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چكيده
استانداردهای حسابرسی یکی از مهمترین اجزای موثر بر کیفیت حسابرسی می باشداگر چه عوامل دیگری همچون درک،
شناخت و برداشت کاربران ،مهارت ها و شایستگی حسابرسان ،اقدامات و ضوابط نظارتی و محیطی در کیفیت خدمات حسابرسی تاثیر
گذار شناخته شده اند اما استانداردهای حسابرسی تنها عاملی است که توسط انجمنها و مراجع حرفهای به رسمیت شناخته شده
است .در این پژوهش ،هدف ما اولویت بندی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی از دیدگاه حسابرسان مستقل با استفاده از تحلیل
سلسله مراتبی فازی بوده است و عوامل کیفیت حسابرسی را در  8گروه طبقه بندی کردیم .نتایج آزمون های آماری نشان داد که
مهمترین عامل تاثیر گذار بر کیفیت گزارش حسابرسی استانداردهای حسابرسی می باشد و اولویت اول کیفیت حسابداری ،مرجع
تدوین کننده استانداردهای حسابرسی در ایران ،سازمان حسابرسی می باشد .با توجه به نتایج حاصل شده اولویت دوم نظارت وکنترل
بر حسابرسی و اولویت سوم قوانین حاکم برحرفه حسابداری وحسابرسی می باشد .از این پژوهش می توان اینگونه استنباط نمود که
بخش عمده ای از کیفیت گزارش حسابرسی به دوش سازمان حسابرسی وجامعه حسابداران رسمی ایران می باشد لذا این سازمانها می
تواند با انجام ساز و کارهای مناسب و تدوین استانداردهای حسابرسی با کیفیت باال و وضع قوانین مناسب نقش موثری در افزایش
کیفیت گزارش حسابرسی داشته باشد.
واژههای كليدی :کیفیت گزارش حسابرسی ،سلسه مراتبی فازی ،استاندارد حسابرسی ،قوانین و مقررات.

51

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

 -1مقدمه
امررروزه سیسررتمهای اطیعرراتی حسررابداری نقررش بسرریار
مهمرری در گررردش فعالیتهررای سررازمانهررا ایفررا نمرروده و در
مجموعه محیط اقتصرادی کشرورها وفیفره ای برا اهمیرت برر
عهررده دارنررد .بسرریاری از تصررمیمات اقتصررادی بررر اسررا
اطیعررات حاصررل از ایررن سیسررتمهررا اتخررا مرریشررود .سررهم
عمده ای از مبرادالت اورا بهرادار بره خریرد و فرروش سرهام
شرررکتهررا اختصررار دارد کرره آن نیررز برره نوبرره خررود تحررت
ترراثیر ارقررام و اطیعررات حسررابداری است.حسررابداری یرر
سیسرتم اطیعرراتی اسرت .ایررن سیسررتم اطیعراتی برره عنرروان
مهمترررین زیررر مجموعرره سیسررتمهررای اطیعرراتی مرردیریت،
وفیفه تبدیل داده های مرالی بره اطیعرات مرالی را برر عهرده
دارد .گررررزارشهررررای مررررالی از مهمترررررین فرآینرررردهای
سیستم های اطیعرات حسرابداری اسرت کره بررای گروههرای
مختلفرری از اسررتفاده کننرردگان خررارجی اطیعررات مررالی در
چررارچوم مشخصرری ارایرره مرریشررود .اسررتفاده کننرردگان
خارجی اطیعرات حسرابداری طیرن نسربتاس وسریعی را شرامل
می شوند .از کارکنران واحرد تجراری ترا سرهامداران و سررمایه
گررذاران ،دولررت ،مشررتریان ،فروشررندگان کرراال و خرردمات و
حتی رقبای واحد تجراری همره بره نروعی اسرتفاده کننردگان
فرآورده هرای سیسرتم اطیعراتی حسرابداریانرد .برا توجره بره
اینکرره سیسررتمهررای اطیعرراتی حسررابداری بایررد اطیعررات
مربرروط و قابررل اتکررا را در اختیررار اسررتفاده کننرردگان قرررار
دهد تا در مردلهای تصرمیم گیرری آنهرا مرورد اسرتفاده واقرع
شود ،حال این سروال مطررم مریشرود کره آیرا سیسرتمهرای
حسابداری موجرود ،اطیعرات مرورد نیراز و برا کیفیرت براال را
برررای اتخررا تصررمیمات توسررط اسررتفاده کننرردگان فررراهم
میآورد؟ همواره ایرن احتمرال وجرود دارد کره اطیعراتی کره
ی شررکت ارایره مری کنرد درسرت نباشرد .بنرابراین ،یکری از
مخاطرات متعددی که در ارتبراط برا شررکت مریتوانرد وجرود
داشته باشد ،تحرین صرورتهای مرالی مریباشرد .یعنری گراهی
ممکن است اطیعراتی کره شررکت در صرورتهای مرالی خرود
نشرران مرری دهررد دور از واقعیررت ،یررا فریبنررده باشررد .بررر ایررن
اسرا  ،سرودی کره در صرورت سرود و زیران ارایره مریشررود،
ممکررن اسررت بیررانگر ویژگرریهررای دوام ،اسررتمرار و قابلیررت
نقد شدن نباشرد .از سروی دیگرر ،کیفیرت کره تعیرین کننرده
عملکرررد حسابرسرری اسررت تررابع عوامررل متعررددی از قبیررل
توانایی های حسرابر (شرامل دانرش ،تجربره ،قردرت تطبیر
و کرررارایی فنررری) و اجررررای حرفررره ای (شرررامل اسرررتقیل،
عینیت ،مراقبت حرفه ای ،تضاد منافع و قضاوت) است.
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برره طررور کلرری هرردف حسابرسرران ،حفافررت از منررافع
سررهامداران در مقابررل تحریفررات و اشررتباهات بررا اهمیررت
موجررود در صررورتهای مررالی اسررت .حسابرسرران برره منظررور
حفررا اعتبررار حرفرره ،شررهرت حرفرره ای خررود و اجتنررام از
دعرراوی قضررایی علیرره خررود ،برره دنبررال افررزایش کیفیررت
حسابرسرری هسررتند .در ایررن میرران انگیررزههررای مرردیران در
جهت اعمال منرافع شخصری خرود در کیفیرت سرود ،مرانع از
رسرریدن حسابرسرران برره اهررداف خررود مرریشرروند .در مقابررل
حسابرسرران مرریتواننررد بررا افررزایش کیفیررت حسابرسرری،
مدیریت سود صرورت گرفتره توسرط مردیران را کشرن کررده
و مدیران را در اعمال مدیریت سود در تنگنا قرار دهند
 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
کیفیت حسابرسی بره شریوه هرای مختلفری تعریرن شرده
اسررت .در ادبیررات حرفرره ای ،افلررب کیفیررت حسابرسرری را از
طری میزان تطراب آن برا اسرتانداردهرای حسابرسری تعریرن
نموده اند .در مقابرل ،محققران حسرابداری و حسابرسری ابعراد
چندگانررهای برررای کیفیررت حسابرسرری قایلنررد و ایررن ابعرراد
افلررب برره تعررارین متفرراوتی منجررر گردیررده اسررت .برخرری از
رایررج ترررین تعررارین کیفیررت حسابرسرری برردین شرررم مرری
باشررد :یکرری از متررداولترررین تعریررنهررا دربرراره کیفیررت
حسابرسرری ،تعریفرری اسررت کرره توسررط دی آنجلررو در سررال
 9189ارایرره شررده اسررت .او کیفیررت حسابرسرری را ایررنگونرره
تعریررن کرررده اسررت :ارزیررابی بررازار از احتمررال ایررن کرره اوالس:
حسابر موارد تحریفرات برا اهمیرت در صرورتهرای مرالی و
یررا سیسررتم حسررابداری صرراحبکار را کشررن کنررد ،ثانیرراس:
تحرین با اهمیت کشرن شرده را گرزارش دهرد .احتمرال ایرن
کرره حسررابر مرروارد تحریفررات بررا اهمیررت کشررن شررده را
گرررزارش دهرررد از نظرررر دی آنجلرررو بررره عنررروان اسرررتقیل
حسررابر تعریررن شررده اسررت .بنررابراین طبرر تعریررن وی،
کیفیررت حسابرسرری تررابعی از توانررایی حسررابر در کشررن
تحریفررات حسررابداری و ارزیررابی اسررتقیل حسررابر توسررط
برازار مری باشررد دنر  .)4009)9 ،تعریررن دی آنجلرو مبتنرری
بررر برداشررت بازاریررا برره اصررطیم ادراک بررازار از کیفیررت
حسابرسرری اسررت .اسررتفاده از ایررن تعریررن در بیرران کیفیررت
واقعی حسابرسی ،با این فرر اساسری صرورت مریگیررد کره
ادراک ب رازار از کیفیررت حسابرسرری ،مررنعک کننررده کیفیررت
واقعی حسابرسی اسرت .برا ایرن وجرود برخری محققران نظیرر
کریشررنان و شررویر  )4000(4و کریشررنان  )4003( 3تعریررن
دی آنجلررو از کیفیررت حسابرسرری را برردون تفکیرر آن برره
کیفیرررت حسابرسررری و برداشرررت از کیفیرررت حسابرسررری
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پذیرفتره انرد .در سرط جامعره ایرن تصرور وجرود دارد کره
تأییرد کیفیرت حسابرسری توسرط محریط اقتصرادی ،بررای
تداوم فعالیت بلندمردت مؤسسرات حسابرسری بسریار حیراتی
است و آینده حرفه حسابرسری ترا حرد قابرل میحظره ای بره
کیفیرت سرتانده فرآینرد حسابرسری بسرتگی دارد .همچنرین،
ادعا می شود که کیفیرت ،مؤلفره اساسری بررای برازی رقابرت
بین مؤسسات حسابرسی استهربچ .)4009) 9
پررالمرو  )9188( 5کیفیررت حسابرسرری را بررر حسررب
میررزان اعتبرراردهی حسررابر تعریررن مرریکنررد .از آنجررا کرره
هدف حسابر ایجاد اطمینران نسربت بره صرورتهرای مرالی
اسررت ،لررذا کیفیررت حسابرسرری برره معنرری عرراری بررودن
صررورت هررای مررالی حسابرسرری شررده از تحریفررات بررا اهمیررت
اسررت .در واقررع ایررن تعریررن ،بررر نتررایج حسابرسرری تاکیررد
مرریورزد ،یعنرری قابررل اعتمرراد بررودن صررورتهررای مررالی
حسابرسرری شررده ،کیفیررت برراالی حسابرسرری را مررنعک
می کند .این تعریرن بره طررم پرسرش زیرر منتهری مریشرود:
"چگونرره اسررتفاده کننرردگان میررزان قابررل اعتمرراد بررودن
صررورتهررای مررالی حسابرسرری شررده را ارزیررابی مرریکننررد؟".
این تعرین از کیفیرت حسابرسری مبتنری برر حسابرسریهرای
انجررام شررده اسررت ،زیرررا سررط اطمینرران صررورتهررای مررالی
حسابرسی شده را نمری تروان قبرل از انجرام حسرابری تعیرین
کرد دن ).)4009
6
تیررتمن و ترررومن ( )9186کیفیررت حسابرسرری را میررزان
صررحت و درسرررتی اطیعررراتی کرره پرر از حسابرسررری در
اختیار سرمایهگرذاران قررار مریگیررد ،تعریرن کرردهانرد .ایرن
تعریررن مشررابه تعریررن پررالمرو از کیفیررت -حسابرسرری
است.
7
دیویدسررون و نئررو ( )9113تعریررن کیفیررت حسابرسرری
را توانرررایی حسرررابر در کشرررن و گرررزارش تحریفرررات برررا
اهمیت و نیرز کشرن دسرتکاری انجرام شرده در سرود خرال
می دانند .امرا الم و چنر  )9119( 8اعتقراد دارندکره کیفیرت
خردمات حسابرسرری برره جررای آنکرره یر جررا مررورد بررسرری
قرار گیرد ،باید بررای هرر پرروحه حسابرسری جداگانره بررسری
شود االجمی .)4001)1
حسررا یگانرره و فیمررزاده لررداری ( )9319در مقالرره ای
تحررت عنرروان ارزیررابی کیفیررت جررامع حسابرسرری در ایررران
پرداختنرد وآنهرا بجررای تعریرن واحه کیفیرت بررر ویژگری هررا و
شرراخ هررای کیفیررت حسابرسرری پرداختنررد آنهررا عنرروان
کردند که کیفیرت یر طیرن اسرت و نمری تروان آن را تنهرا
در فالب صفر و ی بیان کرد.

