود ترتیب میخدمات حسابرسی است. بدین
 اند.عنوان عاملی مؤثر بر کیفیت خدمات حسابرسی شناسایی شدهدرستی بهبه

 عامل اول: تجربه حسابرس
 تجربه حسابرس (.3)جدول 

 بارعاملی متغیر ردیف

 799/0  مؤلفه اول تجربه حسابرس 3
 123/0 دوم تجربه حسابرسمؤلفه  9
 710/0 مؤلفه سوم تجربه حسابرس 3
 119/0 مؤلفه چهارم تجربه حسابرس 1
 111/0 مؤلفه پنجم تجربه حسابرس 5
 193/0 مؤلفه ششم تجربه حسابرس 2
 192/0 مؤلفه هفتم تجربه حسابرس 7
 550/0 مؤلفه هشتم تجربه حسابرس 1
 219/0 مؤلفه نهم تجربه حسابرس 2
 212/0 مؤلفه دهم تجربه حسابرس 30
 231/0 مؤلفه یازدهم تجربه حسابرس 33
 529/0 مؤلفه دوازدهم تجربه حسابرس 39
 251/0 مؤلفه سیزدهم تجربه حسابرس 33
 712/0 مؤلفه چهاردهم تجربه حسابرس 31

 
ر عوامل اند، درمقابل سایگیری در حسابرسی بودهپژوهشگران از دیرباز متوجه تأثیر تجربه بر قضاوت و تصمیم

گذاری متغیر به نام تجربه حسابرس نام31با  23/0و مقدار آلفای کرونباخ  733/91این عامل با کمترین مقدار واریانس 
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ی اوّل شود که از بین متغیرهای مربوط به مؤلفه، دیده می3آمده از جدول شماره دستشده است. باتوجه به نتایج به
گذاری شده امن گیریمتغیر شماره دو که با نام توجه حسابرسان با تجربه به اطالعات برای تصمیم)تجربه حسابرس(، 

دارای بیشترین مقدار بار عاملی و متغیر شماره هشت که با نام تعداد کارهای درست  123/0است با مقدار بار عاملی 
 دارای کمترین مقدار بار عاملی است. 550/0گذاری شده است با مقدار بار عاملی شده توسط حسابرس نامانجام

 عامل دوم: صالحیت و شایستگی 
 صالحیت و شایستگی (.4)جدول 

 بارعاملی متغیر ردیف

 727/0 مؤلفه اول صالحیت و شایستگی  3
 235/0 مؤلفه دوم صالحیت و شایستگی 9
 102/0 مؤلفه سوم صالحیت و شایستگی 3
 520/0 مؤلفه چهارم صالحیت و شایستگی 1
 حذف مؤلفه پنجم صالحیت و شایستگی 5
 127/0 مؤلفه ششم صالحیت و شایستگی 2
 712/0 مؤلفه هفتم صالحیت و شایستگی 7
 710/0 مؤلفه هشتم صالحیت و شایستگی 1
 220/0 مؤلفه نهم صالحیت و شایستگی 2
 حذف مؤلفه دهم صالحیت و شایستگی 30
 حذف مؤلفه یازدهم صالحیت و شایستگی 33
 حذف مؤلفه دوازدهم صالحیت و شایستگی 39

 
متغیر آن به دلیل همبستگی  1متغیر که   39با  72/0و مقدار آلفای کرونباخ  211/13این عامل با درصد واریانس 

آمده دستگذاری شده است. با توجه به نتایج بهها حذف شده است، به نام صالحیت و شایستگی نامپایین با سایر متغیر
ی دوم )صالحیت و شایستگی(، متغیر اول که شود که از بین متغیرهای مربوط به مؤلفه، دیده می1از جدول شماره 

دارای بیشترین مقدار بار  727/0نامگذاری شده است با مقدار بار عاملی  با نام کنجکاوی و روشن فکری حسابرس
دارای  102/0گذاری شده است با مقدار بار عاملی نام عاملی و متغیر سوم که با نام همکاری و روحیه تیمی حسابرس

 کمترین مقدار بار عاملی است.
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 های اخالقی عامل سوم: ارزش
 های اخالقیارزش (.5)جدول 

 بارعاملی متغیر   ردیف 

 150/0 اخالقی مؤلفه اول ارزش 3
 115/0 مؤلفه دوم ارزش اخالقی 9
 122/0 مؤلفه سوم ارزش اخالقی  3

 
امل با ای که این عگونهسزایی در کیفیت خدمات حسابرسی است بههای اخالقی حسابرس دارای تأثیر بهارزش 

