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 (1فرم شماره )
 

 بسمه تعالی

 

 مدیریت محترم گروه آموزشی

 

کـه حسـابداری رشـته  دانشجوی کارشناسی ارشد 981311026 به شماره دانشجویی بهزاد سفریاینجانب  ،احتراماً

درسـی را واحد  18تاکنون تعداد و شروع کرده  1398 تحصیالت خود را در رشته فوق از  نیمسال اول سال تحصیلی

تقاضـای  "فرم طرح مقدماتی پایان نامـه کارشناسـی ارشـد"ضمن تقدیم فرم تكمیل شده   ،اما موفقیت گذراندهب

 . بط اعالم شده به شرح زیر را دارمضوا به عنوان بخشی از برنامه دوره کارشناسی ارشد برابر تصویب آن را

 

 

 بهزاد سفری :نام و نام خانودگی دانشجو

 25/01/1400: تاریخ و امضاء

   

    :عنوان پیشنهادی

 :نظریه مدیر گروه آموزشی

 

 

 

  :نام و نام خانوادگی مدیر گروه                                                                                          

 تاریخ و امضاء                                                                                                 
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 :دانشجواطالعات مربوط به  -1

                         981311026 :شماره دانشجویی                                                   بهزاد سفری :نام ونام خانوادگی

 کارشناسی ارشد :مقطع                   حسابداری  :گرایش حسابداری    :یلیـته تحصـرش

 18 :تعداد واحد های گذرانیده                                                1398مهر ماه  :تاریخ و سال ورود

 4واحد  45سهروردی شمالی کوچه متحیری ساختمان  :رانـتی در تهـسـآدرس پ

 09125172491 :تلفن همراه  88547740 :تلفن

                                                                          

 :آدرس پستی در شهرستان

 تلفن همراه:                            :تلفن

                                                                       

 و استاد مشاور: اطالعات مربوط به استاد راهنما -2

 

 :پایان نامه عمومیاطالعات  -3

 

 :به فارسی عنوان پایان نامه –الف 

 کیفیت حسابرسی با  حسابرس حرفه ای اثر پیچیدگی وظیفه بر رابطه بین دانش و اخالق 

 

 :ن پایان نامه به زبان انگلیسیعنوا –ب
 

 

The Role Of Duty Complexity As A Moderation Of The Influence Auditor's Professional 

Knowledge And Ethics On Audit Quality 

 

 6 :تعداد واحد پایان نامه –ج 

انوادگینام و نام خ سمت  امضاء دانشگاه رتبه علمی تخصص یا رشته 

     دکتر هدی همتی استاد راهنما

     دکتر لشگری استاد مشاور
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در عنوان فترسی از این کلمه استفاده نشده است اما در اهداف استفاده شده است اصلاح گردد و به عنوان اضافه گردد
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 :پایان نامهاطالعات اختصاصی ـ  د

 مقدمه: (1

ثبت می  دفاترحسابداران مستند و در  توسط اسناد جمع آوری طریقاز  تجاری وقایع و تعامالت،ه امروز عصر بازرگانی در 

 سایرمالی در اختیار  صورت های  قالبو در  می شوداستخراج  دفاتر از  فعالیت های بازرگانی و اقتصادیو  تعامالتشود.نتیجه 

منحرف جهت دار،فعالیت های  که اطالعات  می باشدقرار می گیرد.این در حالی  ان و کاربران این گزارش هاذینفع

 نظریه ی مطابق با دیگر،سوی شود.از  اشتباه های تصمیم گیری سبب اتخاذمی تواند  دارای نقصیا  کننده،غیرمربوط و 

خواهد  کاربراننگرانی  سببمالی و کاربران از آن ها  گزارش ها و صورت های ارائه کنندگانتضاد منافع بین وجود  نمایندگی،

های مالی  صورت تردیدو  شکرفع  در جهت  ابزاریگرفته و  ذکر شده صورتنیازهای  مبنایکه حسابرسی بر  اینجا است.شد

توانایی های حسابرس و  جملهاز  عدیده ای فاکتورهای توابعی از رسیدگی یا ممیزی .کیفیت استتایید کیفیت آن ها  توسط 