فرانسرری ( )4099شررش واحررد تجزیرره و تحلیررل اطیعررات
را برای کیفیت حسابرسری مطررم کررد کره ایرن شرش واحرد
عبارتنند از:
 )9نهاده های حسابرسی
 )4فرآینده های حسابرسی
 )3موسسات حسابرسی
 )9صنعت و بازار حسابرسی
 )5نهاده ها و ساز و کارها
 )6پیامدهای اقتصادی ستانده های حسابرسی
در ادامه به هرر یر از عوامرل کیفیرت حسابرسری از دیردگاه
فرانسی می پردازیم.
 نهاده های حسابرسی
دو نهرراده اصررلی در فرآینررد حسابرسرری عبارتننررد از )9
افررراد ترریم رسرریدگی ،و  )4آزمررون هررای حسابرسرری کرره برره
منظرررور گررررد آوری شرررواهد انجرررام مررری شرررود .کیفیرررت
حسابرسرری زمررانی افررزایش مرری یابررد کرره کررار رسرریدگی برره
افراد شایسته محول گردد.
 فرآیند حسابرسی
فرآینررد حسابرسرری ،نحرروه بکررار گرررفتن نهرراده هررای
حس ابرسرری را نشرران مرری دهررد .فرآینررد حسابرسرری شررامل
تصمیمات و قضراوت هرایی اسرت کره حسابرسریان در رابطره
بررا برنامرره ریررزی ،گررردآوری شررواهد و تفسرریر شررواهد برره
منظررور احررراز الزامررات گسررترده اسررتاندارد هررای حسابرسرری
اتخا می کنند ترا شرواهد کرافی و قابرل اطمینران بره عنروان
پشتوانه افهارنظر خود فراهم آورند.
 موسسات حسابرسی
حسابرسران بررای موسسرات حسابرسرری کرار مری کننررد
و نتیجرره فرآینررد حسابرسرری ،ی ر گررزارش حسابرسرری اسررت
کرره برره نررام موسسرره حسابرسرری و برره صررورتهای مررالی
حسابرسی شده صاحبکار صرادر مری شرود ،کره مری تروان آن
را برره عنرروان سررتانده مشررترک نهرراده هررای صرراحبکار و
قضرراوت حسررابر دانسررت قیبنررز  90و همکرراران).)4090
موسسررات حسابرسرری هسررتند کرره پرسررنل را اسررتخدام و
آموزش می دهنرد و از طریر جبرران خردمات و سرایر خرط
مشی های سازمانی به آن ها انگیزه می دهند.
 صنعت حسابرسی و بازار های حسابرسی
موسسررات حسابرسرری ،یرر صررنعت را تشررکیل مرری
دهنررد .سرراختار هررر صررنعت مرری توانررد رفتررار اقتصررادی در
بازار ها (مثرل کیفیرت محصرول و قیمرت گرذاری خردمات )
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را تحررت ترراثیر قرررار دهررد (پیپررال  99و همکرراران.)4099.
ماهیرت متمرکررز صررنعت حسابرسرری حکایررت از انحصررار دارد
و موسسررات بررزرا حسابرسرری افلررب بررا هررم همکرراری مرری
نماینررد تررا مجموعرره مشررترکی از منررافع مثررل البرری برررای
کرراهش مسررئولیت حسابرسرران را پرریش برنررد اندرسررون  94و
همکاران) .)1992
 نهاده ها و ساز و كارها
آرایشررات نهررادی ،برره نظررام قررانونی یرر کشررور اشرراره
دارد که مسرئولیت قرانونی حسابرسری را مشرخ مری کنرد.
هررر کشرروری نهادهررای منحصررر برره فرررد خررود را دارد کرره
مقررات گرذاری و نظرارت برر حسابرسران را برر عهرده دارنرد.
برای مثرال ،نهادهرا در ایراالت متحرده آمریکرا شرامل هئیرت
هررای ایررالتی حسررابداری اسررت کرره برره حسابرسرران گررواهی
نامه می دهد ،یا انجمرن حسرابداران خبرره کره آزمرون هرای
اعطررای گررواهی نامرره را طراحرری مرری کنرردو اسررتاندارد هررای
حسررابداری را برررای شرررکت هررای پذیرفترره نشررده در بررور
تدوین می کند.


