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چکیده
اين تحقيق به بررسی رابطه استقالل ،حرفه ای گرايی و شک و ترديد حرفه ای با کيفيت حسابرسی پرداخته است .تحقيق
حاضر کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطالعات ،توصيفی -پيمايشی ،مبتنی بر مدل معادالت ساختاری است .جامعه آماری
حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی شهر مشهد انتخاب شد .جهت آزمون فرضيه ها از مقدار احتمال حاصل از برازش
مدل در حالت معنی داری پارامترها استفاده شد .مناسبت (برازندگی) مدل پيشنهادی با تبيين فرضيه ها در حالت تخمين
استاندارد و معنیداری پارامترها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بررسی گرديد .نتايج در سطح خطای پنج درصد
نشان داد؛ بين متغيرهای استقالل ،حرفه ای گرايی و شک و ترديد حرفه ای با کيفيت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.
واژگان کلیدی :استقالل ،حرفه ای گرايی ،شک و ترديد حرفه ای ،کيفيت حسابرسی.
مقدمه
آرنس و لوبچک ( )1111بيان کرده اند که حسابرسی يک بررسی است که طرف مستقل به روی صورتهای مالی انجام
میدهد که توسط مديريت مشتری آماده شده است؛ اين بررسی به جمع آوری شواهد میپردازد و سپس شواهد را به منظور
ارزيابی منصفانه بودن صورتهای مالی ،مورد ارزيابی قرار میدهد .هدف کلی حسابرسی بيان ديدگاه و نظر در مورد
منصفانه بودن صورتهای مالی در تمامی جنبههای حائز اهميت ،جايگاه مالی و نتايج عملياتها و جريانهای نقدی طبق
اصول عمومی حسابداری پذيرفته شده است (بايتون و جوهانسون .)1112 ،1طبق نظر آگئوس )1111( 3اظهارات مديريت،
نمايانگر منصفانه بودن صورتهای مالی است .هيئت استانداردهای حسابرسی شش اظهار صورت مالی را طبقه بندی میکند
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که عبارتند از :وجود يا وقوع ،کامل بودن ،حقوق و تعهدات ،ارزشگذاری و تخصيص ،ارائه و افشاگری .آگئوس ( )1111مرحله
حسابرسی را به چهار حوزه تقسيم کرده اند :بررسی اوليه ،بررسی و آزمودن سيستم کنترل مديريت ،آزمودن با جزئيات و توسعه
گزارش .طبق نظر دی آنجلو ،)1791( 1کيفيت حسابرسی احتمال يافتن و گزارش کردن تخلف در سيستم حسابداری مشتری،
توسط حسابرس است .ديس و گيروکس )1771( 1توضيح دادند که کيفيت حسابرسی توانايی حسابرس در يافتن ارائه نادرست
موارد مهم در صورت های مالی شرکت بوده و بستگی به توانايی حسابرس دارد ،درحاليکه تمايل به گزارش يافتههای ارائه
نادرست موارد مهم بستگی به استقالل حرفه ای حسابرس دارد .ديس و گيروکس ( )1771چهار ويژگی بيان کرده اند که با
کيفيت حسابرسی رابطه دارد :طول زمانی که حسابرس بررسیهای حسابرسی انجام میدهد (سابقه تصدی يا طول خدمت)-
هرچه کيفيت حسابرسی کمتر باشد (تعداد طرفين حسابرسی شده) کيفيت حسابرسی بهتر خواهد بود ،زيرا حسابرس تالش
میکند تا شهرت خود را ارتقاء بخشد؛ سالمت مالی طرفين مورد حسابرسی -هرچه شرايط مالی بهتر باشد ،تمايل بيشتری
طرفين حسابرسی شده دارند تا بر حسابرس تاثير بگذارند تا حسابرس استانداردها را رعايت نکند؛ و بررسی توسط شخص
ثالث -کيفيت حسابرسی به شرطی افزايش میيابد که حسابرس بداند که نتايج فعاليت او توسط اشخاص ثالث مورد بررسی
قرار خواهند گرفت.
پیشینه پژوهش
مارديجوونو و سابيانتو ( )1119به بررسی شواهد تجربی درباره رابطه استقالل ،حرفه ای گری و ترديد حرفه ای با کيفيت
حسابرسی پرداخت .در اين تحقيق پرسشنامههايی در اختيار نمونه ای از حسابرسان مورد هدف داده شد .آزمون فرضيه با
استفاده از آزمون حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار  SmartPLSانجام شد .بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه،
استقالل حسابرس رابطه مثبتی با کيفيت حسابرسی دارد اما اين رابطه معنی دار نيست .متغير حرفه ای گری حسابرس
رابطه مثبتی با کيفيت حسابرسی داشته و اين رابطه معنی دار ثابت شده است ،در حاليکه متغير ترديد حرفه ای حسابرس رابطه
مثبتی با کيفيت حسابرسی داشته و اين رابطه معنی دار بوده است .نتايج مطالعه حاضر نشان میدهد که استقالل حسابرس،
حرفه ای گری و ترديد رابطه مثبتی با کيفيت حسابرسی دارند.
دو و الی ( )1112با استفاده از حضور حداقل يک صاحبکار با تحريف افزايش درآمد خالص به عنوان يک سيگنالی از کيفيت
حسابرسی پايين برای يک شرکت حسابرسی ،به بررسی کيفيت حسابرسی پايين پرداختند و سپس بررسی بيشتری انجام
