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های هدف این پژوهش بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت، استقالل حسابرس و روش -چکیده

حسابرسی کشف تقلب بر کیفیت حسابرسی در بین حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات 

باشد و در تدوین چارچوب نظری پژوهش از روش پژوهش، توصیفی پیمایشی می خصوصی حسابرسی است.

را جامعه آماری این پژوهش ها از روش میدانی بهره گرفته شده است. آوری دادهو در جمعروش کتابخانه ای 

های داده د.ندهتشکیل می حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی

خصص آوری شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تاثیر تپژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع

های حسابرسی کشف تقلب بر کیفیت حسابرسی و همچنین حسابرس در صنعت، استقالل حسابرس و روش

های حسابرسی کشف تقلب در سطح اطمینان تاثیر تخصص حسابرس در صنعت و استقالل حسابرس بر روش
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 . مقدمه1

های اخیر منجر به پرنگ تر شدن نقش اساسی گزارشگری مالی قابل اعتماد  های اقتصادی و ورشکستگیبحران

 تا اتهام انگشت اخیر، دهه دو طی مالی هایبحران و ها شرکت مالی های رسوایی دنبالو با کیفیت شده است. به

                                                             
  (آباد،)نویسنده مسئولواحد نجفاستادیار حسابداری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی  1

:liamE arezooaghaie2001@yahoo.com  
 Email: saba7233@yahoo.comآباد، کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف 2
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 بانکی تقلب کشف از پس نیز ایران در. است رفته نشانه حسابرسی کیفیت و حسابرسان سمت به حدودی

 (.1199 یگانه، حساس) کردند مطرح را حسابرسی شکست ادعای کارشناسان برخی ،1197

ای در حمایت از کیفیت گزارشگری مالی در سرتاسر دنیا چه در بخش هایی که نقش عمده از حلقه

حسابرسی مستقل، بخش مهم نظارت و  کند، حسابرسی مستقل است. ایفا میعمومی و چه بخش خصوصی 

ترین موضوع بازرسی زیربنایی سازمانی و یک مهم مبتنی بر منافع عمومی است. بنابراین، کیفیت حسابرسی مهم

به عقیده هیات کیفیت حسابرسی، حرفه  شود. های حسابرسی محسوب می کنندگان استانداردبرای تدوین

آنها تاکید دارند که  .ی نتوانسته هم قدم با محیط خود که به سرعت در حال تغییر است گام برداردحسابرس

تحقیقات زیادی برای ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت حسابرسی باید انجام شود و اهمیت این موضوع را 

های  متعددی از قبیل1 تواناییکننده عملکرد حسابرسی است، تابع عوامل . کیفیت که تعیینکنند یاد آوری می

مراقبت  )شامل استقالل، عینیت، ایقدرت تطبیق و کارایی فنی( و اجرای حرفه تجربه، )شامل دانش، حسابرس

به همین جهت  قضاوت( است. ساختار کیفیت حسابرسی چندبعدی ولی نامشهود است، ای، تضاد منافع وحرفه

گذارد، تعیین  ت حسابرسی تاثیر مییکه عوامل زیادی بر کیفگیری آن بسیار دشوار است. از آنجا اندازه

شود. موسسات حسابرسی با  چارچوبی برای مشخص نمودن کیفیت حسابرسی موضوعی با اهمیت محسوب می

)انصاری و همکاران، متفاوت هستند  ،کنندکاران خود عرضه میتوجه به کیفیت خدماتی که به صاحب

1191.) 

شرکت را به دلیل کشف  211الت متحده ا، ای2771مالی انرون و وردکام در سال بعد از ماجرای رسوایی 

 این به پاسخ های مالی خود را مجدداً تهیه نمایند. درهای مالی، مجبور کرد که صورتتقلب در صورت

 کمیته ،2770 سال در نمونه، برای. دارند قرار دستورکار در را تغییراتی گذارانقانون  طرف، یک از رویدادها،

 خصوص در کشور این داریخزانه اداره به دهیمشورت منظوربه متحده ایاالت در حسابرسی حرفه مشورتی

 چارچوب" عنوان با را گزارشی  2779 سال در انگلستان مالی گزارشگری شورای. شد تأسیس حسابرسی حرفه

 مرور یک - استرالیا در حسابرسی کیفیت" گزارش استرالیا داریخزانه. کرد منتشر "حسابرسی کیفیت

 نقش و حسابرسی کیفیت از نارضایتی از حکایت تحوالت این. نمود منتشر 2717 سال در را "راهبردی

 (.2711، 1)کیلگور و همکاران دارد حسابرسی و حسابرسان

                                                             
1 Kilgore et al 
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با اجرای هایی را جهت بهبود کیفیت حسابرسی وضع نمود، تا  انجمن حسابداران رسمی امریکا نیز استاندارد

های مالی افزایش تراین استانداردها، حسابرسی با کیفیت باالتری انجام شود و در نتیجه قابلیت اعتماد صو