پيامد های اقتصادی ستانده های حسابرسی

یکرری دیگررر از ابعرراد ارزیررابی جررامع کیفیررت حسابرسرری
کشرررور ،بررسررری پیامررردهای اقتصرررادی سرررتانده هرررای
حسابرسرری برررای شرررکت هررا و اسررتفاده کننرردگان برررون
سررازمانی اسررت .تجزیرره و تحلیررل اقتصررادی سررتانده هررای
حسابرسرری حررایز اهمیررت اسررت کرره ارزشررمندی و محترروای
اطیعرراتی گررزارش هررای حسابرسرری و پیامررد هررای اقتصررادی
آن را نشان می دهد.
جون و همکاران ( )4001از نمونه بزرگی از شرکتهای
صاحبکار حسابرسی در ایاالت متحده برای دوره 4005-4000
استفاده کردند ،آنها رابطه اندازه موسسه حسابرسی ،کیفیت
حسابرسی و قیمت گذاری حسابرسی را بررسی کردند .در این
تحقی کیفیت حسابرسی از طری اقیم تعهدی فیر عادی و
اندازه موسسه از دو طری ( )9تعداد صاحبکاران هر موسسه و
() 4جمع ح الزحمه های کسب شده توسط هر موسسه اندازه
گیری شده است .نتایج نشان می دهد که پ از کنترل اندازه
موسسه حسابرسی در سط ملی و تخص صنعت در سط
موسسه ،اندازه موسسه ارتباط مثبت با اهمیتی با کیفیت
حسابرسی و ح الزحمه حسابرسی دارد ،این ارتباط مثبت از
این نظریه حمایت می کند که موسسات حسابرسی بزرا در
مقایسه با موسسات حسابرسی کوچ  ،کیفیت حسابرسی
باالیی دارند و این تفاوت کیفیت در بازار برای خدمات
حسابرسی دارای ارزش است .پژوهشهای انجام شده نشان
می دهد تقاضا برای حسابرسی پیش از آن که الزام قانونی
51

مطرم باشد ،وجود داشته است .بنا به استدالل برای ورود به
پژوهش درباره نظریه تقاضا برای کیفیت حسابرسی از آن جا
ناشی میشود که بین مدیران شرکت و سرمایه گذاران تقاران
اطیعاتی وجود ندارد .از آنجا که بحث قیمت گذاری سهام
شرکت مطرم است ،حسابرسی یکی از راههای مشخ کردن
اعتبار اطیعات صورتهای مالی است .با رشد رقابت در حرفه،
موسسات حسابرسی ضرورت ارایه خدمات خود با کیفیت هر
چه بهتر به بازار را بیشتر دریافتند و برای رقابت بر پایه ای به
فیر از ح الزحمه ،موسسات حسابرسی به دنبال متقاوت
کردن خدمتشان هستند .استفاده کنندگان صورتهای مالی
هنگامی می توانند به اطیعات مالی منعک در صورتهای مالی
اتکا کنند که شخ مستقل ،یصیم و بیطرف نسبت به میزان
اعتبار این اطیعات ،نظر حرفه ای ارایه کرده باشد .در ساختار
اجتماعی – اقتصادی کنونی (به ویژه با وجود جامعه حسابداران
رسمی ایران) وفیفه افهار نظر نسبت به صورتهای مالی به
حسابرسان واگذار شده است .ایفای این مسئولیت که متضمن
ارایه خدمات مطمئن به جامعه است ،باید بر اسا معیارهای از
پیش تعیین شده که هدف آن یکنواخت نمودن گزارشگری
مالی است ،انجام شود .لذا این پژوهش در پی این است که با
اولویت بندی ارکان موثر بر کیفیت گزارش حسابرسی که از
متون و مقاالت داخلی و خارجی استخراج میگردد ،گامی موثر
در افزایش ارایه خدمات مطمئن تر به استفاده کنندگان از
گزارشات حسابرسی بردارد.
ابراهیمرری و سرریدی) )9387نقررش حسابرسرران مسررتقل
را در کرراهش اقرریم تعهرردی اختیرراری مررورد واکرراوی قرررار
مرری دهنررد .در ایررن پررژوهش ترراثیر نرروا موسسرره حسابرسرری،
نرروا افهررار نظررر حسررابر در گررزارش حسابرسرری و تعررداد
بنرردهای شرررط گررزارش حسابرسرری بررر روی اقرریم تعهرردی
اختیاری سرنجیده مریشرود .یافترههرای ایرن پرژوهش نشران
مرری دهررد تنهررا نرروا موسسرره حسابرسرری بررا اقرریم تعهرردی
اختیاری ارتباط دارد.
نمررازی و همکرراران) ،)9310برررای بررسرری رابطرره بررین
کیفیررت حسابرسرری و مرردیریت سررود از انرردازه دوره تصرردی
حسررابر بهررره مرریگیرررد .نتررایج نشرران مرریدهررد کرره بررین
مدیریت سرود و انرداره حسرابر  ،رابطره مسرتقیم ولری فیرر
معنرری دار و هررم چینررین بررین مرردیریت سررود و دوره تصرردی
حسابر رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.
حسررا یگانرره و همکرراران) )9319رابطرره بررین کیفیررت
حسابرسی و انردازه شررکت را مرورد بررسری قررار مریدهنرد.
در این مقالره موسسرات حسابرسری عضرو جامعره حسرابداران
رسررمی در زمررره حسررابر کوچرر (موسسررات حسابرسرری
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کوچرر ) و سررازمان حسابرسرری برره دلیررل کارکنرران زیرراد و
قدمت بیشرتر در زمرره حسرابر برزرا قررار گرفتنرد .بررای
بررسی کیفیت نیرز معیرار پژوهشرگر ،مقایسره تحریرن کشرن
شررده و گررزارش شررده در گزارشررهای حسابرسرری برره تفکی ر
پررنج نرروا تحریررن ،از طریرر مقایسرره گررزارش حسابرسرری
سال جاری و گرردش سرود و زیران انباشرته سرال آتری انجرام
شررده اسررت .تحلیررلهررای آمرراری صررورت گرفترره در ایررن
پژوهش مبرین رابطره معنرادار و معکرو کیفیرت حسابرسری
و اندازه موسسه حسابرسی است.
فیرررره وهمکررراران) )4094تررراثیر انرررواا چررررخش
حسررابر شررامل چرررخش اجبرراری ،چرررخش اختیرراری،
چرررخش شررری مسررئول وچرررخش موسسرره حسابرسرری
رابرکیفیرررت خررردمات حسابرسررری دربازارسررررمایه چرررین
موردبررسرری قراردادنررد.نتایج یافتررههررای آنهاحرراکی ازآناسررت
کرره بررین چرررخش اجبرراری شررری وچرررخش اختیرراری
موسسرره حسابرسرری باکیفیررت حسابرسرری رابطرره معکررو
معنررراداری وجودداردکررره ایرررن رابطررره درمررروردچرخش
اختیرراری شررری وچرررخش اجبرراری موسسرره حسابرسرری
معنادارنمی باشد.
ابرررراهیم )  )4093در مرررورد کیفیرررت حسابرسررری ،دوره
تصرردی حسررابر  ،نفررو صرراحبکار و مرردیریت سررود انجررام
شررده اسررت .ایررن تحقیرر مرردارکی در مررورد اثررر کیفیررت
حسابرسی بر مدیریت سرود فرراهم مریکنرد .در ایرن تحقیر
از جریررانهررای نقرردی حاصررل از فعالیررتهررای عملیرراتی
گررزارش شررده در صررورت جریرران وجرره نقررد و بررر آورد اقرریم
تعهرردی اسررتفاده شررده اسررت .همچنررین برررای برررآورد اقرریم
تعهدی اختیراری از مردل تعردیل شرده جرونز در یر سرری
زمانی اسرتفاده شرده اسرت .نترایج تحقیر مردارکی را مرورد
ارتبرراط معکررو بررین کیفیررت حسابرسرری و مرردیریت سررود
ارایرره مرریدهررد .نتررایج نشرران مرریدهررد کرره دوره تصرردی
حسررابر برخرری تررأثیرات مثبررت بررر روی کررارایی فراینررد
حسابرسرری و بهبررود عملکرررد کنترلرری فررر شررده برررای
حسابرسان دارد .همچنین نترایج تحقیر نشران مریدهرد کره
نفررو صرراحبکار نمرری توانررد بررر اسررتقیل حسررابر اثررر
گذاشته و یا این کره حسابرسران بره صراحبکاران برزرا خرود
اجررازه دهنررد کرره اختیررارات بیشررتری در گزارشررگری سررود
داشته است.
لرری وهمکرراران))4093درتحقیقرری ترراثیرونقش کیفیررت
حسابرسررری درمررردیریت ریسررر پرررروحههرررای مهندسررری
راموردمطالعرره قرررارداده انررردونتایج یافتررههررای آنهانشررران
مرری دهدکرره کیفیررت حسابرسرری نقررش مهررم واثرگررذاری