میدهند که آيا بحران مالی و فرصت سرمايهگذاری به عنوان دو ويژگی مالی خاصِ شرکت ،اثر سرايت کيفيت حسابرسی
پايين را تعديل میکنند يا نه .با استفاده از يک نمونه از  9999مشاهدهی سال -شرکت از بازار سهام چين در دورهی -1119
 ،1111اين مطالعه ما قوی و منسجمی را نشان میدهد که ( )1ديگر صاحبکاران حسابرسی شده توسط شرکتهای حسابرسی
با کيفيت پايين به طور قابل توجهی اقالم تعهدی اختياری باالتری دارند؛ ( )1بحران مالی اثر کيفيت حسابرسی پايين را تقويت
میکند؛ ( )3فرصت سرمايهگذاری اثر کيفيت حسابرسی پايين را تقويت میکند؛ ( )4اثر کيفيت حسابرسی پايين در طول
سالهای پس از آن برای صاحبکارام همچنان ادامه دارد و هر دوی بحران مالی و فرصتهای سرمايهگذاری اثر تحريف را به
تحريف بيشتر تقويت میکنند.
DeAngelo
Deis and Giroux
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تری  )1114(1نشان داد که شک و ترديد حرفه ای يکی از مهمترين رويکردهای حسابرسی است که در آن حسابرس نه فرض
می کند که مديريت متقلب است و نه فرض بر صداقت مطلق دارد؛ بلکه عواملی چون اخالق ،تجربه و روشهای حسابرسی را،
در جمع آوری شواهد به گونه ای مناسب به کار می برد و بيان می کند که يکی از علل شکست های حسابرسی و کيفيت پايين
آن ،نبود شک و ترديد حرفه ای مناسب است.
اشلمان و پنگ )1114( 1در اين تحقيق با عنوان حق الزحمه حسابرسی غيرعادی و کيفيت حسابرسی :اهميت توجه به
مشوق های مديريتی در تستهای مديريت درآمدها نشان داده شده است آيا حق الزحمه حسابرسی باال نشاندهنده اين که
حسابرس تالش بيشتری به خرج داده است و يا اين که حسابرس استقالل خود را از دست میدهد؟ منابع قبلی شواهد
متناقضی ارائه می دهند .در اين مقاله ،به بررسی مجدد اين موضوع در يک نمونه از مشتريان می پردازد که هر دو مشوق و
توانايی استفاده از اقالم تعهدی اختياری برای ارضاء يا غالب آمدن بر پيشبينی درآمد مجموع دارند .يک رابطه منفی بين
سطح حق الزحمه حسابرسی غيرعادی پرداخت شده توسط مشتری و احتمال استفاده از اقالم تعهدی اختياری برای ارضاء يا
غالب آمدن بر پيشبينی درآمد ارائه می دهد .شواهد با اين تصور سازگار است که حق الزحمه حسابرسی غيرعادی نشاندهنده
تالش بيشتری در تعامل (مشارکت) است .به عبارت ديگر ،نتايج حاکی از آن هستند که رابطه مثبتی بين حق الزحمه
حسابرسی غيرعادی و کيفيت حسابرسی وجود دارد.
هرت و همکاران )1113( 3به بررسی اين موضوع پرداختندکه آيا ديدگاه ترديد حرفه ای ارتباط شفاف و مشخصی با کيفيت
حسابرسی دارد .نمونه آماری اين تحقيق شامل  111حسابرس مستقل بود .با استفاده از مقياس ارائه شده برای ارزيابی سطوح
ترديد حرفه ای حسابرسان ،آنها اثرات اين ترديدگرايی را آزمون کردند و به طورکلی نتيجه گرفتند که حسابرسان با سطوح
ترديدگرايی باال بطور منظم رفتار متفاوتی را نسبت به حسابرسان باترديدگرايی پايين نشان می دهند و در نتيجه حسابرسانی که
ترديدگرايی باالتری دارند کيفيت حسابرسی باالتری را ارائه می دهند.
قسيم ) 1111( 4به بررسی تأثير ساختار مالکيت بر کيفيت حسابرسی شرکتهای اردنی پرداخت .يافته های اين تحقيق نشان
میدهد که بين مالکيت نهادی و مالکيت خارجی با کيفيت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنين يافتههای
اين تحقيق نشان میدهد بين تمرکز مالکيت نهادی و کيفيت حسابرسی رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
صادقی ( )1374به بررسی تاثير حاکميت شرکتی بر کيفيت حسابرسی پرداخت .ارزيابی خصوصيات هيئت مديره (به ويژه
مطلوب) است .حاکميت شرکتی ،شامل ترتيبات حقوقی ،فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد
شرکت ها را تعيين می کند .عناصری که در اين صحنه حضور دارند ،عبارتند از سهامداران و ساختار مالکيت ايشان ،اعضای
هيئت مديره و ترکيب آن ،مديريت شرکت که توسط مديرعامل يا مدير ارشد اجرايی هدايت می شود و ساير ذينفع ها که
امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند .آنچه در اين ميان بيشتر جلب توجه می کند حضور هيئت مديرهای مستقل و با
دانش حرفه ای در سازمان است که می تواند بر گزارش حسابرسان مستقل اثرگذار باشد .با دستيابی به جواب اين سؤال ها
می توان به منظور بهبود عملکرد شرکت ،اقدامات مناسبتری را به عمل آورد و سهامداران را به انتخاب هيئت مديره مطلوبتر
هدايت کرد .هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بين حاکميت شرکتی و کيفيت حسابرسی می باشد .به زبان ساده چگونه می توان
1

