


فلسفه انجام حسابرسی

رااستحسابرسیانجامبرایتقاضابنایزیرکهاساسیفرضیهسهواالس•
:میکندمطرحزیرشرحبه

.استنمایندگیرابطهبرنظارتابزارحسابرس:مباشرتفرضیه•

یترسودمندشده،اطالعاتحسابرسیمالیهایصورت:اطالعاتفرضیه•
.میکندفراهمگذارانسرمایهمعقوالنهگیریتصمیمبرای

استفادهوگذارانسرمایهبهواردهزیانقبالدرمدیران:بیمهفرضیه•
اینحسابرسیانجامبالذا.هستند،مسئولمالیاطالعاتکنندگان
.میکنندتقسیمحسابرسبارامسولیت



توجیه کیفیت

هاماتانگشترفتننشانهبهمنجراخیردههدوطیهاشرکتمالیهایرسوایی•
.استشدهحسابرسیکیفیتوحسابرسانسویبه

یشرفتهپهایکشوردرقانونگذارانسویازحسابرسیکیفیتوقایعاینمقابلدر•
:گرفتقرارجدیتوجهمورد

مالیگزارشگری،شورای2004سالازمتحدهایاالتدرساربینزآکسلیقانون•
،هیئت2008سالاروپااتحادیه8شماره،رهنمود2003ازسال(FRC)انگلستان
بهاداراوراقبورسکمیسیونو2003سالاز(CPAB)کاناداهمگانیپاسخگویی
راآنایارتقوحسابرسیموسساتکیفیتکنترلسیستموجود،(ASIC)استرالیا
.نمودندالزام



توجه به کیفیت حسابرسی در استانداردهای ایران

موسساتکارکنانومدیریتایران220و1شمارهحسابرسیاستانداردهای
نمودهتکیفیکنترلسیستمسازیپیادهوطراحیبهمکلفراحسابرسی
هحرفاستانداردهایالزاماترعایتازمعقولاطمینانکسبمنظوراست،به
مقرراتیوقانونی،ایی



کیفیتبینتمایزحسابرسیکیفیتتعریفدراساسهایچالشاز
.استحسابرسکیفیتوحسابرسی

حسابرسیهایکارهمهدرحسابرسیکلیکیفیت:حسابرسکیفیت

جداگانهطوربهحسابرسیهرکارکیفیت:حسابرسیکیفیت

آن معیارهای اندازه گیریوفیت حسابرسیکی



.داردوجودمختلفیتعاریفحسابرسیکیفیتخصوصدر

ابرسحستواناییاحتمالازبازاراستنباطراحسابرسیکیفیت(1۹81)آنجلودی
حسابداریسیستمیاومالیصورتهایدراهمیتباهایتحریفکشفدر

.داندمیشدهکشفاهمیتباهایتحریفگزارشوصاحبکار،

یحسابداراطالعاتشفافیتمیزانبهبودراحسابرسیکیفیت(1۹8۷)واالس
.نمایدمیتعریف

ولمقبگزارشانتشارعدماحتمالراحسابرسیکیفیتنیز(1۹۹۹)همکارانولی
.کنندمیتعریفاساسیاشتباهاتحاویمالیصورتهایبرای

میزانزیرااستدشوارحسابرسیکیفیتگیریاندازه(2014)ژانگودیدات
.نیستهمشاهدقابلسادگیبهبخشدمیمالیصورتهایبهحسابرسکهاعتباری

فیت حسابرسیکی



۷شاملراحسابرسیبرکیفیتموثرعوامل(1384)همکارانویگانهحساس
،منافعادتض،اهمیتباتحریفاتکشف،حسابرسکارایی،گراییتخصصعامل
.دانندمیحسابرسیموسساتاندازهوبازارمکانیزم،مقرراتوقوانینوجود

جهتتصدیدورهوحسابرسیاندازهمعیاردواز(13۹0)همکارانونمازی
.اندنمودهاستفادهحسابرسیکیفیتسنجش

عددیمتعواملتابعکیفیتکهکنندمیبیانایمطالعهدر(1383)زادهمجتهد
اجرایو(فنیکاراییوتطبیققدرت،تجربه،دانش)حسابرستواناییقبیلاز