های اخالقی متغیر به نام ارزش3که با  12/0و مقدار آلفای کرونباخ  031/53بیشترین درصد واریانس کل، یعنی 
شود که از بین متغیرهای مربوط به دیده می 5شماره آمده از جدول دستگذاری شده است. باتوجه به نتایج بهنام

 گذاری شده است با مقدار بار عاملیهای اخالقی(، متغیر سوم که با نام شایستگی حسابرس نامی سوم )ارزشمؤلفه
ار گذاری شده است با مقدار بطرفی حسابرس نامدارای بیشترین مقدار بار عاملی و متغیر دوم که با نام بی 122/0

  دارای کمترین مقدار بار عاملی است. 115/0املی ع
با عنوان  عامل اول. در در نهایت همانطور که قبال نیز ذکر شد، عواملی بر کیفیت حسابرسی تأثیر گذار هستند

دارای بیشترین  123/0با مقدار بار عاملی  گیریتوجه حسابرسان با تجربه به اطالعات برای تصمیمتجربه حسابرس، 
 727/0با مقدار بار عاملی  کنجکاوی و روشن فکری حسابرسها، در عامل دوم با عنوان صالحیت و شایستگیتأثیر، 

های اخالقی نیز، شایستگی حسابرس با مقدار بار و در عامل سوم با عنوان ارزش دارای بیشترین مقدار بار عاملی
 باشد.دارای بیشترین تأثیر می 122/0عاملی 

 

 پیشنهادهاگیری و . نتیجه6
 ذینفعان در فرآیند گذاران و کل جامعهحسابرس، خود حسابرسان، ناظران و قانون کنندگان از گزارشاستفاده

های گزارشگری مالی ممکن است نظرات متفاوتی در مورد کیفیت حسابرسی داشته باشند، در عین حال که نوع شاخص
وانند بر این باور تهای مالی میکنندگان از گزاشباشند، استفادهمورداستفاده برای ارزیابی کیفیت حسابرسی یکسان 

باشند که کیفیت باالی حسابرسی یعنی نبود تحریف بااهمیت حسابرسی و تعریف کیفیت باالی حسابرسی را انجام 
 ها به بررسی کیفیتهای جاری در شرکت بدانند. شماری از پژوهشوظایف الزامی توسط حسابرس براساس شیوه

هش های متفاوت بررسی کردند اما هدف این پژوسابرسی با توجه به تصمیم حسابرس پرداختند و تأثیر آن را از جنبهح
بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات حسابرسی از دیدگاه مشتریان خدمات حسابرسی است. برای رسیدن به این 

حسابرسی از روش تحلیل عاملی استفاده شد که چنین شناسایی تأثیر هر یک از این عوامل بر کیفیت عوامل و هم
 نتایج حاصل از این آزمون به ترتیب میزان اثرگذاری هرعامل بر کیفیت حسابرسی به شرح زیر آمده است: 

وضوع گردد که مکنندگان این خدمات پیشنهاد میباتوجه به اهمیت و جایگاه اخالق در پژوهش حاضر به استفاده
های الزم را در این زمینه چنین آموزشو چه در سطح کالن موردبررسی قرار دهند و هم اخالق را چه در سطح خرد

، بیشترین 122/0های اخالقی حسابرس، متغیر شایستگی حسابرس با مقدار بار عاملی درنظر گیرند. در بحث ارزش
ین تأثیر را بر کیفیت خدمات کمتر 115/0طرفی حسابرس با مقدار بار عاملی تأثیر را بر کیفیت حسابرسی و متغیر بی

با  ابرسفکری حسچنین در بحث صالحیت و شایستگی حسابرس متغیر کنجکاوی و روشنگذارد. همحسابرسی می
ا مقدار بار ب بیشترین تأثیر را بر کیفیت حسابرسی و متغیر همکاری و روحیه تیمی حسابرس 727/0مقدار بار عاملی 
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چنین در بحث تجربه حسابرس، این مؤلفه به گذارد. همیفیت حسابرسی میکمترین تأثیر را بر ک 102/0عاملی 
ها اشاره دارد. متغیر توجه حسابرسان با تجربه به اطالعات ها و تجارب حسابرسان در انجام عملیات توسط آنمهارت

شده جامانهای درستبیشترین تأثیر را بر کیفیت حسابرسی و تعداد کار 123/0گیری با مقدار بار عاملی برای تصمیم
کمترین تأثیر را بر کیفیت خدمات حسابرسی دارد. درنتیجه، نتایج حاصل  550/0توسط حسابرس با مقدار بار عاملی 