گیرد، تا  یابد. با این حال، همچنان کیفیت حسابرسی و تعیین عوامل موثر بر آن مورد توجه و بررسی قرار می

 و کنترلی نقش به توجه ش افزایش یابد. لذا، باهای مالی و قابلیت اعتماد آنها بیش از پیکیفیت صورت

ها  انگیزه وجود همچنین و سویک از مؤسسات حسابرسی کیفیت متفاوت سطوح وجود و حسابرسان اعتباردهی

دیگر، در این پژوهش، اثر  سویی از متقلبانه مالی یها و گزارش اطالعات ارایه و تهیه در مختلف مسایل و

های منظور کشف تقلب در صورتهای حسابرسی بهاستقالل حسابرس و روشتخصص حسابرس در صنعت، 

 مالی بر کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

 

 . پیشینه پژوهش2

ها درباره ترین تعریفطور خاص یک مفهوم پیچیده و چندوجهی است. یکی از متداولکیفیت حسابرسی به

گونه تعریف کرده است. او کیفیت حسابرسی را این 1991در سال  1کیفیت حسابرسی، تعریف دی آنجلو

 های مالی را کشف و تحریف بااهمیت صورت ارزیابی بازار از احتمال اینکه حسابرس تحریفات با"است1 

. در حقیقت بعد اول تعریف کیفیت حسابرسی بر توانایی حسابرس و "اهمیت کشف شده را گزارش کند

 د دوم تعریف بر استقالل حسابرس تاکید دارد.تجربه و دانش او و بع

تواند نماینده تخصص و تجربه حسابرس باشد، تخصص حسابرس در صنعت است. ازجمله عواملی که می

های موسسه صاحبکار و صنعت مربوط شناخت ، حسابرس باید از کم و کیف فعالیت22شماره  SASبر اساس 

پردازند، کار میرود حسابرسانی که در زمینه صنایع معین بهو آگاهی کافی داشته باشد. لذا، انتظار می

های پیشین حاکی از آن است که حسابرسان های پژوهشحسابرسی را با کیفیت باالتری انجام دهند. یافته

متخصص صنعت خدمات حسابرسی با کیفیت باالتری نسبت به حسابرسانی که متخصص صنعت نیستند، ارائه 

مثبتی بین تخصص حسابرس در صنعت و معیارهای مستقیم و غیرمستقیم کیفیت حسابرسی نمایند و رابطه می

 (. 2714، 5ساروکو و آگوس ؛2717، 4لی و همکاران  ؛2771، 1؛ کریشنان2770، 2مشاهده شده است )فانگ

                                                             
1 De Angelo 
2 Fung 
3 Krishnan 
4 Lee et al 
5 Sarwoko and Agoes 
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های بزرگ درهم های مجدد که اغلب با ورشکستگی شرکتها و ارائهافزایش شمار تقلب، تحریف

های مالی به همراه داشته است. به همین جهت پیشگیری یا هایی را درباره کیفیت صورتنگرانیآمیخته، 

-گذاران، قانونهای مالی همواره کانون توجه سرمایههای بااهمیت در صورتکشف اشتباهات و تحریف

ددی در زمینه های متعگذاران، مدیران و حسابرسان بوده است. بر همین اساس، استانداردها و دستورالعمل

های مالی وضع گردیده است )آالستیر، میگول و مسئولیت حسابرسان در کشف تقلب و تحریفات صورت

ای های محتوا را به گونهبایست آزمون، حسابرسان می12(. مطابق استاندارد حسابداری شماره 2711، 1پینگ

اهمیت را داشته باشند. به عبارت  ت باطراحی کنند که مهارت و مراقبت کافی برای کشف تحریفات و اشتباها

توان این استاندارد را به این صورت تفسیر کرد که حسابرسان ملزم به جستجو و تحقیق در مورد دیگر، می

های مالی هستند، اما مسئولیتی های کشف تقلب در صورتها بوده و ملزم به استفاده از روشها و تحریفتقلب

( به بررسی 2714(. ساروکو و آگوس )2714ه نداشتند )ساروکو و آگوس، در قبال عدم کشف آنها برعهد

های مالی بر کیفیت حسابرسی های کشف تقلب در صورتتاثیر تخصص حسابرس در صنعت و روش

پرداختند. با استفاده از روش مصاحبه، نتایج این پژوهش نشان داد، تخصص حسابرس در صنعت و همچنین 

 های مالی بر کیفیت حسابرسی تاثیر معناداری دارد. تقلب در صورتهای کشف استفاده از روش

( از کیفیت حسابرسی بر استقالل حسابرس تاکید دارد. در بیانیه 1991بعد دوم تعریف دی آنجلو )

رهایی از فشارها و "گونه تعریف شده است1 ( استقالل، این1191چارچوب مفاهیم نظری استقالل حسابرس )