.باشدمی(قضاوتومنافعتضاد،ایحرفهمراقبت،عینیت،استقالل)ایحرفه

فیت حسابرسیکی



توسطهشدانجامبندیدستهطبقحسابرسیکیفیتگیریاندازهمعیارهای
وخروجیبرمبتنیهایشاخصگروهدوبه(2014)،ژانگوفانددی

.شوندمیتقسیمورودیبرمبتنیهایشاخص

سابرسیحگزارشیامالیگزارشگریکیفیتمانندحسابرسیفرآیندخروجی

الزحمهحقیایحسابرسموسسهاندازهمانندحسابرسیفرآیندورودی
حسابرسی

یفیت حسابرسکیمعیارهای اندازه گیری 



کیفیتگیریاندازهخروجیمعیارهای
:حسابرسی

مالیصورتهایاقالممجددارائه-1

شدهتعدیلحسابرسیگزارش-2

مالیگزارشگریکیفیتمعیارهای-3

حسابرسیغیرخدماتارائه-4

یفیت حسابرسکیمعیارهای اندازه گیری 



مالیصورتهایاقالممجددارائه1-
میتظاراندهد،انجامبیشتریکیفیتباراحسابرسیاجرایفرآیندحسابرسچههر
بیشترن،بنابرای.باشدبیشترقبلهایدورهبهمربوطشدهکشفاشتباهاتحجمرود
میجاریدورهدرباالترحسابرسیکیفیتبیانگرشدهارائهتجدیداقالمحجمبودن
.(2010)لنوکس.باشد
:استاهمیتحائزبسیاریرزنکتهدوبهتوجه

سالردحسابرسیپایینکیفیتدهندهنشانمیتواندجاریدرسالارائهتجدید-1
(قبلیحسابرستوسطتحریفواشتباهکشفعدم).باشدقبل

حسابداریهایرویهتغییرازناشیاستممکنمالیصورتهایارائهتجدید-2
.(حسابرسیکیفیتباارتباطعدم)باشد

یفیت حسابرسکیمعیارهای اندازه گیری 



:شدهگزارش حسابرسی تعدیل -۲

ه همواره تالش می کنند تا گزارش حسابرسیی، وضیعیت شیرکت را بی    مدیران 
زییرا،  . نحو مطلوب نشان داده و بیه صیورت مقبیول ییا اسیتاندارد ارائیه شیود       

هزینه هیایی را بیه میدیران تحمییل میی     ( تعدیل شده)گزارشهای غیر مقبول 
کیفییت حسابرسیی در شیرکتهای    ( 2014)دی فانید و ژانیگ   به اعتقاد . کنند

تیای   این معیار بیه صیورت واقعیی، ن   . دارای اظهارنظر تعدیل شده بیشتر است
لنیوکس و لیی  حاصل از اجرای فرآیند حسابرسیی را نشیان داده و بیه اعتقیاد     

زییرا، اظهیار نظیر حسیابرس بیه     . معیار قابل اتکایی به شمار می رود( 2012)
احسیاس  دهنیده صورت مستقیم تحت تاثیر و کنترل حسابرس بوده و نشیان  

زارش مزییت معییار گی   . حسابرسان نسبت به گزارش دهی می باشید مسئولیت 
ییز میی   حسابرسی تعدیل شده این است که نشان دهنده استقالل حسیابرس ن 

.باشد

یفیت حسابرسکیمعیارهای اندازه گیری 



:ادامه-شدهتعدیلحسابرسیگزارش
معتقدند که ضعف استفاده از این معییار ایین اسیت کیه    ( 2013)کاپلن و ویلیامز 

یسی   حسابرسان به طور کلی انگیزه دارند که برای بیمه کیردن خیود در برابیر ر   
، ارائیه گزارشیهای غیرمقبیول    لیذا .کننید دادخواهی، گزارش های غیر مقبول ارائه 

.  رالزومأ شاخصی از کیفیت اجرای حسابرسی نمی دانند

از ( 13۹3)بنیی مهید   و ( 13۹1)یعقوب نیژاد  مانند ایرانی گرانبرخی از پژوهش
استفاده تعداد بندهای شرط گزارش حسابرسی به عنوان معیار کیفیت حسابرسی

.اندنموده
اشید،  چیه تعیداد بنیدهای حسابرسیی بیشیتر ب     هر آنها به این نتیجه رسیدند که 