Turri
Eshleman & Peng
3
Hurtt, et al.
4
Qasim
2

91

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،3شماره  ،33بهار ( 9311جلد سوم)

با استفاده از حاکميت شرکتی ،کيفيت حسابرسی را باال برد .در ابتدا به تعريف حاکميت شرکتی و کيفيت حسابرسی پرداخته
می شود و در انتها ارتباط بين اين دو بيان می گردد و در نهايت نيز پيشنهاداتی ارائه میگردد.
سهيلی و همکاران ( )1373به دنبال تعيين تأثير مسائل نمايندگی بر کيفيت حسابرسی برآمدند .پژوهش حاضر با استفاده از
روش رگرسيون مبتنی بر داده های ترکيبی انجام می شود .بر اين اساس اطالعات مالی  29شرکت پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران به صورت ساالنه برای سال های  1392تا  1371مورد مطالعه قرار گرفت .نتايج آزمون فرضيه اصلی
پژوهش نشان داد که جريان وجوه نقد آزاد و مالکيت مديريتی به طور معناداری ،هزينه های حسابرسی را تحت تاثير قرار
می دهد ،هر چند ضريب برآوردی مربوط به متغير نسبت بدهی معنادار نبود ،بنابراين فرضيه اصلی پژوهش مبنی بر تأثيرات
مسائل نمايندگی بر کيفيت حسابرسی تأييد می گردد .در توجيه نتايج حاصل می توان گفت که افزايش در نسبت بدهی به
علت تأکيد بر رابطه نمايندگی ميان مديريت و اعتباردهندگان ،تقاضا برای خدمات حسابرسی را افزايش داده و باعث افزايش
حق الزحمه حسابرسی که نمادی از کيفيت حسابرسی است ،گرديده است .از سوی ديگر ،افزايش جريان های نقد ازاد که زمينه
را برای سوء استفاده مديريت برای سرمايه گذاری های نامناسب و مخرب فراهم می کند ،مسئله نمايندگی را تشديد کرده و
اين امر ريسک حسابرسی را افزايش داده که اين ريسک در افزايش حق الزحمه حسابرسی نمود يافته است.
جعفری و همکاران ( )1371در پژوهشی با عنوان بررسی تاثير تغيير حسابرس بر کيفيت حسابرسی شرکت های پذيرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران آن ها در پژوهش خود اين طور عنوان کردند که اين تحقيق تاثير تغيير حسابرس بر کيفيت
حسابرسی را در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نموده است .برای بررسی کيفيت حسابرسی
متغيرهای تحريف مالياتی ،تحريف در برآورد های حسابداری ،تحريف قوانين ،تحريف ناشی از اشتباه در به کارگيری رويه های
حسابداری و ساير تحريف ها به عنوان متغير وابسته استفاده شده است .دو گروه نمونه شامل  22شرکت به عنوان گروه آزمون
و تعداد  22شرکت ديگر به عنوان گروه کنترل برای يک دوره  4ساله ،طی سال های  71 -99مورد مطالعه قرار گرفتند.
داده های مورد نياز تحقيق شامل نسبت موفقيت کشف تحريف قبل و بعد از تغيير حسابرس است .برای آزمون فرضيه های
تحقيق از روش مقايسه ميانگين زوجی استفاده شده است .نتايج تحقيق نشان می دهد تغيير حسابرس با کشف تحريف های
مالياتی و تحريف ناشی از اشتباه در به کارگيری رويه های حسابداری رابطه معنیداری دارد و باعث افزايش نسبت موفقيت
کشف اين تحريف ها شده است .اما چنين رابطه ای بين تغيير حسابرس و تحريف در برآوردهای حسابداری ،تحريف قوانين و
ساير تحريفها ديده نشد.
جعفری ( )1399در تحقيق خود با عنوان چرخش مؤسسات حسابرسی و تأثير آن بر کيفيت حسابرسی شرکت های پذيرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران درپی پاسخ به اين پرسش بوده است که :آيا چرخش مؤسسات حسابرسی موجب افزايش کيفيت
حسابرسی می شود؟ بدين منظور محقق با بررسی عوامل کشف تحريفات موجود در صورت های مالی (شايستگی حسابرس) و
گزارش تحريفات کشف شده (استقالل حسابرس) به اين نتيجه رسيد که چرخش مؤسسات حسابرسی موجب افزايش کيفيت
حسابرسی نمی شود.
جعفری ( )1392به بررسی عوامل مؤثر بر کيفيت حسابرسی حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ايران پرداخت .ايشان با
جمع آوری اطالعات پرسشنامه و آزمون فرضيه ها مشخص نمود که ميان عوامل مؤثر بر شايستگی حسابرسان و شاخص های
استقالل حسابرسان و کيفيت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
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آقائی و مجتهد زاده ( )1393در پژوهشی با عنوان عوامل موثر بر کيفيت حسابرسی مستقل از ديدگاه حسابرسان مستقل و
استفاده کنندگان اين طور عنوان کردند که :با استفاده از متون و ادبيات حسابرسی ،استانداردهای پذيرفته شده حسابرسی،
بيانيه ها و با لحاظ داشتن شرايط محيطی ايران سيزده عامل موثر بر کيفيت حسابرسی مستقل شناسايی شد .اطالعات الزم
برای تحقق بخشيدن به اهداف تحقيق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد .جامعه آماری پژوهش متشکل از دو گروه
استفاده کنندگان خدمات حسابرسی شامل مديران (کارشناسان ارشد) شرکت های سرمايه گذاری و مديران (کارشناسان ارشد)
بخش اعتبارات بانک ها و حسابرسان مستقل شامل شرکای موسسات حسابرسی ،مديران ارشد و مديران فنی سازمان
حسابرسی بود .فرضيه های تحقيق به دو گروه الف و ب تقسيم شد .فرضيه های گروه الف در ارتباط با سيزده عامل شناسايی
شده موثر بر کيفيت حسابرسی مستقل ،طراحی گرديد .نتايج آزمون اين فرضيه ها نشان داد که پرسش شوندگان بر وجود
بيست و چهار عامل تاکيد بيش تری دارند .فرضيه های گروه ب در ارتباط با شناسايی تفاوت بين ديدگاه های
استفاده کنندگان و حسابرسان مستقل (بين گروهی) وتفاوت بين ديدگاه های حسابرسان مستقل (درون گروهی) طراحی شد.
نتايج آزمون اين فرضيه ها نشان داد که در اغلب موارد تفاوت معنی داری بين ديدگاه ها وجود ندارد.
فرضیه های پژوهش
فرضيه های پژوهش به شرح زير می باشند:
 .1بين استقالل و کيفيت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.
 .1بين حرفه ای گرايی و کيفيت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.
 .3بين شک و ترديد حرفه ای و کيفيت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.
روش پژوهش
از آن جا که هدف از اين تحقيق توصيف شرايط و پديدههای مورد بررسی ،به منظور شناخت بيشتر در شرايط موجود و کمک
به فرآيند تصميمگيری است ،لذا اين تحقيق را براساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نظر میتوان در زمره تحقيقات
توصيفی به شمار آورد و از طرفی چون اين تحقيق به بررسی رابطه بين متغيرها می پردازد ،از نوع همبستگی است .اين
تحقيق ،يک کاوش تجربی و مطالعه موردی است ،که از منابع و شواهد در سطح يک سازمان برای بررسی يک پديده در زمينه
واقعی اش در شرايطی که مرز بين پديده و زمينه آن به وضوح روشن نيست ،استفاده می کند .تحقيق حاضر بر اساس هدف از
نوع کاربردی ،از حيث روش ،همبستگی و از جنبه اجرا ،پيمايشی -موردی است.
متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری آنها
متغیر وابسته :پژوهشگر بيش از هر چيز به متغير وابسته عالقه مند است ،هدف وی توصيف يا پيش بينی تغيير پذيری
متغير وابسته است .به بيان ديگر ،همان متغير اصلی است که به منزله يک مطلب قابل پژوهش جلوه می کند .با تحليل متغير
وابسته (يعنی اينکه چه متغير هايی بر آن تاثير میگذارد) ،میتوان برای حل مساله به پاسخ هايی دست يافت .پژوهشگر
عالقه مند است اين متغير و نيز ساير متغيرهايی که بر آن تاثير میگذارند کمی کند و بسنجد (سکاران .)1371 ،کيفيت
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حسابرسی در اين تحقيق نقش متغير وابسته دارد .که برای اندازه گيری آن در پرسشنامه از سواالت  1الی  2پرسشنامه بهره
گرفته شد.
متغیرهای مستقل :متغير مستقل به گونه ای مثبت يا منفی بر متغير وابسته تاثير می گذارد .يعنی ،وقتی متغير مستقل وجود
داشته باشد متغير وابسته نيز وجود دارد و هر مقدار افزايش در متغير مستقل روی دهد ،در متغير وابسته نيز افزايش يا کاهش
ر وی خواهد داد .به بيان ديگر ،دليل تغيير در متغير وابسته را بايد در متغير مستقل جستجو کرد (سکاران .)1371 ،در اين
تحقيق متغيرهای مستقل ،استقالل  ،حرفه ای گرايی و شک و ترديد حرفه ای است .در بخش بعد نحوه سنجش آن بيان
شده است .که برای اندازه گيری اين متغيرهای مستقل در پرسشنامه از سواالت  2الی  11پرسشنامه بهره گرفته شد.
جدول ( :)9نحوه اندازه گیری متغیرهای بکارگرفته شده در مدل های تحقیق
نام متغیر اصلی
کيفيت حسابرسی