(، 1992) 2. واتز و زیمرمن"بردغرضانه را از بین میگیری بیتوان حسابرس برای تصمیمسایر عواملی که 

افزاید. بنابراین، های مالی نمیاگر حسابرس از صاحبکار مستقل نباشد، نظرش چیزی بر اعتبار صورت معتقدند

استقالل  ( به بررسی اثر2714حفظ استقالل برای حسابرسان ضروری و واجب است. رحمینا و آگوس )

های حسابرس، دوره تصدی و هزینه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی پرداختند. این پژوهش با استفاده از داده

آوری اطالعات از طریق توزیع پرسشنامه انجام شده است. نتایج نشان داد که استقالل، اولیه حاصل از جمع

 رند. دوره تصدی و هزینه حسابرسی تاثیر مثبتی بر کیفیت حسابرسی دا

هایی در زمینه تاثیر عوامل مختلف بر کیفیت حسابرسی انجام شده است. برای مثال، در ایران پژوهش

( به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و هزینه سرمایه سهام عادی پرداختند. در 1192سجادی و همکاران )

                                                             
1 Alastair, Miguel and Ping 
2 Wattz and Zimmerman 
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ابرس در صنعت و دوره این پژوهش، کیفیت حسابرسی با سه معیار اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حس

های تلفیقی و مدل اثرات ثابت، شرکت و استفاده از داده 127گیری شد. با استفاده از اطالعات تصدی اندازه

نتایج نشان داد که اندازه موسسه حسابرسی تاثیر معناداری بر هزینه سرمایه سهام عادی ندارد. اما تخصص در 

 منفی با هزینه سرمایه سهام عادی هستند.  صنعت و تداوم انتخاب حسابرس دارای رابطه

( در پژوهشی به بررسی اثربخشی فرایند حسابرسی در کشف اشتباهات و 1199) یگانه و مداحیحساس

های های پژوهش کلیه شرکت های مالی پرداختند. به منظور آزمون فرضیههای با اهمیت در صورتتحریف

عنوان جامعه آماری انتخاب نموده و را به 1192تا پایان سال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

های این پژوهش حاکی از آن است  های مذکور مورد پژوهش قرار گرفت. یافتههای مالی کلیه شرکتصورت

های حسابداری و همچنین کشف  های با اهمیت در برآورد که فرایند حسابرسی در کشف اشتباهات و تحریف

های با اهمیت ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات توسط واحد مورد رسیدگی اثربخش اشتباهات و تحریف

های مالی و مبالغ کشف همچنین تفاوت معناداری بین مبالغ اشتباهات و تحریفات موجود در صورت است.

ده شده توسط حسابرس وجود دارد و مبالغ اعالم شده از سوی حسابرس عمدتاً کمتر از مبالغ تحریفات بو

 است.

(به بررسی تاثیر تخصص صنعت حسابرس بر دو پیامد حسابرسی مرتبط با 1191) منشعلوی طبری و عارف

دهد که حسابرسان متخصص  پرداختند. نتیجه این پژوهش نشان می FQRالزحمه حسابرسی و مشتری یعنی حق

گذاری انحصاری به دلیل به دلیل قیمت الزحمه لزوماًکنند، بنابراین افزایش حقالزحمه اضافی کسب میحق

دهد تاثیر تخصص حسابرس در صنعت های انجام شده نشان میادغام موسسات حسابرسی نیست. مرور پژوهش

عنوان عوامل مربوط به تخصص حسابرس و استقالل حسابرس بر کیفیت های حسابرسی کشف تقلب بهو روش

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تخصص حسابرس در حسابرسی مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا، 

باشد. همچنین، هدف های حسابرسی کشف تقلب و استقالل حسابرس بر کیفیت حسابرسی میصنعت، روش

های حسابرسی کشف دیگر پژوهش بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت و استقالل حسابرس بر روش

 تقلب است.

 

 های پژوهش. فرضیه3

 های پژوهش به شرح زیر تدوین شده است1یات پژوهش و مبانی نظری فرضیهبا مرور ادب
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 تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت حسابرسی تاثیر معناداری دارد.  فرضیه اول:

 استقالل حسابرس بر کیفیت حسابرسی تاثیر معناداری دارد. :دومفرضیه 

 تاثیر معناداری دارد.های حسابرسی کشف تقلب بر کیفیت حسابرسی روش :سومفرضیه 

 های حسابرسی کشف تقلب تاثیر معناداری دارد.تخصص حسابرس در صنعت بر روش :چهارمفرضیه 

 های حسابرسی کشف تقلب تاثیر معناداری دارد.استقالل حسابرس بر روش :پنجمفرضیه 

 

 شناسی پژوهش. روش4

گیرد. کاربردی قرار می هایو از لحاظ هدف در زمره پژوهش رفتاریهای در حوزه پژوهشحاضر  پژوهش

ن ییعنی به دنبال تعی ،باشدهمبستگی میپیمایشی از نوع  -توصیفی یهاهمچنین برحسب روش، جزء پژوهش

 رابطه بین دو یا چند متغیر است.