می گذارد)حسینی و  اثرکه بر کیفیت حسابرسی  مهمیمفاهیم  اصلی ترین  از راستا.در همین است حسابرس اجرای حرفه ای

کیفیت در بحث .می باشدهای مالی  گزارش خاطر درموردحسابرسی ارائه اطمینان اصلی از انجا که هدف (.1398ذکریایی،

د پاسخ داد،چگونه استفاده بای مورد با اهمیت نباشد.اما در این تقلب مشمولهای مالی  گزارشکه  چنین استحسابرسی،احتمال 

کنندگان اطالعات مالی سطح اطمینان ارائه شده و اعتمادپذیری اطالعات را ارزیابی می کنند.کیفیت حسابرسی باالتر،اطمینان 

 (.1397بخشی بزرگتری از کیفیت گزارشگری مالی را فراهم می کند)دریائی و عزیزی،

 

 :بیان مساله تحقیق (2

 

حرفه ،دامنگیر  صورت گرفته استاز جمله ایران  جهان اقصا نقاطدر  گذشته دوره هایکه در  داریو حساب های مالیوقوع فساد

 با شک ودر حرفه ی حسابرسی  حسابرسی باعث شده است که رعایت اخالق حرفه ای عاملاست.این  شدهنیز  ی حسابرسی

حرفه ای  اخالق(.1395باشد)صالحی، حسابرسی نیز در معرض خطر مشروعیت و اعتبار موسسه های،صورت بگیرد تردید 

 فعالیت حرفه ای ادامه ی هرو  کسب اخالقی برای مقررات و این  می باشدو فضایل اخالقی  مقررات  از جمعی منعکس کننده

 لیتفعاحرفه به انجام مشغول در افراد  کردن توانمند در راستایحرفه ای،و  رفتار و اخالق مهم بودنلذا با توجه به ف.است الزامی

،سازمان دهندگان حرفه حسابرسی،قوانین،مقررات  و اصول رفتار نقص،بی عیب و بی طرفانه و درستکارانه خود به طور کامال 

و نگرانی  پاسخگویی،وفاداری،احترام،احساس درستی،صادقانه بودن مشمولبه طور معمول  مقرراتاین .نمودند اتخاذحرفه ای را 

 سایر مشاغل و حرفه های.حسابرسان نیز مانند می باشند مقررات  اصول به دل و پایبند بودنمحتاط بودن،ع،سایرینبرای منافع 



6 
 

خود و دیگران را تحت   ی ،جامعهذینفعان شامل آنها  فعالیتکه نتایج  زیرادارند  ها به این اصول و یا بیشتر از آن مندنیازدیگری 

کیفیت .سازنده آنها متعهد باشند اثرگذاری در راستایحرفه ای  و اخالق مقررات رفتارتاثیر قرار می دهد بنابراین آنها باید به 

گزارش در  مهمهای  تقلبو گزارش  شناخت،توانایی حسابرسی برای یبه عنوان یک سیستم کنترل خدمات حسابرسی و ممیزی

گزارش ح اطالعات در وبه سطهمچنین  معنی می شود.این بیان ذینفعانو  کم شدن عدم تقارن اطالعاتی بین مدیرانهای مالی و 

 زیادیهای مالی توسط حسابرسان و با کیفیت  گزارشکه باید  می باشداین واقعیت  علتاست و به  مربوط های حسابداری

می  مرتبطحسابرسی  اظهارنظرحسابرسی ارائه شده در  پروسه ی بروندادشده باشد.اهمیت کیفیت حسابرسی به  رسیدگی

برای  یمشترک منفعتدر نتیجه کیفیت حسابرسی  و دارد بستگی به آن برون سازمانی کاربراناز  زیادی .که تصمیم گیریباشد

فعالیت و  کیفیت گسترش و توسعه یبه همراه دارد.را این حرفه  ذینفعانحسابرسی شامل  پروسه یافراد ذینفع از  بیشتر

 زیادی ازوجود .(2021)ستیواتی و همکاران،می شود به جذب مشتریان جدید برای موسسه حسابرسیمنجر حسابرسی  خدمات