نام التین
Audit quality

نماد
AQ

گویه
 1الی 2

تعدادگویه
2

استقالل
حرفه ای گرايی
شک و ترديد حرفه ای

Auditor independence
Auditor professionalism
Professional auditor
skepticism

AI
AP
PAS

 2الی 11
 11الی 12
 12الی 11

2
2
2

نوع داده
کامال موافق =2
موافق=4
نه مخالف و نه موافق=3
مخالف =1
کامال مخالف =1

جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری به کل گروه افراد ،رويدادها و پديدههای مورد عالقه محقق که قصد بررسی آنها را دارد ،اشاره داشته و عبارت
است از مجموعه افراد؛ اشياء و  ...که حداقل در يک صفت ويژگی مشترکی دارند .در اين تحقيق واحد تحليل فرد است و
جامعه آماری در اين تحقيق حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی موجود در شهر مقدس مشهد می باشند .نمونه گيری
فرايند انتخاب کردن تعداد کافی از ميان اعضای جامعه آماری است ،به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهميدن خصوصيات
و ويژگیهای آزمودنی های گروه نمونه قادر خواهيم بود اين خصوصيات يا ويژگی ها را به اعضای جامعه آماری تعميم دهيم.
انواع روشهای نمونهگيری احتمالی شامل نمونهگيری تصادفی ساده ،نمونهگيری سيستماتيک ،نمونهگيری تصادفی طبقهای،
نمونهگيری خوشهای ،نمونهگيری ناحيهای ،نمونهگيری مضاعف و انواع روشهای نمونهگيری غير احتمالی شامل نمونهگيری
قضاوتی ،در دسترس و نمونهگيری سهميه ای است .از آنجا که اين تحقيق براساس نوع هدف ،کاربردی بوده و معرف بودن
گروه نمونه برای تعميم پذيری به جامعه دارای اهميت میباشد ،بنابراين از نمونه مورد مطالعه به روش تصادفی ساده در جامعه
محدود با استفاده از فرمول آماری کوکران تعيين می گردد .برای تعيين حجم نمونه از جامعه مورد هدف که تقريبا  211نفر
میباشند از فرمول حجم نمونه کوکران استفاده شده است که به شرح زير می باشد:
)

(

که در آن :N :اندازه حجم جامعه :Z ،متغير تصادفی با توزيع نرمال :e ،خطای برآوردی پنج صدم.
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)