 

 . قلمرو پژوهش4.1

صنعت، استقالل حسابرس و قلمرو موضوعی در این پژوهش شامل بررسی تاثیر تخصص حسابرس در 

و قلمرو مکانی شامل  1194های حسابرسی کشف تقلب بر کیفیت حسابرسی است. قلمرو زمانی سال روش

 باشد.موسسات خصوصی حسابرسی و سازمان حسابرسی می

 

 . جامعه آماری و نمونه آماری4.2

 ت خصوصی حسابرسیرا کلیه حسابداران رسمی شاغل در سازمان و موسساجامعه آماری این پژوهش 

های حسابرسی و سازمان حسابرسی در د. از آنجا که آمار رسمی از تعداد حسابرسان در موسسهندهتشکیل می

 107( حجم نمونه حدود 2دسترس نیست، تعداد جامعه آماری نامشخص فرض شده است. با توجه به رابطه )

پرسشنامه بین  577ها وجود نداشت، ان برگشت آنهایی که امکآید. با در نظر گرفتن پرسشنامهدست میهنفر ب

-پرسشنامه جمع 27های توزیع شده در بین اعضای نمونه، اعضای جامعه آماری توزیع شد. از بین  پرسشنامه

 آوری شد. 

( )       
   (  )     (  )

 
 
   

 
       

( )      
   

  
 
             

     
     



 

 9317ماه چهل و نه، اسفند شماره                                                          های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

 

94 

 

 . نحوه جمع آوری داده ها4.3

بخش  5آوری شده است. پرسشنامه پژوهش شامل ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمعاین پژوهش، داده در

است. بخش اول اطالعات فردی شامل سن، جنسیت، سابقه کار حسابرسی و میزان تحصیالت و همچنین نوع 

ن پژوهش از پژوهش دهد. پرسشنامه ایموسسه حسابرسی که حسابرس در آن مشغول فعالیت است را نشان می

تا  1های ( اقتباس شده است. بخش دوم استقالل حسابرسان )سوال2714انجام شده توسط ساروکو و آگوس )

کند. همچنین بخش گیری می( را اندازه17و  9های ( و بخش سوم تخصص حسابرس در صنعت )سوال9

 15های ابرسی کشف تقلب )سوالهای حس( و بخش پنجم روش14تا  11های چهارم، کیفیت حسابرسی )سوال

 کند.گیری می( را اندازه21تا 

 

 . روایی و پایایی پرسشنامه5

-در این بررسی از روایی محتوایی استفاده شده و برای این منظور پس از طراحی پرسشنامه با کمک پرسشنامه

تحلیل اساتید دانشگاه با های پیشین، جهت اطمینان و بررسی بیشتر، پرسشنامه طراحی شده مورد های پژوهش

نفر  17تجربه کار حسابرسی قرار گرفت. در نتیجه نظرات و پیشنهادات آنها اعمال شد و سپس پرسشنامه توسط 

افزار لیزرل، میزان آلفای طور تصادفی انتخاب شدند، تکمیل شد و با کمک خروجی نرماز حسابرسان که به

نمونه  17تخراج شد. میزان آلفای کرونباخ استخراج شده برای منظور سنجش اعتبار پرسشنامه اسکرونباخ به

 بود که نشان از اعتبار باالی پرسشنامه بود.  7,91بررسی شده، 

گیری متغیرهای پژوهش توسط سواالت عالوه بر این، با استفاده از روش تحلیل عاملی، قابلیت اندازه

دهد که برای نشان می 1قرار گرفت. جدول شماره افزار لیزرل مورد بررسی پرسشنامه با استفاده از نرم

RMSEA  لذا مدل دارای  کمتر است( 7,79دست آمده و چون مقدار کوچکی است )از به 7,722مقدار

است و مقدار کوچکی است  729/7نیز برابر RMR شاخص ریشه میانگین مجذور پسماند خطای کمی است. 

است و مقداری بین  91/2دو بر درجه آزادی که برابر -مقدار کایباشد. نسبت که بیانگر برازش قابل قبول می

 91/7نیز مقدار  (GFI)باشد. شاخص برازندگی ی مناسب بودن برازش مدل میدارد و نیز نشان دهنده 1و  2

اند محاسبه شده 97/7و  92/7نیز به ترتیب مقادیر  PGFIو  AGFIمحاسبه شده و به یک نزدیک است. مقادیر 

داشته و نزدیک به یک هستند.  9/7نیز مقادیر باالی  ,IFI, CFI های ک نزدیک هستند. شاخصو به ی

-دهنده مطلوبیت مدل اندازهنیز مقادیر مطلوبی داشته و همگی نشان RFI NFI, PNFI, NNFI ,های شاخص