درمرردیریت ریسرر پررروحههررای مهندسرری داشررته بطوریکرره
عملکردوکیفیررت حسابرسرران بطورمعنرراداری باعررث افررزایش
کارایی واثربخشی این پروحه هاشده است.
کرررن چرررن وهمکررراران) )4099در مقالررره "کیفیرررت
حسابرسرری ومرردیریت سررود برررای شرررکتهررای درگیررر در
عرضررره عمرررومی سرررهام ترررایوان " بررره بررسررری کیفیرررت
حسابرسرری و مرردیریت سرررود در شرررکتهررای درگیرررر در
عرضه عمومی سرهام ترایوان پرداختره انرد در ایرن تحقیر برا
انتخرررام چهرررار شررررکت برررزرا حسابرسررری بررره عنررروان
حسابرسرران بررا کیفیررت و مقایسرره سررود در شرررکتهررای
حسابرسرری شررده توسررط ایررن چهررار شرررکت بررا شرررکتهررای
حسابرسی شده توسط فیرر ایرن چهرار شررکت ،قبرل وبعرد از
عرضرره عمررومی سررهام در تررایوان ایررن نتیجرره حاصررل شررده
اسررت کرره اوالس سررود مرردیریت مرریشررود وثانیراس بررین مرردیریت
سود وکیفیرت حسابرسری ارتبراط معنری داری وجرود داشرته
برره طرروری کرره برراالتر بررودن کیفیررت حسابرسرری موجررب
کاهش مدیریت سود در این شرکتها شده است.
جوهل و همکاران( )4099در تحقی خرود تراثیر مکرانیزم
های نظارتی شامل کیفیت حسابرسی و هیات مدیره بر کیفیت
گزارشگری مالی را مورد بررسی قرار دادند .نترایج یافتره هرای
آنها نشان می دهد که کارایی عملکرد نظارتی هیرات مردیره و
کیفیت حسابرسی موجب افزایش کیفیت گرزارش گرری مرالی
می گردد.
هولسشرررر و سرریاوی ( )4099در تحقیرر خرررود تررراثیر
تخص حسابر در صرنعت برر ریسر پرذیری شررکت هرا
را مورد بررسی قرار دادند .نترایج یافتره هرای آنهرا نشران مری
دهررد کرره بررین تخصرر حسررابر در صررنعت و ریسرر
پرذیری شررکت هررا ارتبرراط معنرراداری وجررود دارد .همچنررین
یافترره هررای آنهررا نشرران مرری دهررد مکررانیزم هررای نظررارتی
همچررون درصررد مالکیررت سررهامداران نهررادی و پوشررش
تحلیل گرران برر ارتبراط برین تخصر حسرابر در صرنعت
و ریس پذیری شرکت ها تاثیر مثبتی دارد.
 -3روش شناسی پژوهش
تحقی ر حاضررر حاصررل تحقیقررات نظررری و بررسرریهررای
میدانی و عملی می باشرد البتره برا توجره بره عنروان موضروا
تحقی باید گفرت کره عمردت سا یر تحقیر میردانی و عملری
اسررت ولرری از آنجررایی کرره داشررتن یرر شررناخت و تصررویر
دقیرر و روشررن از هررر فکررر و اندیشررهای در پیرراده شرردن
درست و صحی آن نقش اساسی دارد.
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در ایررن تحقی ر جهررت آزمررون پرسررش تحقی ر از روش
مقایسرره میررانگین هندسرری جامعرره اسررتفاده شررده اسررت.
سررپ برره الویررت بنرردی ارکرران کیفیررت گررزارش حسابرسرری
تاییررد شررده از طری ر روش سلسرره مراتبرری و سلسرره مراتبرری
فازی استفاده کردیم .لرذا سرعی شرد تبیرین دقیر و روشرنی
از فرهن موضروا تحقیر بره عمرل آیرد ترا زمینرهای باشرد
برررای درک بیشررتر نتررایج حاصررل از تحقیقررات میرردانی و
خمیررر مایررهای برررای ارایرره پیشررنهادات اصرریحی کرره برررای
نیل به اهداف مد نظر فرآیند زیر طی گردد:
الن) استفاده از پرسشنامه
پرسشرررنامه یکررری از مهمتررررین منرررابع جمرررع آوری
اطیعررات در ایررن پررژوهش مرری باشررد .بررا در نظررر گرررفتن
جامعرره آمرراری توضرری داده شررده از یرر طرررف و رعایررت
سرررنخیت سرررئواالت برررا فرضررریات از سررروی دیگرررر ایرررن
پرسشنامه طراحی گردید.
م) مطالعات کتابخانهای
در ایررن رابطرره از منررابع زیررادی اعررم از فارسرری و متررون
ترجمررره شرررده از نویسرررندگان شرررامل کتابهرررا،مقررراالت و
سرمینارهای برگررزار شرده در داخررل و خرارج کشررور اسررتفاده
شده است.
ج) مصاحبه با کارشناسان
در ایرررن مرحلررره برررا کارشناسررران متخصر ر سرررطوم
مختلن مصراحبه و گفتگوهرای زیرادی بره عمرل آمرده اسرت
که این مصاحبهها دو هدف عمده را تأمین می کرد:
 )9رسیدن به یر دیردگاه مشرترک و تفراهم در مرورد
کلیرررات موضررروا و واحههرررای بررره کرررار رفتررره در
پرسشنامه و مفاهیم و عبارات موجود در آن.
 )4جمررع آوری اطیعررات دربرراره نقرراط قرروت و ضررعن
اجررررای اسررررتانداردهای حسابرسرررری در جریرررران
تحقی .
فرآینرد نمونره گیرری،اسررتخراج نترایج و اسرتنباط قواعررد
کلری براسررا مشرراهده معتبرهرا در گررروه نسرربتاس کرروچکی از
جامعه را میسر ساخته است.
قلمرررو زمررانی ایررن پررژوهش سررال  9314و  9313در
زمان انجرام پرژوهش مری باشرد .در ایرن تحقیر بررای جمرع
آوری اطیعرات مررورد نیرراز ،از حسابرسرران مسررتقل کرره دارای
تجررارم کررافی و مناسرربی در ارتبرراط بررا گررزارش حسابرسرری
برروده انررد اسررتفاده شررده اسررت .جامعرره آمرراری ایررن تحقی ر
شررامل حسررابداران رسررمی عضررو جامعرره حسررابداران رسررمی
میباشد
02