(

روش و ابزار گردآوری داده های پژوهش
دادههای مورد نياز اين تحقيق به دو بخش نظری و ميدانی تقسيم میگردد .برای تامين اطالعات بخش نظری جهت کسب
مبانی تئوريک و ادبيات موضوع که مفاهيم بنيادی چهارچوب تحقيق را بيان میدارد و اهداف تحقيق ،بهترين راه استفاده از
شيوه کتابخانهای (کتاب ها ،مقاالت ،پايان نامه ها ،صفحه های گسترده و پايگاه های داده) تشخيص داده شد .بررسی
کتابخانهای ،به منظور جمعآوری جامع اسناد علمی و پژوهشی ،کتبی يا غير کتبی که محقق در رابطه با تحقيق خاصی بايد از
آن ها الهام بگيرد ،انجام میشود .برای تامين دادههای بخش تجربی تحقيق از طريق نظر خواهی به روش ميدانی بوسيله ابزار
پرسشنامه بهره گرفته خواهد شد .مقياس مورد استفاده در اين تحقيق در بخش پرسشنامه طيف ليکرت می باشد .در طيف
ارائه شده در پرسشنامه پاسخ دهندگان گزينهای را انتخاب میکنند که به پاسخ سوال ،مربوطتر باشد .مقياس ،ابزار يا
سازوکاری است که با کاربرد آن افراد در متغيرهای مورد عالقه ما در تحقيق به گونهای از يکديگر تمييز داده میشوند .يک
مقياس میتواند به طور کلی تنها به گروهبندی افراد در متغيرهای خاصی بپردازد يا ابزار دقيقی باشد که با درجات مختلف افراد
را بر پايه متغيرها از يکديگر متمايز سازد .چهار نوع مقياس اصلی اندازهگيری وجود دارد :مقياس اسمی ،ترتيبی ،فاصلهای و
نسبتی .از ميان مقياسهای گوناگون درجهبندی ،مقياس درجهبندی ليکرت ،محبوبترين نوع میباشد .در مقياس درجهبندی
ليکرت ،از پاسخدهندگان به پيمايش خواسته میشود که از يک درجهبندی برای نشاندادن شدت اعتقاد خود ،در له يا عليه
يک مساله استفاده کنند .طيف ليکرت يک مقياس ترتيبی است که تعدادی عبارت و گزينه جوابيه تشکيل شده است .البته از
آنجا که در طيف ليکرت برای هر مقياس ارزش عددی قائل میشوند میتوان مقياس فاصلهای نيز برای آن قائل شد .مقياس
مورد استفاده در اين تحقيق در بخش پرسشنامه از نوع ترتيبی و در بخش شاخصها هم از نوع ترتيبی میباشد .در مقياس
ترتيبی پرسشنامه از پنج طبقه از پاسخها استفاده میشود .پاسخدهندگان گزينهای را انتخاب میکنند که به پاسخ سوال،
مربوطتر باشد .اين پرسشنامه که به سنجش متغيرهای تحقيق میپردازد ،از تحقيق های پيشين استخراج شدهاست و با توجه
به استفاده در تحقيقهای گذشته ،مناسب و معتبر میباشد .پرسشنامه تحقيق شامل دو بخش است .بخش اول پرسشنامه
شامل سواالت جمعيت شناسی در مورد مخاطب (به عنوان مثال ،ميزان تجربه ،سن ،جنسيت و  )...است .بخش دوم پرسشنامه
شامل گويه های مطرح شده در خصوص متغيرهای مورد مطالعه است .پاسخهای پرسشنامه در يک طيف پنج امتيازی ليکرت
قسمت بندی شدهاست تا پاسخ گو ،ميزان موافقت خود را در مقياس ليکرت که از يک تا پنج درجه بندی شده ،مشخص کند.
در اين مقياس اندازهگيری ،پاسخها به صورت کيفی بوده که برای تبديل آنها به پاسخهای کمی ،برای هر کدام از گزينهها
وزنهای آنها در جدول ( ،)1ذکر شده است.
جدول ( :)3تبدیل وزنی طیف لیکرت در پرسشنامه
کامال موافق
2

موافق
4

نه موافق و نه مخالف
3
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مخالف
1

کامال مخالف
1
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آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
برای تبيين و شرح دادههای جمع آوری شده در تحقيق از آمار توصيفی استفاده میشود .در اينجا از جداول و نمودارها ،برای
نشان دادن بعضی ويژگیهای جمعيت شناختی و سازمانی حسابرسان که در ابتدای پرسش نامه توسط محقق مورد سوال قرار
گرفته ،استفاده میشود.
ویژگی نمونه آماری حسابرسان بر حسب جنسیت
همان طور که در جدول ( )3و نمودار ( )1مشاهده می شود 23/91 .درصد پاسخ دهندگان مرد و  31/94درصد باقيمانده زن
بوده اند .همچنين  2/44درصد پاسخی به اين مورد نداده بودند .نمودار فراوانی مربوط به جنسيت پاسخ دهندگان در ذيل ارائه
گرديده است.
جدول ( :)3توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
وضعیت جنسیت
آقا
خانم
بدون پاسخ
مجموع

درصد فراوانی
23/91
31/94
2/44
111

فراوانی
199
71
12
172

نمودار ( :)9نمودار فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان

188

فراوانی

91

درصد فراوانی

16

زن

بدون پاسخ

92
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ویژگی نمونه آماری حسابرسان بر حسب تحصیالت
همان طوری که در جدول ( )4و نمودار ( )1مشاهده می شود ،صفر درصد دارای تحصيالت فوق ديپلم 23/12 ،درصد دارای
تحصيالت کارشناسی 14/94 ،درصد دارای تحصيالت کارشناسی ارشد و  3/91درصد دانشجوی دکتری بودند ،همچنين 9/47
درصد پاسخی به اين مورد پاسخی نداده بوده اند .نمودار فراوانی مربوط به سطح تحصيالت پاسخ دهندگان در ذيل ارائه
گرديده است.
جدول ( :)4توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیالت پاسخ دهندگان
میزان تحصیالت
فوق ديپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
پاسخ داده نشده
مجموع

درصد فراوانی
1
23/12
14/94
3/91
9/47
111

فراوانی
1
192
93
11
12
172

نمودار ( :)3نمودار فراوانی مربوط به تحصیل پاسخ دهندگان
200

150
100

فراوانی
درصد…

50
0

ویژگی نمونه آماری حسابرسان بر حسب سابقه خدمت
همان طوری که در جدول ( )2و نمودار ( )3مشاهده می شود 17/47 ،درصد دارای سابقه کار کمتر از  1سال 21/17 ،درصد
بين  1تا  3سال 4/92 ،درصد بين  4تا  2سال 2/44 ،درصد بين  9تا  7سال و  1/39درصد بيشتر از  11سال دارای دارای
سابقه بوده اند .همچنين  4/92درصد پاسخی به اين مورد نداده بودند .نمودار فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخ دهندگان در
ذيل ارائه گرديده است.
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جدول ( :)5توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخ دهندگان
سابقه کار
کمتر از  1سال
بين  1تا  3سال
بين  4تا  2سال
بين  9تا  7سال
بيشتر از  11سال
پاسخ داده نشده
مجموع

فراوانی
99
147
14
17
9
17
172

درصد فراوانی
17/47
21/17
4/92
2/44
1/39
4/92
111

نمودار ( :)3نمودار فراوانی مربوط به وضعیت سابقه کار پاسخ دهندگان

160
140
120
100
80
60
40
20
0

فراوانی
درصد فراوانی

بدون پاسخ بیشتر از 8سال بین  6تا  8سال بین  4تا  6سال بین  1تا  4سال کمتر از  1سال