 کنند.ی میگیرهای پرسشنامه به خوبی متغیرهای پژوهش را اندازهتوان گفت گویهباشند. میگیری می
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 گیری متغیرهابررسی برازندگی نحوه اندازه (1 1) جدول

 مقدار گزارش شده هاشاخص

 14/121 مجذور کای

 191 درجه آزادی

 05/1 مجذور کای به درجه آزادی

 RMSEA 722/7 تقریب ریشه میانگین مربعات خطا

 RMR 729/7 میانگین مجذور پسماندها

 GFI 91/7 شاخص برازندگی

 AGFI 92/7 شاخص برازندگی تعدیل شده

 PGFI 97/7 شاخص برازندگی مقتصد

 NFI 97/7 شاخص برازندگی هنجار شده

 NNFI 94/7 شاخص برازندگی هنجار نشده

 PNFI 09/7 شاخص هنجار شده مقتصد

 CFI 95/7 شاخص برازندگی تطبیقی

 IFI 95/7 شاخص برازندگی فزاینده

 RFI 99/7 شاخص برازندگی نسبی

 

 ها و نتایج پژوهش. تجزیه و تحلیل داده6

 آمار توصیفی

توان نتیجه  دهد می که اطالعات آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان می 2با توجه به مقادیر جدول 

توان از روی مقدار انحراف  گرفت در تمامی متغیرها پراکندگی متوسطی وجود دارد که این موضوع را می

 استاندارد استنباط کرد. 
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 های توصیفی متغیرهای پژوهش 1 آمار(2) جدول

 آمارهای توصیفی متغیرهای طبقه بندی شدهالف1 

 متغیرها بیشترین مقدار کمترین مقدار میانگین انحراف معیار

 استقالل حسابرس 5 1 27/1 51/7

 تخصص حسابرس در صنعت 5 1 17/1 92/7

 کیفیت حسابرسی 5 1 11/4 19/7

 های حسابرسی کشف تقلبروش 5 1 91/1 51/7
 بندی نشدهطبقه ب1 آمارهای توصیفی متغیرهای

 های فردیویژگی مقدار )تعداد( درصد

27 
97 

12    
49                                 

  جنسیت1 زن

 مرد                                   

 جمع 27 177

1,0 
12,1 
49,1 
11,1 

1 
22 
29 
9                              

 فوق دیپلم   تحصیالت1
 کارشناسی                 

 کارشناسی ارشد                  

  دکتری                 

 جمع 27 177

11,0 
47 

19,1 
17 

19 
24 
11 
2                              

 سال 17سن1     کمتر از 

 سال 47تا  17          

 سال 57تا  41          

  سال 57باالتر از           

 جمع 27 177

15 
25 

12,0 
21,1 

21 
15 
17 
14                              

 سال 5تجربه کاری1 کمتر از 

 سال 17تا  5                     

 سال 15تا  11                    

  سال 15باالی                     

 جمع 27 177

19,1 
91,0 

11 
49  

 محل خدمت1 سازمان حسابرسی 

 موسسه خصوصی حسابرسی     

 جمع 27 177
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 های مدل رگرسیون چندگانه. پیش فرض7

دهد. مدل مدل رگرسیون چندگانه رابطه بین چند متغیر مستقل را با یک متغیر وابسته توضیح می

ها، فرض نرمال فرضشود. مهمترین این پیشفرض تبیین میرگرسیون چندگانه بر مبنای چند پیش

 باشد. میبودن و خودهمبستگی میان متغیرهای مستقل 

 

 . فرض نرمال بودن7.1 

های مهم مدل رگرسیون چک کردن نرمال بودن متغیرهای پژوهش است. با فرضیکی از پیش

شود که توزیع مورد باشد، فرض می 17ها بیشتر از که تعداد دادهتوجه به قضیه حد مرکزی زمانی

شود از مقدار فوق بوده و فرض می ها در این پژوهش بیشترمتغیرها به شکل نرمال است. تعداد نمونه

برای  (KS)اسمیرنف  -متغیرها از توضیع نرمال برخوردار هستند. با این وجود آماره کولموگروف

 5داری برای متغیرهای پژوهش از خطای آزمون نرمال بودن استفاده شد و نتایج نشان داد سطح معنی

 ی پژوهش دارای توزیع نرمال هستند.   شود و متغیرهادرصد بیشتر است. لذا، فرض صفر رد نمی

 

 1خطی بین متغیرهای مستقل. هم7.2

-نشان می 2همبستگی بین متغیرهای پژوهش را با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون 1جدول 

دهد که تمام متغیرهای مستقل پژوهش با متغیر وابسته )کیفیت دهد. نتایج این آزمون نشان می

 دارند.حسابرسی( وابستگی 

 نتایج همبستگی (1 1) جدول

 کیفیت حسابرسی های کشف تقلبروش تخصص در صنعت استقالل حسابرس 

    1 استقالل حسابرس

   1 197/7 تخصص در صنعت

  1 422/7 421/7 های کشف تقلبروش

 1 414/7 402/7 452/7 کیفیت حسابرسی

 