با توجه به توضیحات فرو در ایرن پرژوهش نمونرههرا بره
صررورتیکه ی ریس اشرراره مرری شررود ،انتخررام مرری شرروند چررون
جامعرره آمرراری تحقی ر ی ر جامعرره محرردود اسررت .لررذا بررا
استفاده از فرمرولی کره در زیرر ارایره مری شرود تعرداد نمونره
آماری به حداقل نفر میرسد.
)Za 2 p(1  p
( )9
n
2

 = nتعداد اعضای نمونه آماری
 = αاحتمال خطای نوا اول
 =Pنسبت موفقیت در اثبات فرضیههای تحقی
) =(1-Pنسبت عدم موفقیت در اثبات فرضیههای تحقی
 =εخطای قابل قبول در پاسخهای داده شده
چررون شرراخ هررای تحقی ر مقیررا کیفرری برروده برررای
محاسررربه آن از پارامترهرررای نسررربت موفقیرررت پاسرررخهرررا
اسررتفاده گردیررده و بررا توجرره برره اینکرره حاصلضرررم آن در
نسبت عدم موفقیرت بزرگتررین مقردار را بره دسرت مری آورد
و بیشترین تعرداد را نشران مری دهرد و عوامرل بیشرماری در
قضرراوت آدمرری تررأثیر دارد و گزینررههررای پاسررخنامه نیررز برره
دلیل قضراوتی برودن از ایرن قاعرده خرارج نیسرتند در نتیجره
تررا  % 7اخررتیف در معنرری دار بررودن پاسررخها قابررل افمررا
برره نظررر میرسررد ،برره عبررارتی در ایررن تحقی ر تررا میررزان %7
خطررا در پاسررخها قابررل قبررول فررر شررده اسررت .همچنررین
چررون قصررد بررر آن اسررت کرره بررا اطمینرران  % 15نتیجرره برره
جامعرره تعمرریم داده شررود لررذا خطررای نرروا اول آزمررون برره
انرردازه  (α = %5 ) % 5تعیررین گردیررده کرره بررا ایررن تعمرریم
خطای نوا دوم ) (ßنیرز بره حرداقل میرسرد کره برا توجره بره
مفروضات یادشده حجم نمونه به قرار زیر تعیین میگردد:
1.962 50%50%  196
( )4
n 
0.07 2

Z  Z0.025  1.96
2

حررداقل نمونرره بررا محاسرربات فررو  916نفررر تعیررین گردیررده
است.
سنجش ميزان پایایی پرسشنامه
پررر از طراحررری پرسشرررنامه و بررسررری روایررری آن
پرسشررنامه مررذکور برره صررورت آزمایشرری در اختیررار  49نفررر
ازاسررراتید ومررردیران موسسرررات حسابرسررری عضرررو جامعررره
حسررابداران رسررمی ایررران قرررار گرفررت .سررپ دادههررای
پرسشررنامه در نرررم افررزار  SPSSوارد شررد و بررا ایررن نرررمافررزار
ضریب آلفای کرونباخ به صورت زیر محاسبه شده است.
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جرردول اول تعررداد پرسشررنامههررای مررا را کرره برررای
محاسبه به کار گرفتره شرده نشران مری دهرد .همانگونره کره
در جرردول دیررده میشررود تمررامی  49پرسشررنامه برره صررورت
کامل وارد شدهاند.
محاسبه آلفای كروكباخ :
جدول( )1آلفای كرونباخ
تعداد پرسش ها

آلفای كرونباخ

28

تعداد نمونه

0.926

24

 -4مدلهای پروهشی ونحوء اجرای آن
مرردل تحلیررل سلسررله مراتبرری  ،93مرردلی انعطرراف پررذیر
اسررت کرره افررراد و گروههررا برره وسرریله آن ،ایرردههایشرران را
شررکل داده ،مسررایل را برره وسرریله ارایرره فرضرریههررای مناسررب
تعریرن کررده و در نهایررت جروام مطلروم خررود را بره دسررت
می آورنرد .در ایرن مردل ،ارزیرابی حساسریت نترایج برا ت ییرر
اطیعات امکان پذیر است.
 AHPقضرراوتهررا و ارزشهررای شخصرری را بررا ی ر روش
منطقی به هم مررتبط مری سرازد .ایرن فرآینرد برا اسرتفاده از
تصررور ،دانررش و تجربرره افررراد ،سرراختار سلسررله مراتررب را
شررکل داده و بررا اسررتفاده از تجربرره و منطرر  ،قضرراوتهررای

مطلرروم را موجررب مرریشرروند .بررا اسررتفاده از  AHPمرریترروان
اجزاء ی مسراله را بررای بدسرت آوردن نترایج مطلروم براهم
مرررتبط نمررود و تعررامیت آنهررا را برره طررور کامررل برره دسررت
آورد.
در بهبررود قضرراوتهررا AHP ،قابررل تکرررار و برره صررورت
مسررتمر و پرریش رونررده اسررت AHP .برره تصررمیم گیرنرردگان
این امکان را می دهد ترا اجرزاء سلسرله مراترب یر مسراله را
گسرررترش داده و در قضررراوتهایشررران ت ییرررر بررره وجرررود
آورند.هرگونه تکررار  AHPشربیه بره مراحرل فرضریه سرازی و
آزمرایش فرضرریه اسررت .تصررحی فرضریههررا در یر سیسررتم
موجب درک بهتر آن میشود.
 AHPچرررارچوبی بررررای مشرررارکت گروهررری افرررراد در
تصمیم گیری و حرل مسرایل ایجراد مریکنرد و برا مشرارکت،
مذاکره با افراد مری تروان بررای واقعیرات تصرمیم گیرری یر
سرراختار سلسررله مراتررب مشررخ را تعریررن نمررود .ایررن
مشررارکت گروهرری سرربب افررزایش اعتبررار نتررایج مرریشررود.
اگرچه به کارگیری و اجررای آن بره دلیرل تنروا ایردههرا کرار
سرراده ای نیسررت ولرری در مررورد ایرردههررای هررر شررخ
(شررهودی یررا علمرری) مرریترروان از  AHPکم ر گرفررت .ایررن
مدل را میتوان بررای حرل مسرایل واقعری از قبیرل تخصری
منررابع ،حررل تعررار و ...برره کررار گرفررت .امررروزه  AHPدر
مسررایلی از قبیررل برنامرره ریررزی  ،99انتخررام سرربد سررهام  95و
تحلیل هزینه – فایده  96کاربرد فراوانی دارد.
در جرردول  ،4مزیررتهررای اسررتفاده از مرردل  AHPبرره عنرروان
ی رویکرد علمی و انعطاف پذیر بیان شده است.

جدول( )2مزیت استفاده از AHP

 )9وحدت

97

 AHPالگویی واحد ،قابل فهم و انعطاف پذیر برای مسایل تصمیم گیری ارایه میدهد.

 )4تکرار فرآیند

98

 )3قضاوت و اجماا
 )9بده – بستان
 )5ترکیب

این فرآیند افراد را قادر میسازد تا تعرین خود از ی
91

این فرآیند به اجماا تاکید نمی کند ،بلکه نتایج قضاوتهای مختلن را باهم ترکیب میکند.
 AHPاولویتهای ع وامل تشکیل دهنده ی مجموعه را در نظر گرفته و این امکان را میدهد تا بهترین گزینهها را با توجه به
اهداف موردنظر انتخام شوند.

40

49

 )6سازگاری

مساله را اصیم کنند و قضاوت و درکشان را از راه تکرار بهبود بخشند.