که با استفاده از معادالت ساختاری نشان دادند که اخالق،   Daryaei, & Azizi (2018)از این پژوهش با پژوهش 
ای حسابرس گذارد و تردید حرفهتأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت حسابرسی میای حسابرسان تجربه و صالحیت حرفه
 Sarwoko  & Agoesشده توسط های انجامچنین با نتایج پژوهشدهد، سازگار است. هماین تأثیر را افزایش می

 Furiady & Kurnia  دهنده رابطه مثبت تجربه حسابرس و کیفیت حسابرسی است و نتایجکه نشان  (2014)

داد تجربه کاری، شایستگی و انگیزه حسابرس بر روی کیفیت حسابرسی تأثیر مثبت دارد، مطابقت  که نشان (2015)
   .دارد

ا مبحث افزایی در رابطه بمنظور توسعه ادبیات پژوهش و افزایش سطح دانشباتوجه به نتایج حاصل از پژوهش، به
 شود.موردنظر پیشنهادهای زیر مطرح می
جربه شده که توسط مؤسسه حسابرسی باتهای مالی حسابرسیکنندگان از صورتبراساس نتایج پژوهش، استفاده

 های مالی اتکاء بیشتری نمایند و باتوجهتوانند به اطالعات صورتشهرت مناسب رسیدگی شده است، میو با حسن
ابقه و تجربه توانند سها میی حسابرسی، بانکهابه معناداربودن تأثیر تجربه عمومی و اختصاصی بر چگونگی قضاوت

ای هچنین عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی در پژوهشکار گیرند. هممؤسسات حسابرسی را در انتخاب حسابرس به
ر کیفیت های کیفی عوامل مؤثر ببندی ویژگیصورت پراکنده بررسی شده است، لذا به دستهشده عموما بهقبلی انجام

 اخته شود.حسابرسی پرد

یر نبودن تفستوان به ممکنهایی است. به عبارتی میها این مطالعه نیز دارای محدودیتهمانند سایر پژوهش
 ای در حوزههای حرفهدهندگان به دلیل استفاده از سواالت بسته در راستای ارائه قضاوتای اظهارنظر پاسخحرفه

سازمانی بین مؤسسات حسابرسی، کارکنان آن و سایر افراد های فرهنگ عملیاتی کیفیت حسابرسی و وجود تفاوت
یا  "صحیح"چنین درک از های اتخاذشده مؤثر باشد، اشاره کرد. همتواند بر قضاوتنمونه موردبررسی که می

 کارگیری طرح تجربی )آزمایشی(شوند و بهبستگی به محیطی دارد که تصمیمات در آن اتخاذ می "بودناخالقی"
گردد، زیرا ممکن است تمامی اطالعات موردتوجه حسابرسان در اختیار اعتبار بیرونی این مطالعه می باعث کاهش

 آنان قرار داده نشود. 
شود که به ارزیابی چگونگی تجربه اختصاصی حسابرسان در صنایع مختلف و به پژوهشگران آتی پیشنهاد می

ین به چننسبت به موضوعات موردقضاوت بپردازند و همبررسی تصمیمات آنان در مقایسه با سایر همکاران شاغل 
ای ای حسابرسان شاغل در مؤسساتی که در مقایسه با سایر مؤسسات بر مفاهیم آیین حرفههای حرفهبررسی قضاوت

-ینای حسابرسان مؤسسات حسابرسی که دارای آیهای حرفهکه قضاوتایگونهنمایند، بپردازند بهتأکید بیشتری می

 سازمانی خاص خود هستند، چگونه بوده و با سایر مؤسسات چه تفاوتی دارند.انضباطی و رفتاری دروننامه 
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 فهرست منابع
. بررسی حسابداری و حسابرسی(. عوامل افزایش استقالل حسابرس. 3311و سجادی، حسین ) مند، مهدیابراهیمی

39 (10،) 23-10. 
(، 1) 1 دانش حسابداری مالی. های مالی(. کیفیت حسابرسی و تقلب در صورت3322لیال ) ،عبدلی و حسین، اعتمادی

93-13. 

پژوهش در (. نقش و جایگاه خدمات غیر حسابرسی بر کیفیت حسابرسی. 3321حجتی، صادق و سعیدی، پرویز )
 (.3)3 حسابداری و علوم اقتصادی.