                                                             
1 Multicollinearity 
2 Pearson 
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-باشد. نتایج نشان می 7,9برابر یا کمتر از ، مقدار ضریب همبستگی باید 1با توجه به نتایج جدول 

دهد که ماتریس همبستگی بین متغیرهای مستقل حاکی از این است که مقدار ضریب برای تمام 

خطی بین متغیرهای مستقل وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون است. بنابراین هم 7,9متغیرها زیر 

VIF باشد، در نتیجه، مشکل می 2از عدد  نشان داد که مقدار آن برای تمام متغیرها کمتر

 خودهمبستگی بین متغیرهای پژوهش وجود ندارد.  

 

 های پژوهش . مدل معادالت ساختاری و آزمون فرضیه8
افزار لیزرل استفاده در بررسی مدل معادالت ساختاری پژوهش از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم

ها به همراه فرضیه شود و نتایج مربوط به فرضیهارائه میشده است. شکل و ضرایب اثر در این قسمت 

دهند که ضرایب استاندارد در نشان می 2و  1های موردنظر در قسمت بعد ارائه شده است. شکل

مسیرهای مذکور نیز  tی مسیرهای مدل معادالت ساختاری، مقادیر بزرگی هستند و مقادیر کلیه

ی مسیرهای مدل تر هستند( و کلیهبزرگ 92/1دار بحرانی مقادیر بزرگی ارائه داده است )از مق

 دار هستند.معادالت ساختاری، معنی

 (1 مدل معادالت ساختاری بر اساس برآورد ضرایب استاندارد1) شکل

 

 

 
 

 

 
    0/65     0/66                         

 

0/72           
 

 
       0/52                                  0/61         

 

 
 

 

 
 

 استقالل 
 حسابرس

تخصص حسابرس 
 صنعت

 کیفیت 
 حسابرسی

های کشف روش
 تقلب
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 t-value(1 مدل معادالت ساختاری بر اساس مقادیر 2) شکل

 

 
 

 

 
            2/41             4/51                      

 
5/24                         

                            

 
 

       3/21                        2/72                          
 

 

 

 

 

 . آزمون فرضیه اول بر اساس نتایج تحلیل مسیر 8.1

افزار لیزرل استفاده شده است. با استفاده از نرمدر بررسی مدل معادالت ساختاری پژوهش از روش تحلیل مسیر 
های پژوهش از مدل تحلیل مسیر استفاده گردید. هر یک از مسیرهای مدل معادالت منظور آزمون فرضیهبه

  شود.صورت زیر ارائه میههای پژوهش بعنوان یک فرضیه مطرح بوده و لذا نتایج آزمون فرضیهساختاری به

 تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت حسابرسی تأثیر معنادار دارد. : ی اولفرضیه 
کمتر است و لذا تخصص  71/7( از خطای Pداری آزمون )دهد که سطح معنی( نشان می1نتایج جدول )

بر کیفیت حسابرسی تأثیر دارد. بنابراین،  21/7طور مثبت و معنادار با ضریب استاندارد حسابرس در صنعت به
توان گفت به ازای تغییر در یک واحد تخصص حسابرس در صنعت، گردد. میپژوهش تأیید میفرضیه اول 

 .کندواحد کیفیت حسابرسی تغییر می 21/7میزان 

 (1 نتایج آزمون فرضیه اول1) جدول

 خطای استاندارد ضریب استاندارد به از
S.E. 

 معناداری tمقدار 
 P 

 نتیجه

 02/2 79/7 21/7 کیفیت حسابرسی تخصص حسابرس در صنعت
7711/7 
** 

 شودتایید می

 است. 71/7** به معنای معناداری در سطح خطای     

 

 استقالل 
 حسابرس

 تخصص 
 حسابرس 

های کشف روش
 تقلب

 کیفیت 
 حسابرسی
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 . آزمون فرضیه دوم بر اساس نتایج تحلیل مسیر 8.2

 استقالل حسابرس بر کیفیت حسابرسی تأثیر معنادار دارد. : ی دومفرضیه 

کمتر است و لذا استقالل  71/7از خطای ( Pداری آزمون )دهد که سطح معنی( نشان می4نتایج جدول )

تأثیر دارد. بنابراین، فرضیه دوم  بر کیفیت حسابرسی 25/7طور مثبت و معنادار با ضریب استاندارد حسابرس به

واحد کیفیت  25/7توان گفت به ازای تغییر در یک واحد استقالل حسابرس، میزان گردد. میپژوهش تأیید می

 کند.حسابرسی تغییر می

 (1 نتایج آزمون فرضیه دوم4) دولج

 خطای استاندارد ضریب استاندارد به از
S.E. 