 AHPمطلوبیت هر گزینه را تخمین میزند.
44

 )7پیچیدگی

 AHPسازگاری قضاوتهای مورد استفاده در اولویتها را تعیین میکند.
 AHPرویکردی تحلیلی – سیستمی را در حل مسایل پیچیده به کار میگیرد.

43

 )8وابستگی متقابل اجزاء
 )1ساختار سلسله مراتبی
 )90اندازه گیری

49

این فرآیند ،وابستگی متقابل اجزاء را مورد توجه قرار داده و بر کاربرد تفکر خطی پافشاری نمی کند.
 AHPاجزاء ی سیستم را در سطوم مختلن قرار میدهد.
 AHPمقیاسی برای اندازه گیری موارد نامشهود ارایه داده ،روشی را برای تدوین و تعیین اولویتها تعیین میکند.
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برررای حررل یرر مشررکل از طریرر  ،AHPابترردا بایررد
مسرراله را برره دقررت و بررا تمررام جزییررات آن ،تعریررن و تبیررین
نمررود و جزییررات آن را برره صررورت یرر سرراختار سلسررله
مراتبی ترسریم نمرود .بعرد از ایجراد سلسرله مراترب ،اهمیرت
نسرربی عوامررل مختلررن را بایررد تعیررین نمررود .ارزیررابی ایررن
عوامل می توانرد بره وسریله تصرمیم گیرنردگان و یرا طراحران
مسرراله صررورت گیرررد .ضررمن اینکرره افررراد مختلررن تصررمیم
گیرنررده و یررا مشرراور نیررز دربرراره موضرروا افهررار نظرهررای
مختلفرری دارنررد کرره ارزیررابی ایررن نظرررات ضررروری اسررت.
کیفیت این نظرات بره وسریله درجرات مختلرن ( بررای مثرال
اعداد از  9تا  ) 1قابرل مقایسره اسرت .یعنری افرراد نظرر خرود
را در رابطرره بررا یر معیررار و ترراثیر آن بررر هررر گزینرره مطرررم
میکننرد .سرپ ایرن نظررات ،امتیراز داده شرده و و هرکردام
رتبه بندی میشوند.
بعررد از طرری مراحلرری ،نظرررات تلفی ر شررده و مطلوبیررت
هرکرردام از گزینررههررای موجررود برره صررورت ریاضرری تخمررین
زده مرریشررود و گزینرره ای کرره بیشررترین مقرردار عررددی را
دارد ،به عنوان بهترین گزینه انتخام میگردد.
اگررر در یرر خوشرره  nعنصررر وجررود داشررته باشررد
مقایسرره صررورت خواهررد گرفررت .چررون هشررت معیررار وجررود
دارد بنابراین تعداد مقایسههای انجام شده برابر است با:

سيستمهای فازی
منطر فررازی روشرری برررای رسرریدن برره نتررایج دقیر بررر
پایرره اطیعررات ورودی نرراق و فیررر دقی ر اسررت .در منط ر
فازی مقادیر زبانی و دانرش فررد خبرره جرایگزین مردلسرازی
ریاضرری سیسررتمهررای پیچیررده شررده اسررت .در ابترردا منط ر
فازی نقطره مقابرل منطر کیسری بحسرام مریآمرد ولری
امررروزه بسرریاری بررر ایررن باورنررد کرره منط ر کیسرری ی ر
حالرررت خرررار و نهرررایی از منطر ر فرررازی اسرررت .منطر ر
کیسی یرا ارسرطویی هرر چیرزی رابرر اسرا یر سیسرتم
دوتایی درست یا فلرط ( 0یرا  )9ارزیرابی نمروده ولری منطر
فازی درستی هر چیزی را برا یر عردد پیوسرته برین صرفر و
یر  ،نشران مریدهرد .بره بیرانی بنیران منطر ارسرطویی بررر
پایه گذاره هرای همیشره درسرت و همیشره نادرسرت بروده در
حالیکه در منط فرازی ایرن گرذارههرا بره گرذارههرای گراهی
درسررت ،گرراهی نادرسررت و تررا حرردودی درسررت تبرردیل
گشتهاند.

00

در سال  ،9165لطفری زاده نظریره سیسرتم هرای فرازی را
معرفرری نمررود .سررال  9179مررییدی ابررراهیم ممرردانی از
دانشگاه لنردن بررای نخسرتین برار منطر فرازی را در زمینره
کنترررل ی ر موتررور بخررار سرراده بکررار گرفررت .اولررین کرراربرد
صررنعتی منط ر فررازی برررای کنترررل کرروره سرریمان درسررال
 9180توسط اسمیت دانمرارکی بره کرار گرفتره شرد .در دهره
 9180مررییدی موسسرره فرروجی الکتریرر منطرر فررازی را
برای کنتررل یر فراینرد تصرفیه آم بکرار گرفرت و متعاقرب
آن شرررکت هیترراچی ی ر سیسررتم کنترررل خودکررار قطررار را
بر مبنای منطر فرازی توسرعه داد .از دهره نرود مرییدی بره
بعررد منطرر فررازی از جایگرراه ویررژهای در علرروم مختلررن
مهندسی برخوردار شده است.
مجموعررهای کرره در منطرر ارسررطویی دارای دو عضررو
صررفر و یرر اسررت در منطرر فررازی برره مجموعررهای بررا
بی نهایت عضو کره دارای مقرادیر برین صرفر ترا یر هسرتند،
تبدیل می شود .منطر فرازی بیرانگر قروانین بسریار سراده در
فالررب مت یرررهررای زبررانی برره صررورت "" if A then B
میباشرد .مت یرر هرایی کره بتواننرد واحههرای از زبران طبیعری
را برره عنرروان مقرردار بپررذیرد یرر مت یررر زبرران شررناختی،
نامیده می شوند .بررای مثرال در قرانون "اگرر هروا گررم باشرد
بخاری را کم کن ".گرم و کم دو مت یر زبانی است.
در سیسررتمهررای عملرری اطیعررات از دو منبررع سرچشررمه
می گیرنرد ،منبرع اول افرراد خبرره کره دانرش و آگاهیشران را
در مورد سیستم برا زبران طبیعری تعریرن مریکننرد و منبرع
دیگر مدل های ریاضری اسرتنتاج بررای اسرتفاده از دانرش کرد
شررده فرررد خبررره مرریباشررند .بنررابر ایررن ی ر مسرراله مهررم
ترکیب این دو نروا اطیعرات در طراحری سیسرتمهرای فرازی
اسرت .چنرین سیسرتمی ترکیبری شرامل دانرش فررد خبرره و
مدلهای استنتاج ،سیستم خبره نامیده میشود.
 -5نتایج پژوهش
 -5-1نتایج توصيفی
توزیررع فراوانرری و درصررد فراوانرری میررزان تحصررییت ،
میررزان تجربرره و رشررته تحصرریلی حسررابداران رسررمی عضررو
جامعه حسرابداران رسرمی ایرران در جردول 3مرنعک شرده
است.
همررانطور کرره در جرردول  3مشررخ اسررت اکثریررت
نمونه مرورد مطالره دارای مردرک تحصریلی لیسران هسرتند
کررره حررردود  60درصرررد نمونررره را تشرررکیل مررریدهنرررد و
حسررابداران رسررمی دارای مرردرک دکتررری حرردود  5درصررد
حجم نمونه را تشکیل می دهند کره بسریار انردک مریباشرند.
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اکثریرررت نمونررره مرررورد مطالررره دارای مررردرک تحصررریلی
لیسرران هسررتند کرره حرردود 65درصررد نمونرره را تشررکیل
می دهنرد و حسرابداران رسرمی دارای مردرک اقتصراد حردود
 95درصررد حجررم نمونرره را تشررکیل مرریدهنررد کرره بسرریار
انردک مریباشرند .همچنرین اطیعرات فرو در قالرب نمررودار
( )9نیز بیان شدهاند.