ویژگی نمونه آماری حسابرسان بر حسب سن
همان طوری که در جدول ( )2و نمودار ( )4مشاهده می شود 1/2 ،دارای سن کمتر از  12سال و  41/13درصد دارای سن بين
 12تا  31/1 ،31درصد دارای سن  31تا  32سال و  11/19درصد دارای سن  32تا  41سال و  7/12درصد دارای سن بيشتر از
 41سال بوده اند .همچنين  4/94درصد پاسخی به اين مورد نداده بودند .نمودار فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان در ذيل
ارائه گرديده است.
جدول ( :)6توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان
سن کارکنان
کمتر از  12سال
بين  12تا  31سال

فراوانی
1
114

99

درصد فراوانی
1/2
41/13
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بين  31تا  32سال
بين  32تا  41سال
بيشتر از  41سال
پاسخ داده نشده
مجموع

31/11
11/19
7/12
4/94
111

72
33
19
14
172

نمودار ( :)4نمودار مربوط فراوانی به سن پاسخ دهندگان

140
120
100
فراوانی

80

درصد فراوانی

60
40
20
0
بدون پاسخ باالتر از 40

 35تا 40

 30تا 35

 25تا 30

کمتر از 25

ویژگی نمونه آماری حسابرسان بر حسب سمت
همان طوری که در جدول ( )9و نمودار ( )2مشاهده می شود 1/11 ،درصد سرپرست ارشد 4/94 ،درصد دارای سمت سرپرست،
 2/1درصد دارای سمت حسابرس ارشد 22/99 ،درصد دارای سمت حسابرس 13/22 ،درصد دارای سمت کمک حسابرس،
همچنين  9/93درصد پاسخی به اين مورد پاسخی نداده بوده اند .نمودار فراوانی مربوط به سمت پاسخ دهندگان در ذيل ارائه
گرديده است.
جدول ( :)7توزیع فراوانی مربوط به سمت پاسخ دهندگان
سمت
سرپرست ارشد
سرپرست
حسابرس ارشد
حسابرس

فراوانی
3
14
19
179

97

درصد فراوانی
1/11
4/94
2/1
22/99
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کمک حسابرس
پاسخ داده نشده
مجموع

13/22
9/93
111

41
13
172

نمودار ( :)5نمودار فراوانی مربوط به سمت پاسخ دهندگان

250
200

150

فراوانی
درصد فراوانی

100
50
0
بدون پاسخ

کمک حسابرس

حسابرس ارشد

حسابرس

سرپرست

سرپرست ارشد

ویژگی نمونه آماری حسابرسان بر حسب رشته تحصیلی
همان طوری که در جدول ( )9و نمودار ( )2مشاهده می شود 27/31 ،درصد رشته حسابداری 17/93 ،درصد رشته
حسابرسی 1/39،درصد رشته مديريت ،اقتصاد يا ساير رشته ها مرتبط و  1/3درصد ساير رشته ها و  9/19درصد پاسخ نداده اند.
نمودار فراوانی مربوط به سمت پاسخ دهندگان در ذيل ارائه گرديده است.
جدول ( :)8توزیع فراوانی مربوط به رشته تحصیلی پاسخ دهندگان
فراوانی
192
99
9
1
14
172

رشته تحصیلی
حسابداری
حسابرسی
مديريت ،اقتصاد يا ساير رشته های مرتبط
ساير رشته ها
پاسخ داده نشده
مجموع
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17/93
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1/3
9/19
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نمودار ( :)6نمودار فراوانی مربوط به رشته تحصیلی پاسخ دهندگان

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

فراوانی
درصد فراوانی

بدون پاسخ

سایر رشته ها

مدیریت ،اقتصاد یا ...

حسابرسی

حسابداری

برسی نرمال بودن داده ها
پيش نياز انجام تمامی آزمونهای پارامتری ،نرمالبودن توزيع آماری متغيرهاست .به طور کلی میتوان گفت که آزمونهای
پارامتری ،عموما بر ميانگين و انحراف معيار استوارند .حال اگر توزيع جامعه نرمال نباشد ،نمیتوان استنباط درست از نتايج
داشت .برای آزمون نرمال بودن متغيرها ،از آزمون چولگی و کشيدگی استفاده گرديد که نتايج آن در جدول ( )7ارائه گرديده
است .همانگونه که مشاهده می گردد با توجه به اينکه بازه اعداد چولگی و کشيدگی بين  1و  -1می باشد در نتيجه فرض
نرمال بودن دادهها مورد تأييد است (پلنت.)1117 ،
جدول ( :)1نتایج آزمون نرمال بودن دادهها
ردیف

متغیر

نماد

1

کيفيت حسابرسی

AQ

1

استقالل

AI

3

حرفه ای گرايی

AP

4

شک و ترديد حرفه ای

PAS

چولگی

کشیدگی

-1/979

1/719

-1/111

-1/944

-1/129

-1/212

-1/129

-1/374

بررسی فرضیه های پژوهش
در اين بخش به بررسی فرضيه های تحقيق و آزمون هر يک از آن ها می پردازيم .برای تأييد يا رد فرضيه های تحقيق از
مقدار احتمال  T-Valueاستفاده شده است که اگر مقدار آماره احتمال بزرگتر از بازه ( )-1/72 +1/72باشد ،فرضيه مربوطه
در سطح خطای  1/12مورد تأييد قرار میگيرد.
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فرضیه اول پژوهش
فرضيه اول تحقيق بيان می کند :بين استقالل و کيفيت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.
در بررسی آثار متغير استقالل بر کيفيت حسابرسی ،همان طور که در شکل  1-4مالحظه میگردد؛ ضريب مسير به ميزان
( )1/479برآورد شده است .با توجه به شکل  1-4مقدار احتمال برابر  4/341می باشد (برای معنی دار بودن يک ضريب ،عدد
معنی داری آن بايد خارج از بازه ( )-1/72 ، +1/72باشد که در اين صورت از سطح معنی داری  1/12کوچکتر است).
می توان نتيجه گرفت که اين ضريب مسير در سطح خطای  1/12معنی دار می باشد يعنی بين استقالل و کيفيت حسابرسی
رابطه معنی داری وجود دارد .بنابراين فرضيه شماره  1تاييد میگردد .همچنين میتوان نتيجه گرفت که حدودا  47/9درصد از
تغييرات مربوط به کيفيت حسابرسی توسط استقالل تبيين میگردد.
جدول ( :)91نتایج مربوط به فرضیه اول پژوهش
مسیر مستقیم
استقالل  کیفیت حسابرسی