سوال ،منجر به بروز ابهام ها و طرح مشارکت داشته اندحسابداران یا حسابرسان،مدیران یا مسئوالن اجرایی تقلب هایی که در آن 

 ارچوب مهم وچویژگی ها و رفتار حرفه ای  بینحسابرسان حرفه ای شده است.ارتباط داری و امانت  صداقت با  ارتباط در  هایی

با عدم قطعیت و  رابطه یحسابرسی در  ماهیتشده است.گذشته  دهه یدر چند  این حرفهبه  خیلی از انتقادات وارد شدهاصلی 

و در نهایت اعتبار  اظهار نظر،ممیزیمی شود.حسابرس در خط مقدم  بیانشده  ارائه مالیحاکم بر کیفیت اطالعات  شک های

گزارش ی حسابرسان ارائه  مهم از وظایف.می باشدهای مالی  درج شده در گزارشمدیریت  صورت گرفتهبخشی به ادعاهای 

در رابطه با  برای حسابرسان این است که اگر آنها اصلی چالش .حالمی باشد جوامع خودبه  باال و مناسب حسابرسی با کیفیت

گیرند و نتایج آن به گزارش بقرار  های تجاریواحد مقابل مدیران کاربران این گزارش هابرای  مطرح شده کیفیت اطالعات 

و دیگر  مشتریانخود از طریق از دست دادن  بازرگانی و اقتصادیاز دست دادن منافع  ریسکشود،آنها با  منتهیحسابرسی 

( 2021العه ی ستیوراتی و همکاران)نتایج مط(.2019)ناگورو و ستیواتی،خواهند شد روبروصاحبکاران بالقوه در آینده نزدیک 

نشان داد که دانش حرفه ای و اخالق حسابرسی تاثیر مثبتی بر کیفیت حسابرسی دارد.اما پیچیدگی وظایف با نقش میانجی 

در واقع هدف اصلی پژوهش حاضر یافتن پاسخی تجربی برای سوال اصلی پژوهش است تاثیری بر دانش و اخالق حسابرسی ندارد.

 نش و اخالق حرفه ای با کیفیت حسابرسی اثرگذار است؟که آیا پیچیدگی وظایف بر ارتباط بین دا
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 :و انگیزه انتخاب آن تحقیق موضوع اهمیت (3

 

 حسابرسی .می باشد شرکت های بازار بورس اوراق بهادارحسابرسی وزمینه ی در از اصلی ترین موضوعات  حسابرسی با کیفیت باال

 اجتماعی که و  تدوین کنندگان قوانین و مقررات حسابرس، اظهاراتاز  نکاربرا.وابسته است زیادی فاکتورهای به  با کیفیت باال 

داشته باشند.با این  رسیدگی و ممیزیکیفیت  بارهدر  مختلفیممکن است نظرات  حسابداریگزارشگری  پروسه یذینفعان در 

یا  رویکردایجاد راستای در  کیخیلی اند مطالعاتاما  اثر گذار است، خدمت ممیزی و حسابرسیبر کیفیت  فاکتورهای بسیاریکه 

به  می شود که منجراست.حسابرسی  صورت گرفته ت حسابرسی شرح ساختار کیفیت خدم به منظور و نظری مفهومی چارچوب

( به بررسی رابطه ی اخالق 1396در مطالعه ی صالحی).نمایددر تصمیم گیری کمک  و حسابداری مالی از  گزارش های کاربران

حسابرسی پرداختند که نتایج مطالعه ی ایشان داد که یکپارچگی،صداقت،استقالل و بی طرفی حسابرسی بر حرفه ای و کیفیت 

( نیز به مطالعه ی ارتباط بین تردید حرفه ای 1397کیفیت حسابرسی تاثیر مثبتی دارد.مطالعه ی گرد و ناصری)

( رابطه اخالق،تجربه و صالحیت 1397زی)حسابرسی،چرخش حسابرس و کیفیت حسابرسی شرکت ها پرداختند.دریائی و عزی

( نیز به بررسی تاثیر دیدگاه های تردید 1398حرفه ای حسابرسان با کیفیت حسابرسی را مطالعه کردند.حسینی و ذکریایی)

 حرفه ای خنثی و سوءگیرانه بر پیامدهای شغلی حسابرسی پرداختند که نتایج آزمون فرضیه های ایشان نیز مستقیم و مثبت بود.