همچنررین اطیعررات فررو در قالررب نمررودار 9نیررز بیررران
شدهاند.
اکثریرت نمونرره مرورد مطالعرره دارای تجربره کرراری برین  7تررا
 95سرراله هسررتند کرره حرردود 90درصررد نمونرره را تشررکیل
می دهنرد و حسرابداران رسرمی دارای تجربره کراری بریش از
 44سرررال حررردود  90درصرررد حجرررم نمونررره را تشرررکیل
مرریدهنررد کرره بسرریار انرردک مرریباشررند .همچنررین اطیعررات
فو در قالب نمودار  9نیز بیان شدهاند.

جدول ( -)3جدول ميزان تحصيالت ،تجربه و رشته حسابداران رسمی
رشته تحصيلی

ميزان تجربه

اقتصاد

مدیریت

حسابداری

30
%95/5

31
%91/8

947
%69/7

بيش از  22بين  15تا

ميزان تحصيالت

بين  7تا كمتر از 7

سال

 22سال

 15سال

سال

40
%90/9

51
%30/9

78
%31/7

31
%91/8

دكتری

فوق
ليسانس
68
%39/6

90
%5/9

ليسانس
998
%60/4

آماری
فرآوانی
درصد فرآوانی

140
120
100
80
60
40
20
0

نمودار( )4مشخصات فردی
 -5-2نتایج استنباطی
( اولویت بنردی موانرع ارکران کیفیرت گرزارش حسابرسری برا
تحلیل سلسه مراتبی فازی:)AHP
هدف ما از انجام این پرژوهش اولویرت بنردی ارکران مروثر برر
کیفیت گزارش حسابرسری بروده اسرت کره بررای ایرن منظرور
ابتدا به نام گذاری آنها بره صرورت حرروف انگلیسری بره شررم
جدول شماره  5می باشد.

جدول ( )5گروه بندی اركان كيفيت گزارشگری حسابرسی
اركان

ردیف
 9اندازه موسسه حسابرسی
 4استانداردهای حسابرسی
3

قوانین حاکم بر حرفه حسابداری و حسابرسی

 9شهرت حسابر
5

بندی
A
B
C
D

سازو کارهای نظارت و کنترل برحسابرسی

6

نحوه انتخام حسابر

7
8

مدت زمان روابط با صاحبکار و تداوم آن
تنوا صاحبکار
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گروه

و روابط مالی با صاحبکاران

E
F
G
H
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 -5-2-2رتبههه بنههدی اركههان كيفيههت گزارشههگری
حسابرسی با استفاده از منطق فازی
در ایررن بخررش ارکرران کیفیررت گزارشررگری حسابرسرری(
انررردازه موسسررره حسابرسررری ،اسرررتانداردهای حسابرسررری،
قرروانین حرراکم بررر حرفرره حسررابداری و حسابرسرری ،شررهرت
حسررابر  ،سررازو کارهررای نظررارت و کنترررل برحسابرسرری،
نحوه انتخام حسرابر و روابرط مرالی برا صراحبکاران ،مردت
زمران روابرط برا صراحبکار و ترداوم آن و تنروا صراحبکار) برره
وسیلهی منط فازی رتبهبندی میشوند.
اولررین قرردم در منطر فررازی ،اختصررار دهرری وزنهررای
نسبی به شاخ ها میباشرد .پاسرخ دهنردگان بره هرر یر از
شاخ ها یکی از توصرینهرای زبرانی (کرامیس موافر  ،موافر ،
بی نظر،مخالن و کامیس مخالن) را اختصار دادهاند.
در جرردول ( ،)5-4-4تبرردیل صررفات زبررانی برره اعررداد
وزنقررهای فررازی را مشرراهده مرریکنرریم( .برره صررورت توزیررع
وزنقه ای با چهرار مقردار نقطره ی مینریمم ،دو نقطره میرانی
و نقطهی ماکزیمم)
جدول ( )6صفات زبانی و وزنهای عددی ذوزنقهای
صفات زبانی

وزنهای عددی
)(0 , 0 , 0 , 0 , 0.3

کامی مواف

)(0 , 0.3 ,0.3 , 0.5

مواف

)(0.2 , 0.5 , 0.5 , 0.8

بی نظر

)(0.5 , 0.7 , 0.7 , 1

مخالن

)(0.7 , 1 , 1 , 1

کامیس مخالن

در قدم بعدی منط فرازی ،بایرد مطلوبیرت فرازی هرر یر از
ارکرررران کیفیررررت حسابرسرررری (  ) F  1 S  Wرا
n

j

ij


j 1

n

i

محاسبه کنیم.

در جرردول 7مرراتری سررازگار،حروف  A-Hبیررانگر هررر
یر از ارکرران کیفیررت گررزارش حسابرسرری مرریباشررد کرره در
قالررب اجررزای یرر فرضرریه بیرران شررده اسررت .هررر یرر از
خانررههررای ایررن مرراتری  ،بیررانگر میررانگین هندسرری تمررامی
مقایسرررات زوجررری صرررورت گرفتررره برررر مبنرررای نظریرررات
حسررابداران مسررتقل مرریباشررد.در ایررن مرراتری اگررر عنصررر
iام n ،مرتبره نسرربت بره عنصررر سررط jام مهمترر یررا رجحرران
داشته باشرد ،در ایرن صرورت عنصرر jام نسربت بره iام)9/n( ،
مهمتر یا ترجی داده میشود.
قررردم بعررردی در  AHPانجرررام محاسررربات الزم بررررای
تعیررین اولویررت هررر یرر از عناصررر تصررمیم بررا اسررتفاده از
اطیعررات مرراتری مقایسررات زوجرری (جرردول  )8و همچنررین
میررزان سرررازگاری قضررراوتهرررای صرررورت گرفتررره توسرررط
حسابداران مستقل میباشد.
ابترردا میررانگین هندسرری هررر سررطر از مرراتری مقایسررات
زوجرری را محاسرربه کرررده ،سررپ هررر عنصررر از سررتون برره
دسررت آمررد هررر را بررر مجمرروا اعررداد آن سررتون تقسرریم
مررینمرراییم .مرراتری جدیرردی کرره از ایررن طریرر بدسررت
مرریآیررد را اصررطیحاس مرراتری مقایسررات نرمررال شررده یررا
ماتری سازگار مرینامند(جردول.)6بردیهی اسرت هرر عراملی
کرره دارای عرردد برراالتری باشررد ،از اولویررت بیشررتری نیررز
برخوردار میباشد.
در اولویررت بنرردی عناصررر و فعالیررتهررا بررا توجرره برره
معیارها ،بررای اینکره نترایج معتبرری را در دنیرای واقعری بره
دسرت آوریررم ،درجرره خاصرری از ناسررازگاری الزم اسررتAHP .
ناسررازگاری کلرری قضرراوتهررا را برره وسرریله نرررخ سررازگاری
محاسرربه مرریکنررد .نرررخ سررازگاری محاسرربه شررده بایررد 90
درصررد یررا کمتررر باشررد .اگررر ایررن نرررخ از  90درصررد بیشررتر
باشررد ،قضرراوتهررا ممکررن اسررت برره صررورت متضرراد باشررند و
باید در آنها تجدید نظر کرد.