معنیداری

نتیجه

نوع رابطه

p >1/12

پذيرش فرضيه

مستقيم

فرضیه دوم پژوهش
فرضيه دوم تحقيق بيان می کند :بين حرفه ای گرايی و کيفيت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.
در بررسی آثار متغير حرفه ای گرايی بر کيفيت حسابرسی ،همان طور که در شکل  1-4مالحظه میگردد؛ ضريب مسير به
ميزان ( )1/124برآورد شده است .با توجه به شکل  1-4مقدار احتمال برابر  1/411می باشد (برای معنی دار بودن يک ضريب،
عدد معنی داری آن بايد خارج از بازه ( )-1/72 ، +1/72باشد که در اين صورت از سطح معنی داری  1/12کوچکتر است).
می توان نتيجه گرفت که اين ضريب مسير در سطح خطای  1/12معنی دار می باشد يعنی بين حرفه ای گرايی و کيفيت
حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد .بنابراين فرضيه شماره  1تاييد میگردد .همچنين میتوان نتيجه گرفت که حدودا
 12/4درصد از تغييرات مربوط به کيفيت حسابرسی توسط حرفه ای گرايی تبيين میگردد.
جدول ( :)99نتایج مربوط به فرضیه دوم پژوهش
مسیر مستقیم
حرفه ای گرايی  کيفيت حسابرسی

معنیداری
p >1/12

نتیجه
پذيرش فرضيه

نوع رابطه
مستقيم

فرضیه سوم پژوهش
فرضيه سوم تحقيق بيان می کند :بين شک و ترديد حرفه ای و کيفيت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.
در بررسی آثار متغير شک و ترديد حرفه ای بر کيفيت حسابرسی ،همان طور که در شکل  1-4مالحظه میگردد؛ ضريب مسير
به ميزان ( )1/321برآورد شده است .با توجه به شکل  1-4مقدار احتمال برابر  3/432می باشد (برای معنی دار بودن يک
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ضريب ،عدد معنی داری آن بايد خارج از بازه ( )-1/72 ، +1/72باشد که در اين صورت از سطح معنی داری  1/12کوچکتر
است).
می توان نتيجه گرفت که اين ضريب مسير در سطح خطای  1/12معنی دار می باشد يعنی بين شک و ترديد حرفه ای و
کيفيت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد .بنابراين فرضيه شماره  3تاييد میگردد .همچنين میتوان نتيجه گرفت که
حدودا  12/4درصد از تغييرات مربوط به کيفيت حسابرسی توسط شک و ترديد حرفه ای تبيين میگردد.
جدول ( :)93نتایج مربوط به فرضیه سوم پژوهش
مسیر مستقیم
شک و تردید حرفه ای  کیفیت حسابرسی