.کیفیت حسابرسی انجام شده نیز باالتر خواهد بود

یفیت حسابرسکیمعیارهای اندازه گیری 



مالیگزارشگریکیفیتمعیارهای-۳

کیفیتزیرا،.داردمستقیمارتباطمالیگزارشگریکیفیتباحسابرسیکیفیت
.بخشدمیمالیصورتهایبهبیشتریاعتبارباالترحسابرسی

حسابرسییتکیفگیریاندازهبرایمالیگزارشگریکیفیتمعیارپرکاربردترین
.باشدمیاختیاریتعهدیاقالممبنایبر(1۹۹1)جونزمدل

یفیت حسابرسکیمعیارهای اندازه گیری 



ادامه-مالیگزارشگریکیفیتمعیارهای
میکههستندسودتعهدیاقالمازبخشآندهندهنشاناختیاریتعهدیاقالم
اقالمینابارز،نمونهبگیرندقرارمدیریتودستکاریموردمدیرانتوسطتوانند

قالمامیزانشود،انجامباالتریکیفیتباحسابرسیچنانچه.باشدذخایرمی
یدیگرهایمدل.بودخواهدترواقعییاوکمترسوددرموجوداختیاریتعهدی
شدهمعرفی(200۵)کوتاریمدلو(1۹۹۵)جونزشدهتعدیلمدلمانندنیز
نوانعبهتوانندمیوکردهمحاسبهراسوداختیاریتعهدیاقالممیزانکهاست
.شونداستفادهحسابرسیکیفیتگیریاندازهمعیار
ابرسیحسمالیصورتهایکهاستاینمزبورمعیارکارگیریبهتئوری انگیزه
کیفیتبنابراین،.(1۹۹1دای،)استحسابرسومدیریتمشترکمحصولشده

ابرسیحسکیفیتگیریاندازهبرایمناسبیمعیارتواندمیمالیگزارشگری
.باشد

یفیت حسابرسکیمعیارهای اندازه گیری 



حسابرسیغیرخدماتارائه-۴
.ستاحسابرسیغیرخدماتارائهحسابرسیکیفیتگیریاندازهمعیارهایازیکی

تهیهیاومالیاتیمالی،مشاورهخدماتحسابرسی،برعالوهمعموالحسابرسان
ارائهمعتقدند(2013)همکارانونیکل.میدهندانجامنیزراحسابداریگزارشهای
ادیاقتصوابستگیایجادبهمنجرحسابرسیاجرایباهمزمانحسابرسیغیرخدمات
.دهدمیکاهشراحسابرسیکیفیتوشدهصاحبکاربهحسابرسی

خدماتارائهکهدادندنشان(2011)کریشنانمانندپژوهشگرانبرخی،مقابلدرنقطه
کیفیتوالیمگزارشگریکیفیتبهبودبهمنجرمالیاتیمشاورهویژهبهحسابرسیغیر

.شودمیحسابرسی

برحسابرسیغیرخدماتارائهتاثیرخصوصدرگرانپژوهشنظراختالفدلیلبه
.میشودناستفادهتجربیپژوهشهایدروسیعصورتبهمعیاراینحسابرسی،کیفیت

یفیت حسابرسکیمعیارهای اندازه گیری 



:حسابرسیکیفیتگیریاندازهورودیمعیارهای

:شودمیتقسیمگروهدوبهکلیطوربهورودیمعیارهای

عتصندرحسابرستخصصوحسابرساندازهمانند)حسابرسخاصویژگیهای
و(صاحبکار

الزحمهحقمانند)حسابرسوصاحبکاربینارتباطبهمربوطویژگیهای
.میشوندتقسیم(حسابرستصدیتداوموسابرسیح

یفیت حسابرسکیمعیارهای اندازه گیری 



اندازه حسابرس -۱

به عنوان شاخصی برای کیفیت حسابرسیی ( Big N)معموال از موسسه های بزرگ حسابرسی 
. استفاده می شود

و رقیابتی موسسه های حسابرسی بزرگ بیه دلییل حفیو موقعییت     ( 1۹81)دی انجلو به گفته 
عیار به تکیرار  این م. انگیزه باالتری برای اجرای ی  حسابرسی با کیفیت دارنداعتبار حرفه ایی،

. در پژوهشهای مختلف استفاده شده است

یفیت حسابرسکیمعیارهای اندازه گیری 



:تخصص حسابرس در صنعت صاحبکار -۲

موسسه هایی که در ی  صنعت خیاص تجربیه و مهیارت    تقد استمع( 2008)کند
. ارائه می کنندبا کیفیت تریبیشتری دارند، حسابرسی 

 Market)معمییوال بییا رویکییرد سییهم بییازار   صیینعت تخصییص حسییابرس در  

share) می شودپژوهشگران اندازه گیری توسط .