 مقدار 
t 

 معناداری
P 

 نتیجه

 41/2 17/7 25/7 کیفیت حسابرسی استقالل حسابرس
7797/7 

** 
 شودتأیید می

 است. 71/7** به معنای معناداری در سطح خطای        

 

 . آزمون فرضیه سوم بر اساس نتایج تحلیل مسیر 8.3

 های حسابرسی کشف تقلب بر کیفیت حسابرسی تأثیر معنادار دارد.روش: ی سومفرضیه  
های کمتر است و لذا روش 71/7( از خطای Pداری آزمون )دهد که سطح معنی( نشان می5نتایج جدول )

تأثیر دارد.  بر کیفیت حسابرسی 02/7ضریب استاندارد طور مثبت و معنادار با حسابرسی کشف تقلب به

های حسابرسی توان گفت به ازای تغییر در یک واحد روشگردد. میبنابراین، فرضیه سوم پژوهش تأیید می

 کند.واحد کیفیت حسابرسی تغییر می 02/7کشف تقلب، میزان 
 (1 نتایج آزمون فرضیه سوم5) جدول

 استانداردخطای  ضریب استاندارد به از
S.E. 

 مقدار
 t 

 معناداری
P 

 نتیجه

 24/5 79/7 02/7 کیفیت حسابرسی های کشف تقلبروش
7771/7 

** 
 شودتأیید می

 است. 71/7** به معنای معناداری در سطح خطای        



 

 9317ماه چهل و نه، اسفند شماره                                                          های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

 

91 

 

 . آزمون فرضیه چهارم بر اساس نتایج تحلیل مسیر 8.4

 های حسابرسی کشف تقلب تأثیر معنادار تخصص حسابرس در صنعت بر روش: ی چهارمفرضیه

 دارد. 

کمتر است و لذا تخصص  71/7( از خطای Pداری آزمون )دهد که سطح معنی( نشان می2نتایج جدول )

تأثیر  های حسابرسی کشف تقلببر روش 52/7طور مثبت و معنادار با ضریب استاندارد حسابرس در صنعت به

توان گفت به ازای تغییر در یک واحد تخصص گردد. میتأیید می دارد. بنابراین، فرضیه چهارم پژوهش

 کند.های حسابرسی کشف تقلب تغییر میواحد روش 52/7حسابرس در صنعت، میزان 
 (1 نتایج آزمون فرضیه چهارم2) جدول

 خطای استاندارد ضریب استاندارد به از
S.E. 

 مقدار 
t 

 معناداری
P 

 نتیجه

 21/1 79/7 52/7 های کشف تقلبروش تخصص حسابرس در صنعت
7770/7 

** 
 شودتأیید می

 .است 71/7** به معنای معناداری در سطح خطای   

 

 . آزمون فرضیه پنجم بر اساس نتایج تحلیل مسیر 8.5

 های حسابرسی کشف تقلب تأثیر معنادار دارد. استقالل حسابرس بر روش :ی پنجمفرضیه 

کمتر است و لذا استقالل  71/7( از خطای Pداری آزمون )سطح معنیدهد که ( نشان می0نتایج جدول )

تأثیر دارد.  های حسابرسی کشف تقلببر روش 22/7طور مثبت و معنادار با ضریب استاندارد حسابرس به

توان گفت به ازای تغییر در یک واحد استقالل حسابرس، گردد. میبنابراین، فرضیه پنجم پژوهش تأیید می

 کند.های حسابرسی کشف تقلب تغییر میواحد روش 22/7میزان 
 (1 نتایج آزمون فرضیه پنجم0جدول)

 خطای استاندارد ضریب استاندارد به از
S.E. 

 مقدار
 t 

 معناداری
P 

 نتیجه

 51/4 11/7 22/7 های کشف تقلبروش استقالل حسابرس
7771/7 

** 
 شودتأیید می

 است. 71/7خطای  ** به معنای معناداری در سطح         
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 گیری. بحث و نتیجه9
های اندکی در این زمینه در ایران انجام شده است. در این با توجه به اهمیت کیفیت حسابرسی، پژوهش

های حسابرسی کشف تقلب بر کیفیت پژوهش تاثیر تخصص حسابرس در صنعت، استقالل حسابرس و روش
های تخصص حسابرس در صنعت و استقالل حسابرس بر روشحسابرسی سنجیده شده است. همچنین، تاثیر 

منظور سنجش رابطه متغیرها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری حسابرسی کشف تقلب سنجیده شد. به
منظور تجزیه و تحلیل های خصوصی حسابرسی بودند و بهحسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسه

لیزرل و معادالت ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد تخصص حسابرس در صنعت، افزار ها از نرمداده
های حسابرسی کشف تقلب تاثیر مثبت معناداری بر کیفیت حسابرسی دارد. استقالل حسابرس و روش

همچنین، تخصص حسابرس در صنعت و استقالل حسابرس بر روشهای حسابرسی کشف تقلب تاثیر مثبت 
 معناداری دارد.