معنیداری

نتیجه

نوع رابطه

p >1/12

پذيرش فرضيه

مستقيم

نتیجه گیری
در اين بخش تالش می شود ابتدا به طور مختصر نتايج حاصل از سوال های عمومی آورده شود و سپس نتايج حاصل از
آزمون فرضيه ها ارائه گردد و با ادبيات موجود در اين زمينه ،مقايسه شود .در اين بخش سعی می شود تا با استفاده از نتايج
مربوط به تحليل نرم افزاری داده های مربوط به روابط موجود بين متغيرها ،نتايج تحقيقات مربوط به هر يک از فرضيه ها با
ادبيات موجود در اين مورد مقايسه و نتايج مطرح در هر مورد تحليل گردد .در بررسی فرضيه های تحقيق و آزمون هر يک از
آن ها برای تأييد يا رد فرضيه ها از مقدار احتمال استفاده شده است که اگر مقدار آماره احتمال بزرگتر از بازه مورد نظر باشد،
فرضيه مربوطه در سطح خطای  1/12مورد تأييد قرار میگيرد.
خالصه نتایج آمار توصیفی نمونه آماری مورد مطالعه
در اين بخش به بررسی چگونگی ويژگی های جمعيت شناختی و سازمانی نمونه آماری از حيث متغيرهايی همچون ،جنسيت،
سن ،سابقه خدمت در سازمان و ميزان تحصيالت پاسخ دهندگان که در ابتدای پرسش نامه توسط محقق مورد سوال قرار
گرفته ،پرداخته شد .به طور خالصه نتايج نشان داد:
در بررسی نمونه آماری حسابرسان بر حسب جنسيت نتايج نشان داد  23/91درصد پاسخ دهندگان مرد و  31/94درصد
باقيمانده زن بوده اند .همچنين  2/44درصد پاسخی به اين مورد نداده بودند .در بررسی نمونه آماری حسابرسان بر حسب
تحصيالت نتايج نشان داد صفر درصد دارای تحصيالت فوق ديپلم 23/12 ،درصد دارای تحصيالت کارشناسی 14/94 ،درصد
دارای تحصيالت کارشناسی ارشد و  3/91درصد دانشجوی دکتری بودند ،همچنين  9/47درصد پاسخی به اين مورد پاسخی
نداده بوده اند .در بررسی نمونه آماری حسابرسان بر حسب سابقه کار يا خدمت نتايج نشان داد  17/47درصد دارای سابقه کار
کمتر از  1سال 21/17 ،درصد بين  1تا  3سال 4/92 ،درصد بين  4تا  2سال 2/44 ،درصد بين  9تا  7سال و  1/39درصد
بيشتر از  11سال دارای دارای سابقه بوده اند .همچنين  4/92درصد پاسخی به اين مورد نداده بودند .در بررسی نمونه آماری
حسابرسان بر حسب سن نتايج نشان داد  1/2دارای سن کمتر از  12سال و  41/13درصد دارای سن بين  12تا 31/1 ،31
درصد دارای سن  31تا  32سال و  11/19درصد دارای سن  32تا  41سال و  7/12درصد دارای سن بيشتر از  41سال بوده
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اند .همچنين  4/94درصد پاسخی به اين مورد نداده بودند .در بررسی نمونه آماری حسابرسان بر حسب سمت کاری نتايج
نشان داد  1/11درصد سرپرست ارشد 4/94 ،درصد دارای سمت سرپرست 2/1 ،درصد دارای سمت حسابرس ارشد22/99 ،
درصد دارای سمت حسابرس 13/22 ،درصد دارای سمت کمک حسابرس ،همچنين  9/93درصد پاسخی به اين مورد پاسخی
نداده بوده اند .در بررسی نمونه آماری حسابرسان بر حسب رشته تحصيلی نتايج نشان داد  27/31درصد رشته حسابداری،
 17/93درصد رشته حسابرسی 1/39،درصد رشته مديريت ،اقتصاد يا ساير رشته ها مرتبط و  1/3درصد ساير رشته ها و 9/19
درصد پاسخ نداده اند .نمودار فراوانی مربوط به سمت پاسخ دهندگان در ذيل ارائه گرديده است.
پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش
 .1مديران بايد از ابزارهايی همچون پاداش های درونی و بيرونی و ارتباطات باز و دوسويه بين مديريت و حسابرسان همچون
جلسات کاری مشترک همراه با بازخورد سريع و موثر ،استفاده نمايند .در واقع زمانی که حسابرسان متوجه شوند که توانايی
و دانش کاری وی از ديدگاه مديران ارزشمند بوده ،و نقش حرفه ای گرايی آن احساس و نگرش مثبتی در وی نسبت کار و
محيط کاريش به وجود می آيد در نتيجه خود را به عنوان بخشی از موسسه حسابرسی دانسته و در جهت بهبود عملکرد خود
گام بر می دارد.
 .1پيشنهاد می شود حسابرس به خاطر داشته باشند که سطح حرفه ای گرايی حسابرس در حين انجام حسابرسی ،امری
ضروری است  .حسابرسی با ترديد حرفه ای بدنبال شواهد مازادی از سوی شرکت مشتری است ،مشروط بر اينکه حسابرس
احساس کند که شواهد جمع آوری شده به اندازه کافی متقاعد کننده نيستند .هرچه سخت کوشی و دقت نظر حسابرس
باالتر باشد ،نگرش ترديد حرفه ای حسابرس نيز بيشتر بوده ،و در نتيجه نتايج حسابرسی با کيفيت تری توليد خواهد شد.
پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
 .1بررسی تاثير ويژگی های شخصيتی حسابرسان (اعتماد به نفس ،خودکارآمدی ،سطح هوش ،و غيره) بر کيفيت کاری
حسابرسان؛
 .1بررسی رابطه فرهنگ اخالقی حاکم بر موسسات حسابرسی بر کيفيت حسابرسی؛
 .3بررسی نقش رفتار مديران و روابط با سرپرستان بر کيفيت حسابرسی؛
 .4بررسی تاثير ويژگی های موسسه حسابرسی (شهرت موسسه ،تخصص موسسه حسابرسی و غيره) بر کيفيت حسابرسی.
منابع
 ابراهيمی ،سهيال ،عظيمی ثانی ،عليرضا ،)1372( ،بررسی تاثير تجربه و تعهد سازمانی حسابرس بر رفتارهای غير حرفه ای
کاهنده کيفيت حسابرسی در بين حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی ،اولين کنفرانس ملی نقش حسابداری ،اقتصاد و
مديريت ،تبريز ،موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس.
 آقايی ،پروين ،مجتهدزاده ،ويدا ،)1393( ،عوامل موثر بر کيفيت حسابرسی مستقل از ديدگاه حسابرسان مستقل و استفاده
کنندگان ،فصلنامه بررسی های حسابداری وحسابرسی ،دوره  ،11شماره  ،4صص .92-23
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 بزرگ اصل ،موسی ،)1397( ،استقالل حسابرس در تئوری و عمل ،ماهنامه حسابرس ،دوره  ،1شماره  ،2صص .12-11
 جعفری ،علی ،جعفری ،همت ،حسينی ،محمد ،رسائيان ،امير ،)1371( ،بررسی تأثير تغيير حسابرس بر کيفيت حسابرسی
شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،دانش حسابرسی ،دوره  ،13شماره  ،21صص .41-12
 جعفری ،ولی اهلل ،)1399( ،چرخش مؤسسات حسابرسی و تأثير آن بر کيفيت حسابرسی شرکت های پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران ،پايان نامه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب.
 حساس يگانه ،يحيی ،آذين فر ،کاوه ،)1397( ،رابطه بين کيفيت حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی ،بررسیهای
حسابداری و حسابرسی ،دوره  ،19شماره  ،21صص .79-92
 حيرانی ،فروغ ،وکيلی فرد ،حميدرضا ،رهنمای رودپشتی ،فريدون ،)1374( ،حرفه ای گرايی و قضاوت حرفه ای حسابرس،
دانش حسابداری و حسابرسی مديريت ،دوره  ،2شماره  ،11صص .11-1
 سهيلی ،سيروس ،جمال ليوانی ،حميد ،شربتی ،مهدی ،)1373( ،بررسی تأثير مسائل نمايندگی بر کيفيت حسابرسی
شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،اولين همايش ملی حسابداری و حسابرسی ،بندرگز ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد بندرگز.
 صادقی ،سجاد ،)1374( ،بررسی تاثير حاکميت شرکتی بر کيفيت حسابرس ،اولين همايش بين المللی حسابداری،
حسابرسی مديريت و اقتصاد.
 عباس زاده .محمدرضا ،محمدی ،جمال ،)1373( ،بررسی عوامل موثر بر افزايش استقالل حسابرسان ديوان محاسبات
کشور ،حسابداری مالی ،دوره  ،2شماره  ،11صص .73-19
 نيک خواه آزاد ،علی ( ،)1397مفاهيم بنيادی حسابرسی ،کميته تدوين رهنمودهای حسابداری ،سازمان حسابرسی ،نشريه
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