 :تحقیق هدفهای (4

 هدف آرمانی: 

 بهینه نمودن کیفیت حسابرسی با مطالعه تاثیر اخالق و دانش حرفه ای حسابرس

 

  ف اصلی:اهدا

 تعیین تاثیر دانش حرفه ای بر کیفیت حسابرسی  -1

 تعیین تاثیر اخالق حسابرسی بر کیفیت حسابرسی  -2

 بر تاثیر بین دانش حرفه ای و کیفیت حسابرسی میانجی  به عنوان متغیرتعیین تاثیر پیچیدگی وظایف  -3

 میانجی بر تاثیر بین اخالق حسابرسی و کیفیت حسابرسی د به عنوان متغیرتعیین تاثیر پیچیدگی وظایف  -4

 

 اهداف کاربردی:

قاعده مستثنی بدیهی است به دنبال انجام هر پژوهشی نتایج آن برای افرادی قابل استفاده خواهد بود. این پژوهش نیز از این 

از این جهت می  نخواهد بود. لذا افرادی که از نتایج این پژوهش می توانند بهره مند شوند شامل : سرمایه گذاران در بازار سرمایه

s.mahmoodi
Highlight

s.mahmoodi
Highlight
نتایج تحقیق شان بیان گردد نه اینکه صرفا به این پرداختند



8 
 

توانند از نتایج این مطالعه بهره مند شوند که اطالع یافتن از دانش حرفه ای،اخالقی و وظایف حسابرسان و تاثیر آن بر کیفیت 

، تحلیل و جهت تصمیم گیری های بهتر و بهینه از نتایج این پژوهش بهره مند شوند ای حسابرسی تاثیر بسزایی داردگزارش ه

و حسابرسی نیز به منظور افزایش پیشینه ی نظری و شواهد تجربی در زمینه  گران و متخصصان حوزه مالی و حسابداری

و حسابرسان و حسابداران انجمن حسابداران ، وهش استفاده نماینداخالق،دانش و کیفیت کار حسابرسی می توانند از این پژ

ایران نیز به منظور اجرای کالس های آموزشی در زمینه ی اخالق و کیفیت کاری حسابرسان عضو جامعه حسابداران  رسمی

 .رسمی

 :(روابط بین متغیرهای مورد مطالعه بیانسواالت یا فرضیه های تحقیق ) (5

 فرضیه ها

 پژوهش:فرضیه 

 دانش حرفه ای بر کیفیت حسابرسی تاثیر دارد. -1

 اخالق حسابرسی بر کیفیت حسابرسی تاثیر دارد. -2

 دارد.تاثیر بین دانش حرفه ای و کیفیت حسابرسی  رابطهپیچیدگی وظایف بر  -3

 دارد. تاثیر بین اخالق حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطهپیچیدگی وظایف بر  -4
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 :تحقیق دلم (6

 

 ( به شرح مدل زیر می باشد:2021مدل مفهومی پژوهش حاضر بر اساس مدل ستیواتی و همکاران)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.2021:مدل مفهومی پژوهش)ستیوراتی و همکاران،1شکل

 

ه برای متغیر دانش ( بدین صورت می باشد ک2021پرسشنامه پژوهش حاضر بر اساس پرسشنامه استاندارد ستیوراتی و همکاران)

و متغیر پیچیدگی  10تا  8واالت ؛متغیر کیفیت حسابرسی س7تا  4،متغیر اخالق حسابرسی سواالت 3تا  1حرفه ای سواالت 

 گزینه ای لیکرت می باشد. 5بر اساس طیف  14تا  11ایف سواالت وظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانش حرفه ای

 اخالق حسابرسی

 کیفیت حسابرسی

 پیچیدگی وظایف
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 پیشینه ی پژوهش

 پیشینه ی خارجی

چیدگی وظایف با تاثیر دانش و اخالق حرفه ای حسابرسی بر کیفیت حسابرسی را در ( نقش پی2021ستیوراتی و همکاران)

با استفاده از روش پیمایشی و پرسشنامه و طیف سنجش لیکرت مورد  2020حسابداران رسمی شاغل در کشور مالزی در سال 

کیفیت حسابرسی دارد.اما پیچیدگی  دانش حرفه ای و اخالق حسابرسی تاثیر مثبتی بربررسی قرار دادند.نتایج نشان داد که 

 وظایف با نقش میانجی تاثیری بر دانش و اخالق حسابرسی ندارد.