تقسییم جمیع   معرفیی شیده اسیت،از طرییق     ( 1۹۹8)پالمراساین معیار که توسط 
بیر مجمیو   صینعت خیاص   ی  موسسه حسابرسیی در  داراییهای تمام صاحبکاران 

.داراییهای صاحبکاران در این صنعت محاسبه می شود

یفیت حسابرسکیمعیارهای اندازه گیری 



حق الزحمه حسابرسی -۳

حق الزحمه ی حسابرسی از این جهت می تواند معییاری بیرای انیدازه گییری کیفییت     
س میی  حسابرسی باشد که میزان تالش های صورت گرفته توسط حسابرسیان را مینعک  

، کیفیت به این صورت که هر چه حق الزحمه پرداختی به حسابرسان بیشتر باشد. نماید
. اجرای حسابرسی باالتر بوده است

از تعیداد سیاعات کارحسابرسیی  بیه عنیوان معییار کیفییت        ( 1۹۹2)و گیروکس دیس 
.نمودندحسابرسی استفاده 

فیت حسابرسیکیمعیارهای اندازه گیری 



حسابرستداوم تصدی -4

رفیه  از معیارهای انیدازه گییری کیفییت حسابرسیی مبتنیی بیر رابطیه دو ط       یکی 
تغیییر  )"صاحبکار و حسابرس، ادامیه تصیدی حسیابرس ییا چیرخش حسیابرس      

.  می باشد( حسابرس

ر حفو بیان می کنند که حسابرسان با کیفیت به منظو( 2008)وانگ و همکاران 
.  ود دارندکیفیت اجرای حسابرسی خود تمایل بیشتری  به تغییر صاحبکاران خ

یفیت حسابرسکیمعیارهای اندازه گیری 



ادامه-تداوم تصدی حسابرس
. وجود دارددو دیدگاه متقابل به طور کلی، در این خصوص 
تصیدی و برخیی دیگیر طرفیدار تیداوم     حسیابرس چیرخش  برخی پژوهشگران طرفیدار  

. باشندحسابرس می

ود طرفداران تداوم تصدی حسابرس معتقدند که تداوم انتخاب حسابرس موجب میی شی  
زایش تا حسابرس به مرور دانش خاص صاحبکار را کسب کند، که این موضو  باعی  افی  

. صالحیت حرفه ای حسابرس و کیفیت حسابرسی می شود

مخالفان بیان می کننید کیه تیداوم انتخیاب حسیابرس موجیب نزدیکیی بییش از حید          
ر حسابرس به مدیریت صاحبکار می شود کیه ایین موضیو  ممکین اسیت اثیر منفیی بی        

(. 2004، چن و همکاران)استقالل حسابرس و کیفیت حسابرسی داشته باشد 

یفیت حسابرسکیمعیارهای اندازه گیری 



حسابرسیموسسهقدمتورسمیحسابداران،تعدادکارکنانتعداد-5

شدانجامحسابرسیموسسه142رویبر۹4سالدرایراندرکهتحقیقیدر
تحترسمیحسابدارانتعدادوحسابرسیموسسهقدمت،کارکنانتعدادبین

تعدادنبیطرفیاز.داشتهدوجومثبترابطهحسابرسیکیفیتبااستخدام
.بودبرقرارمنفیرابطهحسابرسیوکیفیتحسابرسیکارهای

شگزارصدورهنگامدرکیفیتباموسساتکهشودمیاستنباطچنین
کهمدیرانیلذانمایندمیصادرراواقعیگزارشوکردهحفوراخوداستقالل

سطحهرنو ابموسساتیدنبالبهبیشترهستند،مقبولگزارشکسبدنبالبه
.باشندمیکیفیتی

یفیت حسابرسکیمعیارهای اندازه گیری 