(. طراحی مدل ارتقای تجربه و پاسخ 3321طهمورث ) ،پوریاسوریحسنقلی و امیر ،مانیان ؛سجاد ،مبارکهخالوزاده
 .302-917(، 3)2 ،کنندهمطالعات رفتار مصرف. های اجتماعیمشتری با استفاده از بازاریابی رسانه

-ررسیب(. بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ساختار سرمایه. 3325نیا، علی )خدادادی، ولی؛ ویسی، سجاد و چراغی

 .21-15(، 33)3 .حسابداریهای 
ای حسابرسان با کیفیت حسابرسی (. رابطه اخالق، تجربه و صالحیت حرفه3327اکرم ) ،عزیزی و عباسعلی ،دریائی

 .22-72(، 3)5، دانش حسابداری مالی. ای(کننده شک و تردید حرفهنقش تعدیل )با توجه به
 اخالقی، هاینظام بنیادی، مفاهیم: حسابداری در گراییایحرفه و (. اخالق3321و محمدی، مهدی ) رمضانعلی رویایی،

 . چاپ سوم.انتشارات کتابخانه فرهنگخاص.  موارد بررسی تحلیلی، چارچوب
های نقد آزاد مازاد و مدیریت سود با تاکید بر (. بررسی رابطه بین جریان3322) لیدا ،صیادی و محمدحسین ،ستایش

 2، های حسابداریپیشرفت .حسابرسی )شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران(نقش تعدیل کنندگی کیفیت 
(3 ،)27-27. 

(. بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر پایداری سود )مطالعه 3325مهریان، شاهرخ و امینی، امین )کرم؛ بزرگصالحی، اهلل
دانش حسابداری و تهران(. های بورس اوراق بهادار های درمانده مالی نسبت به دیگر شرکتموردی: شرکت

 .20-17(، 90)5 .حسابرسی مدیریت
دومین (. رابطه تعالی معنوی و تعهد اخالقی باسالمت روان در دانشجویان متاهل. 3321رود، مینا )پیلهفردطاهری

عات . قم. مرکز مطالهای اجتماعی و فرهنگی ایرانهمایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیاب
 تحقیات اسالمی سروش حکمت مرتضوی.و 

(. برندسازی جهت خلق ارزش 3321عادل ) ،صلواتی و منصور ،دوستایران ؛اکبر ،تبریزعالم ؛حسن ،زادهعباس
 .933-323(، 3)2 .کنندهمطالعات رفتار مصرف .کننده در نظام بانکی کشورمصرف

انتظارات حسابرسی در زمینه کشف تقلب در (. بررسی شکاف 3322ارجنگی، مجتبی )فروغی، داریوش و اسگری
 .19-23. (21) 37 دانش حسابرسی.های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. شرکت

(. عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و 3313پروین )، آقایی و ویدا ،مجتهدزاده
 (.1)  33 ،حسابرسیهای حسابداری و بررسی .استفاده کنندگان

(. اخالق حسابداری با تاکید بر دیدگاه اسالمی، یازدهمین همایش ملی 3329نیا، محمدجواد و ناصری، کامران )محقق
  ،دانشگاه فردوسی مشهدحسابداری ایران، مشهد، 

ها در چهارجوب تئوری نمایندگی و نظام حاکمیت شرکتی. (. اهمیت تظاد منافع در شرکت3323منتقمی، عزیزاهلل )
 . دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری، مدیریت و اقتصاد
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مدیریت دارایی و  .(. کیفیت حسابرسی و محدودیت در تأمین مالی3327نجمه ) ،رستگاری و غالمحسین ،مهدوی
 .339-337(، 3) 2 مالیتأمین 

های فردی و سازمانی بر پذیرش کمتر از واقع گزارش کردن (. تآثیر ویژگی3327)مهدوی، غالمحسین و زمانی، رضا 
 .555-570(، 1)95های حسابداری و حسابرسی، زمان از جانب حسابرس. فصلنامه بررسی
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 نویسندگان این مقاله:

 

مدرک دکترای تخصصی حسابداری از دانشگاه شیراز و دانشیار گروه حسابداری دارای رضا جامعی؛ 

سال سابقه تدریس در دانشگاه کردستان را دارند. ایشان عضو  90دانشگاه کردستان هستند و بیش از 
 هامس ارزیاب و رسمی آریاروش، حسابرس جامعه حسابداران رسمی ایران، شریک مؤسسه حسابرسی

 ن عضو تعدادی از نشریات داخلی هستند.چنیدادگستری و هم

التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه کردستان هستند. دارای فارغکالره؛ نیلوفر محمدی

پژوهشی در حوزه حسابداری و حسابرسی در مجله حسابداری مالی دانشگاه اصفهان و -مقاله علمی
دانشجویان برتر در دوره کارشناسی و مقاله همایشی در همایش ملی حسابداری هستند. جزو 

 اشند.بمند به تحقیق و پژوهش در حوزه حسابداری و حسابرسی میاند و عالقهکارشناسی ارشد بوده

 
 