 

 31( تاثیر رقابت و استقالل بر کیفیت حسابرسی با اخالق حسابرسی)نقش میانجی( را در تعداد 2018رامالح و همکاران)

.نتایج نشان داد که رقابت و استقالل بر کیفیت حسابرسی مطالعه کردند 2017حسابرس رسمی شهر ماکاسار در دوره زمانی سال 

 با نقش میانجی اخالق حسابرسی مثبت است.

 

( تاثیر کیفیت حسابرسی بر اخالق و رابطه بین کیفیت حسابرسی را در حسابرسان رسمی شاغل 2017ین)کوسماواتی و سایموسد

با استفاده از روش پیمایشی مطالعه کردند.نتایج نشان داد که اخالق  2015و  2014در اندونزی در بازه زمانی سال های 

 حسابرسان تاثیر مثبتی بر کیفیت حسابرسی دارد.

 

( تاثیراخالق حرفه ای حسابداری بر کیفیت در حسابرسی را در حسابداران شاغل در کشور تایلند در بازه 2015ن)انورا و همکارا

و با استفاده از روش پیمایشی و پرسشنامه مورد مطالعه و بررسی قرار دادند و نتایج نشان داد که اخالق حرفه  2014زمانی سال 

 باشد.ای عاملی مهم در افزایش کیفیت حسابرسی می 

 

 پیشینه ی داخلی

همچون تعریف اخالق، اصول  مفهومیبا اخالق در حسابداری و حسابرسی ، بر در رابطه ی  بیشتر مطالعات (1398خسروشاهی)

تمرکز کرده رفتار حرفه ای  چارچوباخالقی در حرفه و  راهمنمایی های، ی مذکور اخالقی در حرفه چالش هایاخالق حرفه ای،

. رابطه دارد مالی دانش بالقوه یاخالق با  این طریق، از استهای اخالقی  ریشهحالص حسابداری  اساسو  اصل از آنجاییکه .اند

این حرفه  مدیرانحرفه ودارای اخالقی توسط حسابداران  بهره مندیحسابداری ی آینده ی حرفه  نتایج نشان می دهد که

و  می نماید گسترشسط مدرس،کیفیت و کمیت مشارکت را شده تو ساختهمفهومی  چارچوب هایبستگی دارد. استفاده از 

. می نمایدپیچیده را فراهم  مطالباز  بیشتریوفهم  نسبتا ساده استنگاره های مفهومی  کاربرداز دانشجویان معتقدند که  خیلی

  .لذا برای نهادینه کردن اصول و اخالق حرفه ای استفاده از نگاره های مفهومی مفید می باشد

 

 برای این هدف. پرداختندای حسابرس حرفهشک ای بر اخالق حرفه اثربررسی  به در مطالعه ی خود (1398ی و همکاران)بیرجند

حسابداران  انجمنمؤسسات حسابرسی عضو سازمان حسابرسی و  رسمی نفر از حسابرسان 119ای که در بین از طریق پرسشنامه

فاکتور که هر پنج  بیان نمود حاصل از تحلیل ایشان چنین قرار گرفت. نتایج آنالیزمورد  گردید و همچنینرسمی ایران توزیع 

 مراقبت و صالحیت فاکتور مربوط به  اثردارد؛ اما بیشترین  مستقیمیمثبت و  اثرای حسابرس حرفه شکای بر اخالق حرفه

  است. ایحرفه
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. جامعه پرداختنداز منظر ادبیات منتشرشده در این زمینه بررسی جایگاه اخالق حسابرسی در ایران به(1397نمازی و رجب دری)