جدول ( )7مطلوبيت فازی برای اركان مختلف كيفيت حسابرسی
مطلوبيت فازی

F1   0.174,0.4293,0.4293,0.75
F2   0.0205,0.1063,0.1063,0.3492 
F3   0,0.075,0.075,0.282
F4   0.1572,0.3982,0.3982,0.7 
F5   0.066,0.276,0.276,0.5502 
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اركان مختلف
اندازه موسسه حسابرسی
استانداردهای حسابرسی
قوانین حاکم بر حرفه حسابداری و حسابرسی
شهرت حسابر
سازو کارهای نظارت و کنترل برحسابرسی
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همرانطور کره از جردول  8مشرخ اسرت اولویرت بنرردی
ارکرران کیفیررت گررزارش حسابرسرری از دیرردگاه حسررابداران
رسمی عضرو جامعره حسرابداران ایرران برا اسرتفاده از تحلیرل
سلسله مراتبی فازی به شرم یل میباشد:
 )9استانداردهای حسابرسی
 )4سازو کارهای نظارت و کنترل بر حسابرسی
 )3قوانین حاکم بر حرفه حسابداری و حسابرسی
 )9شهرت حسابر
 )5تنوا صا حب کار
 )6مدت زمان روابط با صاحبکار و تداوم آن
 )7نحوه انتخام حسابر و روابط مالی با صاحبکاران
 )8اندازه موسسه حسابرسی

همررانطور کرره از اولویررت بنرردی فررو مشررخ اسررت
مهمترین عامرل تراثیر گرذار برر کیفیرت گرزارش حسابرسری،
اسررتانداردهای حسابرسرری و کررم اثرترررین عامررل نیررز انرردازه
موسسه حسابرسی میباشد.
کبقیرررت حسابرسررری را در ادبیرررات کررراربردی افلرررب از
طریرر میررزان انطبررا آن بررا اسررتاندارد حسررابری تعریررن
کریشنان وهمکاران()4009فرانسی ( )4009نموده اند.
تحقیقلررت متعرردد ی در خصررور رابطرره بررین انرردازه
موسسرره حسابرسرری وکبفیررت گررزارش حسابرسرری مررورد
مطالعرره وپررژوهش قرارگرفترره کرره نتیجرره افلررب آن وجررود
رابطرره بررین انرردازه موسسرره و کیفررت گررزارش حسابرسرری را
تاییرررد مررری لررری وهمکررراران( )4003فرانسررری () 4099
وفورمن( )4006نماید.

جدول ( )8ماتریس سازگار اولویت بندی اركان كيفيت حسابرسی
اندازه موسسه حسابرسی

استانداردهای حسابرسی

حسابداری و حسابرسی

قوانين حاكم بر حرفه

شهرت حسابرس

كنترل برحسابرسی

سازو كارهای نظارت و

روابط مالی با صاحبكاران

نحوه انتخاب حسابرس و

صاحبكار و تداوم آن

مدت زمان روابط با

گروه

A

B

C

D

E

F

G

H

تنوع صاحبكار

اركان

ميانگين
هندسی

درصد

رتبه

اندازه موسسه حسابرسی

A

9

03337

03514

03695

03959

0376

03646

03634

03511

733

8

استانداردهای حسابرسی

B

43161

9

93397

93301

93449

93994

93357

9348

93999

97397

9

قوانین حاکم بر حرفه
حسابداری و حسابرسی

C

93688

03793

9

93049

93993

93455

93479

93487

93997

93316

3

D

93645

03769

0318

9

03647

93498

9395

93991

93046

94391

9

E

43497

03891

03875

93515

9

93334

93939

93093

93989

99399

4

F

93395

03708

03717

03849

03759

9

03794

03867

03859

90331

7

G

93517

03737

03787

03861

03889

93909

9

03806

03173

99385

6

H

93583

03789

03777

03879

03188

93953

93499

9

93049

94393

5

99499

39662

49793

5954

49443

99535

89489

89033

89216

100

شهرت حسابر
سازو کارهای نظارت و
کنترل برحسابرسی
نحوه انتخام حسابر
روابط مالی با
صاحبکاران
مدت زمان روابط با
صاحبکار و تداوم آن
تنوا صاحبکار
جمع

و

سال پنجم  /شماره هجدهم /تابستان 8931

01

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

 -6نتيجه گيری و بحث
در این پژوهش ،هدف ما اولویت بندی ارکان کیفیت
گزارش حسابرسی از دیدگاه حسابرسان مستقل با استفاده از
تحلیل سلسله مراتبی فازی بوده است و عوامل کیفیت
حسابرسی را در هشت گروه طبقه بندی کردیم .نتایج آزمون
های آماری نشان داد که مهمترین عامل تاثیر گذار بر کیفیت
گزارش حسابرسی استانداردهای حسابرسی می باشد.مرجع
تدوین کننده استانداردهای حسابرسی در ایران ،سازمان
حسابرسی می باشد که با توجه به نتایج حاصل شده اولویت
دوم سازکاری نظارت وکنترل بر حسابرسی و اولویت سوم
قوانین حاکم برحرفه حسابداری وحسابرسی از این پژوهش می
توان اینگونه استنباط نمود که بخش عمدهای از کیفیت گزارش
حسابرسی به دوش سازمان حسابرسی وجامعه حسابداران
رسمی ایران می باشد لذا این سازمانها می تواند با انجام ساز و
کارهای مناسب و تدوین استانداردهای حسابرسی با کیفیت باال
و وضع قوانین مناسب نقش موثری در افزایش کیفیت گزارش
حسابرسی داشته باشد .جز ارکان اصلی عوامل دیگری نیز
کیفیت حسابرسی تاثیر گذار می باشد که بترتیب الویت
عبارتنند از :
 )9استانداردهای حسابرسی
 )4ساز وکارهای نظارت وکنترل برحسابرسی
 )3قوانین حاکم بر حرفه حسابداری و حسابرسی
 )9شهرت حسابر
 )5تنوا صاحبکار
 )6مدت زمان روابط با صاحبکار و تداوم آن
 )7نحوه انتخام حسابر و روابط مالی با صاحبکاران
 )8اندازه موسسه حسابرسی
این تحقی مشابه تحقی فرانسی ( ،)4099به شناسایی
عوامل موثر بر کیفیت کار حسابرسی پرداخت و چارچوم
کیفیت حسابرسی را در هشت عامل مطرم کرد.
الزم به توضی است که نتایج این پژوهش با نتایج افلب
پژوهش که بررسی هر ی از عوامل و ارکان کیفیت گزارش
حسابرسی به صورت مجزا پرداخته شده مطابقت دارد وبه
جهت اینکه به بررسی عوامل متعدد با روشی تحلیل فازی
الویت بندی نموده است متمایز می باشد.
جهت تحقیقات آتی پیشنهادات زیرارایه شده است:
 )9پیشررنهاد مرری گررردد کرره تحقیقرری برررای اسررتاندارهای
حسابرسی بره صرورت مجرزا انجرام شرود یعنری فرضریات
ایرررررن تحقیررررر جداگانررررره بررررررای هریررررر از
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اسررتانداردهای430،440،490وبقیرره اسررتانداردها مررورد
بررسی قرار گیرد.
 )4بررسی و تحقی در مرورد سرایر عوامرل مروثر برر کیفیرت
گزارش حسابرسی که در ایرن تحقر مرورد بررسری قررار
نگرفتهاند.
 )3الویررت بنرردی ارکرران کبفیررت گررزارش حسابرسرری از
دیررردگاه مررردیران وسررررمایه گرررذاران وسرررایر ینفعان
میتواند مورد بررسی قرارگیرد.
 )9مقایسرره تطبیقرری ارکرران کبفیررت گررزارش حسابرسرری بررا
مطالعات سایر کشورها
در انجررام ایررن پررژوهش ،چنررد محرردودیت وجررود داشررته کرره
توجه در تحلیل وکاربست نتایج ضروری است.
 )9اولررین محرردودیت برره مقایسرره سررازمان حسابرسرری و
مؤسسات عضرو جامعره حسرابداران رسرمی برمری گرردد
چررون دولترری بررودن سررازمان حسابرسرری عرراملی مررزاحم
در بررسرری انرردازه حسررابر اسررت.وهیچگونرره اطیعررات
در خصرررور طبقررره بنررردی موسسرررات در ایرررران در
دستر وجود ندارد.
 )4عدم همکراری جامعره حسرابداران رسرمی ایرران عیرفرم
مکاتبررات متعرردد تمررامی اطیعررات مربرروط برره جامعرره را
محرمانره تلقری مری نمایند.ومتاسرفانه پیگیرری وانعکررا
آن از طریرر شررورای عررالی و هیررات عررالی نظررارت و
وزارت امررور اقتصررادی و دارایرری هرریچ گونرره همکرراری
جهت پیشبرد تا کنون منجر به نتیجه نشده است.
 )3محرردودیت دسترسرری برره اعضرراء جامعرره بررا توجرره برره
پراکندگی آن در سط کشور.
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