منش ( و طبری و عارف2714ساروکو و آگوس )ر مورد فرضیه اول، نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش د
هماهنگ است که به این نتیجه رسیدند که تخصص صنعت ارتباط مثبت و با اهمیتی با کیفیت ( همسو و 1191)

( و علوی 2714آگوس )ساروکو و حسابرسی دارد. همچنین در مورد فرضیه دوم، نتایج این پژوهش با نتایج 
سازگار است. آنها دریافتند که استقالل حسابرس تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت ( 1191طبری و همکاران )

یابد. در حسابرسی دارد و هرچه استقالل حسابرس باالتر بوده و بیشتر حفظ شود، کیفیت حسابرسی افزایش می
 (2714ساروکو و آگوس )( و 1199یگانه و مداحی )حساسنتایج پژوهش مورد فرضیه سوم، نتایج پژوهش با 

های با اهمیت در توان گفت، فرایند حسابرسی در کشف اشتباهات و تحریفباشد و میهمسو و تأییدکننده می
های با اهمیت ناشی از عدم رعایت قوانین و برآوردهای حسابداری و همچنین کشف اشتباهات و تحریف

 رسیدگی اثربخش است و بر کیفیت کار حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری دارد.مقررات توسط واحد مورد 

هماهنگ است  (2714ساروکو و آگوس )های چهارم و پنجم با نتایج پژوهش همچنین نتایج آزمون فرضیه
های حسابرسی زیرا آنها به این نتیجه رسیدند که تخصص حسابرس در صنعت و استقالل حسابرس بر روش

توان گفت زمانی که حسابرس تخصص بیشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد. در حقیقت، میکشف تقلب 
طرفی برخوردار باشد، احتمال کشف تقلب در نسبت به صنعت صاحبکار داشته باشد و همچنین از استقالل و بی

 طرفی او بیشتر است.  های مالی به دلیل تجربه و تخصص حسابرس و بیصورت

در اجرای این پژوهش وجود داشته و در تعبیر و تفسیر نتایج پژوهش و قابلیت تعمیم آن  هایی که محددیت
 باشد1 بایستی مورد مالحظه قرار گیرد به شرح زیر می
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آوری اطالعات بوده های این پژوهش استفاده از یک منبع )پرسشنامه( برای جمعیکی از محدودیت -
منظور مطلوب جلوه های ارائه شده بهند سوگیرانه بودن برخی از پاسخاست. استفاده از پرسشنامه به دالیلی مان

ج تاثیرگذار است. جهت کنترل این محدودیت، محقق از پاسخگویان یدادن وضعیت موجود، بر روی نتا
 ها، پاسخگویان نظر دقیق خود را اعالم کنند. نام و محرمانه بودن پرسشنامهخواهش کرد با توجه به بی

-زمانی، بدین معنی که نتایج این پژوهش متعلق به این دوره زمانی است و شاید اگر در زمانمحدودیت  -

 دست نیاید.های دیگر انجام شود این نتیجه به
در این پژوهش تنها نظر حسابرسان مستقل مورد بررسی قرار گرفته است و انگیزه حسابرسان داخلی و  -

های دیگر و سطوح شود نتایج را نتوان به بخشحدودیت باعث میدولتی مورد بررسی قرار نگرفته است. این م
 دیگر حسابرسی تعمیم داد. 

 گردد1 های پژوهش پیشنهادهای زیر به موسسات حسابرسی ارائه می با توجه به نتایج فرضیه
شود حسابرسان با توجه به تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت کار حسابرسان، پیشنهاد می -

 های کلیدی در آن صنعت را بشناسند و در آن صنعت فعال باشند.  اص صنعت را شناخته ، سازمانمسائل خ
مستقل، از تاثیر  گردد، حسابرس پیشنهاد میبا توجه به تاثیر استقالل حسابرس بر کیفیت کار حسابرسی،  -

بگوید و اجازه ندهد هیچ گونه که دیده است ی دیگری یا دیگران رها باشد. حقیقت را همانکنترل یا اراده
های حسابرسی خود را متناسب محرکی اعم از مادی یا احساسی او را از این مسیر خارج سازد. تا بتواند گزارش

 اش منتشر کند.با عقیده و نظر واقعی
های حسابرسی کشف تقلب بر کیفیت حسابرسی، حسابرسان در همچنین با توجه به تاثیر روش -

 ها را مدنظر قرار دهند.این روشفرایندهای حسابرسی 

های شخصیتی حسابرسان و متغیرهای شود رابطه بین ویژگیهای آتی، پیشنهاد میبه منظور انجام پژوهش
محیطی مانند فرهنگ اخالقی در موسسات حسابرسی و کیفیت کار حسابرسان مورد بررسی قرار گیرد. 

ها استفاده کرد و این مانند مصاحبه برای گردآوری داده توان از ابزار دیگریهای آتی میهمچنین، در پژوهش
 صورت کیفی انجام داد.  پژوهش را به
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