های پژوهشی و غیر پژوهشی و غیر حسابداری کشور از زمان شروع به های مرتبط منتشرشده در نشریهآماری شامل کلیه مقاله

« تحلیل محتوا»س با رویکرد های مربوط تهیه و سپاست. در ابتدا با رویکرد آرشیوی مقاله 1395ها تا انتهای تابستان سال کار آن

ها نشان یافته .، اولویت پژوهشگران شناسایی شد«ای حسابداریالگوی توسعه پایدار اخالق حرفه»های چهارگانه و استفاده از سازه

ه مقال 12های داخلی منتشرشده که مقاله در نشریه 40تنها  1395ای حسابرسی تا انتهای شهریور داد که درزمینه اخالق حرفه

های غیر مقاله نیز در نشریه 13های حسابداری و مقاله در سایر نشریه 15های علمی پژوهشی حسابداری و مالی، در نشریه

مقاله در سازه  13مقاله در سازه اخالق فردی،  20ها نیز نشان داد که حسابداری و مالی منتشرشده است. تحلیل محتوای مقاله

محیطی نیز تاکنون مقاله مرتبط سازمانی قرار دارد. در سازه اخالق زیست -سازه اخالق اقتصادی مقاله نیز در 7اخالق اجتماعی و 

های این پژوهش نشان داد که جایگاه اخالق در حسابرسی نزد پژوهشگران در سطح یافته .با اخالق حسابرسی منتشرنشده است

ای و تواند زنگ خطری برای جامعه حرفهرارگرفته که میباالیی قرار ندارد و تاکنون این موضوع موردتوجه بسیار اندکی ق

 .افتادگی به نحو مناسب مدیریت و جبران شوددانشگاهی باشد، لذا در آینده باید این عقب

 

 ی آماری مطالعه ی ایشان .جامعهپرداختندبین اخالق حرفه ای و کیفیت حسابرسی  ارتباط  سنجش به  (1396صالحی)

نفر با استفاده از روش نمونه گیری  312این جامعه تعداد . از میان می باشد ابداران رسمی ایرانحسابرسان عضو جامعه حس

آنالیز مطالعه ی تایج .ناست بوده ساخته پژوهشگر پرسشنامه پژوهش ابزار. شدند تعیین به عنوان نمونه ی آماری  تصادفی ساده

ای او، تعهد حسابرس به طرفی حرفهحسابرس و بی قل بودنمستو صداقت،  همبستگیداد که تعهد حسابرس به  ایشان نشان

ای حسابرس بر کیفیت حسابرسی اثر مثبت و هد حسابرس به رازداری و عملکرد حرفهتع حسابرسی، ای در حرفه رفتار حرفه

 دارد. مستقیمی

 :روش تحقیق (7

وه همبستگی صورت می گیرد. از یش روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی است.روش تحقیق از بعد هدف توصیفی است که به

 .بعد هدف استفاده تحقیق، کاربردی است. از بعد زمان، مقطعی است و از بعد روش گردآوری داده ها پیمایشی است

 

 :و حجم آنجامعه آماری  (8

 .باشندحسابداران عضو جامعه حسابداران رسمی در شهر تهران میجامعه آماری این پژوهش، 

 

 :) در صورت نمونه گیری ( گیریروش نمونه و نمونه  برآورد حجم (9

 

جامعه ی آماری پژوهش حاضر،تمام اشخاص عضو جامعه حسابداران رسمی نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران تعیین می شود.

ایران می باشد که با توجه به اطالعات ارائه شده مجله حسابدار رسمی،تعداد کل اعضای جامعه حسابداران رسمی،اعم از 

ابداران رسمی شاغل شریک موسسات،حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی،حسابداران رسمی شاغل در موسسات حس

عضو،حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی،حسابداران رسمی شاغل در موسسات عضو،حسابداران رسمی شاغل انفرادی 

s.mahmoodi
Highlight
اگر جامعه آماری شما حسابداران رسمی ایران است نمی توانید فقط حسابداران رسمی تهران را انتخاب کنید و نمونه شما باید بر اساس کل حسابداران رسمی باشد
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بوده است.با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و  1399تا پایان بهمن ماه نفر  1889و حسابداران رسمی غیرشاغل 

 نفر برآورد شد. 319تعداد نمونه  0.05فرمول کوکران در سطح خطای 

 

 :روش گرد آوری اطالعات (10

 

 روش جمع آوری داده ها

ولیه موضوع از روش در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات مربوط به ادبیات و مبانی نظری، تدوین فرضیه ها و ارائه الگوی ا

جهت  های کتابخانه ای )مطالعه کتابها، مقاالت، مجالت، طرح های پژوهشی و بانک های اطالعاتی اینترنتی(استفاده می گردد.

روش پیمایشی در این پژوهش  استفاده از  گردآوری داده ها برای آزمون فرضیه ها  از روش پیمایشی استفاده خواهد شد.

 پرسشنامه می باشد.

 بزار گردآوری داده هاا

در مطالعات پیمایشی این پژوهش از پرسشنامه و مصاحبه به عنوان ابزار گردآوری اطالعات استفاده می گردد. لذا در این تحقیق 

و بر اساس طیف سنجش لیکرت از خیلی موافقم تا خیلی مخالفم استفاده   جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استاندارد

( بدین صورت می باشد که برای 2021پرسشنامه پژوهش حاضر بر اساس پرسشنامه استاندارد ستیوراتی و همکاران). خواهد شد

و متغیر  10تا  8؛متغیر کیفیت حسابرسی سواالت 7تا  4،متغیر اخالق حسابرسی سواالت 3تا  1متغیر دانش حرفه ای سواالت 

 ینه ای لیکرت می باشد.گز 5بر اساس طیف  14تا  11پیچیدگی وطایف سواالت 

 :تجزیه و تحلیل اطالعاتروش  (11

 درصد، مار توصیفی نظیر شاخص های مرکزی)میانگین،آدر این پژوهش برای تجزیه و تحلیل نتایج و اطالعات بدست آمده از 

 -زمون کلموگروفتحلیل واریانس، و آ جدول و نمودارهای مربوطه( وآمار استنباطی نظیر شاخص های انحراف استاندارد، فراوانی،

برای سنجش ارتباط دو متغیر از ضریب  اسمرینوف جهت محاسبه نرمال یا غیرنرمال بودن جامعه های آماری استفاده شده است.

شده است. ضریب همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی دیگر است. همبستگی پیرسون استفاده 

عیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین ضریب همبستگی، یکی از م

نوع رابطه )مستقیم یا معکوس( را نشان می دهد. همبستگی پیرسون روش پارامتری است و برای داده هایی با توزیع نرمال یا 

این معناست که اگر یکی از متغیرها افزایش )کاهش( یابد،  تعداد داده های زیاد استفاده می شود. رابطه ی مستقیم یا مثبت به

نرم افزار  برای تببین رابطه بین دو متغیر استفاده شده است. Tو از آزمون همبستگی  دیگری نیز افزایش )کاهش( می یابد 

ائه تحلیل های می باشد توان آزمون فرضیه ها و ار smart-pls3.0و نرم افزار   SPSS 26استفاده شده در این پژوهش 

  توصیفی و استنباطی را دارا می باشد.

s.mahmoodi
Highlight
پرسش نامه ضمیمه پروپوزال گردد تا بتوان ارزیابی کرد که آیا با این پرسشنامه میشود به اهداف تحقیق دست یافت
تعداد سوالات برای سنجش موضوعات مطرح شده بسیار کم است
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 :واژه های کلیدیمتغیرها و  (12

 

 حرفه ای 1اخالق

را نام آن، می توان اخالق حرفه ای  جزیاتازکه است  قابل استفادهاخالق  قسمت های از مهمترین،تجارت و بازرگانی در اخالق

که  است مطلوبی متدهایو  حکم  مشمول همچنین و 3جارت و بازرگانیتاخالق  از مجموعه های، 2اخالق حرفه ای در واقع .برد

و  اخالق مطلوب، هدفمند صورتیاست که به  علم و دانشیقرار می گیرد.اخالق حرفه ای  کاربردمورد  رشته یا حرفه در یک 

بیان می مسئولیت ها،  حداقل حداکثر ورا به منظور تعیین  قابل استفاده عملی و  راهنمایی هایو  بیانرا در هر حرفه  مناسب

 (.2006)رونالد،کند

 

 کیفیت حسابرسی

همه انواع حسابرسی و  شاملکه  کاملی آن  را شامل می شود،مفهومپنهان چندبعدی  به نوعی الیه،کیفیت حسابرسی از آنجا که

امون کیفیت حسابرسی پیر کیفیت صورت گرفته تجربی مطالعات و شواهددر اغلب  .صورت نگرفته استحسابرس باشد،شخصیت 

است که حسابرس درباره  خطر ذاتی و بالقوهحسابرسی آن  خطرشده است. بیانحسابرسی خطر ذاتی با  ارتباط به نوعی در 

 (.1396)گرد و ناصری،نظر نامعتبر ارائه کنداظهار،مهم مشمول تقلب های گزارش های حسابداری و مالی

 

 دانش حرفه ای

ع مهم استراتژیک است که توسط حسابرسان برای انجام ماموریت های آنها در اختیارشان قرار دانش حرفه ای حسابرس یک منب

دارد.این تعریف مطابق با تئوری مبتنی بر منابع است.بنابراین حسابرسانی که دانش فنی گسترده تری دارند،می توانند کیفیت 

 (.2020حسابرسی بهتری را ارائه کنند)ریفاندی،

 

 پیچیدگی وظایف

 .چیدگی وظیفه عبارت است از درک فرد از دشواری کار ناشی از توانایی ها و حافظه محدود و توانایی ادغام مشکالتی که دارندیپ

 عالوه بر این ، پیچیدگی وظیفه مربوط به سطح نوآوری ، قضاوت حسابرسی مورد نیاز حسابرس در انجام تکالیف حسابرسی است
اول ، تصور  .یک آزمایش پیچیدگی وظیفه را برای یک وضعیت حسابرسی الزامی می نماید سه دلیل اساسی وجود دارد که انجام

دوم ، تصور می شود که برخی از ابزارها و تکنیک ها و  .می شود پیچیدگی وظایف تأثیر قابل توجهی بر عملکرد حسابرس دارد

سوم ،  .دگی وظیفه حسابرسی را درک کنندتمرینات تصمیم گیری به گونه ای شرطی شده اند که محققان ویژگی های پیچی

 .(2018)داتمیتو و همکاران،درک پیچیدگی حسابرسی و وظیفه حسابرس باهم ارتباط دارند

 

 

 
 

                                                 
1 - ethic 
2 -professional ethic 
3 -business ethic 

s.mahmoodi
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 :()فارسی و انگلیسی منابع مورد استفاده (13

 ,حسابداری مدیریت .حسابرس(. بررسی تأثیر اخالق حرفه ای بر تردید حرفه ای 1398بیرجندی, حمید, خدامی پور, احمد, پورحیدری, امید. )

12(42), 15-26. 
 

،اصول اخالق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی بر اساس تکنیک مفهوم نگاری،دومین کنفرانس بین (1398)فریادی خسروشاهی، محسن،

 https://civilica.com/doc/897436المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری،،،

 

 

 8۶-77( :3) 11; اخالق در علوم و فنّاوری. .ای حسابرس و کیفیت حسابرسیرابطۀ اخالق حرفه.(1396)صالحی تابنده.

 

نقاا   ای حسابرسااان بااا کیفیاات حسابرساای )بااا توجااه بااه(. رابطااه اخااالق، ت ربااه و صااالحیت حرفااه1397دریااا,ی, عساساا لی, ع,یاا,ی, اکاارم. )

 doi: 10.30479/jfak.2018.1400 .99-79 ,(1)5 ,دان  حسابداری مالی .(ایکننده شک و تردید حرفهت دیل

 

 https://civilica.com/doc/889459،اخالق حرفه ای حسابرسی در ایران: تحلیل محتوا،،،،،(1397)مازی، محمد و رجب دری، حسین،ن
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