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ادارات  عًامل مًثر بر کیفیت گسارش حسابرسی در سیستم حسابداری تعُدی

 تامیه اجتماعی استان آذربایجان غربی
 

 3 پريیه فیضی ًَلٍ سًر ،2 وسریه حمدالٍ پًر بىاب ،*1 دکتر مُران مًلًی

  ()ًَیسٌسُ هسئَل گطٍُ هسیطیت زٍلتی، زاًطگبُ آظاز اسالهی، ٍاحس هْبثبز، هْبثبز، ایطاى   1*

  زاًطجَی مبضضٌبسی اضضس، ٍاحس هْبثبز، گطٍُ هسیطیت، هْبثبز، ایطاى3، 2

 

 چکیدٌ

ّسف اظ ایي تحقیق ثطضسی ػَاهل هَثط ثط میفیت گعاضش حسبثطسی زض سیستن حسبثساضی تؼْسی ثَز. ضٍش تحقیق ایي 

ازاضات تبهیي  حسبثساضاىهیساًی اًجبم ضسُ است. جبهؼِ آهبضی ایي تحقیق، ضبهل  غَضت ثِّوجستگی است ٍ -تَغیفیپژٍّص 

ًفط ثِ  86ًفط ثَز. حجن ًوًَِ ثب استفبزُ اظ فطهَل مَمطاى  110 ّب آىمِ تؼساز  ثبضٌس یهاجتوبػی استبى آشضثبیجبى غطثی 

سبذتِ استفبزُ ضس. ضٍایی پطسطٌبهِ ّب تَسط استبز ضاٌّوب ٍ تٌی چٌس اظ  زست آهس. ثِ هٌظَض گطزآٍضی اطالػبت اظ هحقق

ثِ زست اهس مِ ًطبى اظ پبیبیی هطلَة  85/0اسبتیس هسیطیت تبییس ضس ٍ پبیبیی پطسطٌبهِ ّب تَسط آلفبی مطًٍجبخ، ثِ هیعاى 

ثِ شمط است مِ ملیِ ػولیبت آهبضی  اطالػبت اظ ضگطسیَى ذطی استفبزُ ضس. الظم لیٍتحلِ یتجعپطسطٌبهِ هی ثبضس. ثطای 

اًجبم ضس. ًتبیج ًطبى زاز مِ ثیي ػبهل هسیطیت، قَاًیي ٍ هقطضات، ػبهل ًیطٍی اًسبًی،  20ٍیطاست  SPSS افعاض ًطم لِیٍس ثِ

 ّب، زاضایی ّب ٍ زضآهسّب ضاثطِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.تْیِ ٍ ًگْساضی سِ حسبة اغلی هَجَزی

 

 .حسبثطسی، حسبثساضی تؼْسی، ػبهل هسیطیتمیفیت َای کلیدی:  ياشٌ
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 مقدمٍ

 ٍ حسبثطسبى سوت ثِ تب حسٍزی اتْبم اًگطت اذیط، زِّ زٍ طی هبلی ثحطاًْبی ضطمت ّب ٍ هبلی ّبی ضسَایی زًجبل ثِ

 حسبثطسی ضنست ازػبی مبضضٌبسبى ، ثطذی1390 تقلت ثبًنی مطف اظ پس ًیع ایطاى است. زض ضفتِ ًطبًِ حسبثطسی میفیت

 قطاض مبض زستَض زض ضا تغییطاتی قبًَى گصاضاى  ططف، یل اظ ایي ضٍیسازّب، ثِ پبسد (. زض1391مطزًس )حسبس یگبًِ، هططح ضا

 زّس ٍ سبهبى ٍ سط هبلی گعاضضگطی ّبی ثی ًظوی ثِ تب ضس ٍضغ ایبالت هتحسُ ( زض2002)1آمسلی قبًَى سبضثٌع زاضًس.

 ٍ هؤثط حسبثطسی اّویت ضٍی زیگط ثط ثبض سیبست گصاضاى زیگط، ططف اظ زاز. ضخ اًگلستبى ضطمتی حبمویت ظهیٌِ زض تحَالتی

 ملیسی هحطك ّبی ضٌبسبیی ثطای ضا ّبیی تالش ٍ ًوَزًس مبضا تبمیس سطهبیِ ثبظاضّبی ملیسی هؤلفِ ّبی اظ ینی ػٌَاى ثِ مبضا

 هٌظَض ثِ ایبالت هتحسُ زض 2ثطسیحسب حطفِ هطَضتی مویتِ ،2007 سبل زض ًوًَِ، ثطای .زازًس اًجبم حسبثطسی میفیت

 زض اًگلستبى 3هبلی گعاضضگطی ضَضای. ضس تأسیس حسبثطسی حطفِ ذػَظ زض مطَض ایي ثِ ازاضُ ذعاًِ زاضی هطَضت زّی

میفیت حسبثطسی زض "هٌتطط مطز. ذعاًِ زاضی استطالیب گعاضش  "چبضچَة میفیت حسبثطسی"ػٌَاى  ثب ضا گعاضضی 2008 سبل

 ضطمتی، حبمویت اثطثرطی اظ ًبضضبیتی اظ حنبیت تحَالت هٌتطط ًوَز. ایي 2010ضا زض سبل  "ض ضاّجطزییل هطٍ -استطالیب

 (.2011زاضز )میلگَض ٍ ّونبضاى،  حسبثطسی ٍ ًقص حسبثطسبى ٍ حسبثطسی میفیت

 ضطمت ْبهساضاىٍ س هسیطاى ثیي هی زّس مِ مبّص ضا اطالػبتى تقبضى ػسم هبلى، غَضتْبى ثِ اػتجبضزّى ططیق اظ حسبثطسى

 زاضتِ ٍجَز هثجت ضاثطِ حسبثطسى، شاتى ضیسل ٍ تؼْسى اذتیبضى اقالم ثعضگى ثیي هی ضٍز، اًتظبض زلیل زٍ زاضز. ثِ ٍجَز

 ٍ ّستٌس ضسُ گعاضش سَز هسیطیت ثطاى هسیطیت زست زض اثعاضى تؼْسى هسیطیتى، اقالم طلجى فطغت فطؼ ثب اٍل، ثبضس؛

 هحسَة هی ضًَس حسبثطسبى ثطاى هطنلى تؼْسى اقالم ایٌنِ، زٍم مٌٌس، هی زستنبضى ذَز ًفغ ثِ تؼْسى ضا اقالم هسیطاى

 (.1998، 4است)فطزیسیٌبًس هطتجط هَجَزی ّب ٍ زضیبفتٌى حسبثْبى هثل پطضیسل حسبثْبى ثب مِ

 لٌسهستث فؼبلیت تساٍم اقتػبزی، ثطای هحیط تَسط حسبثطسی میفیت تأییس مِ زاضز ٍجَز تػَض ایي جبهؼِ سطح زض

 حسبثطسی فطآیٌس ستبًسُ میفیت ثِ هالحظِ ای حس قبثل تب حسبثطسی حطفِ آیٌسُ ٍ است حیبتی ثسیبض حسبثطسی هؤسسبت

 (.5،2001است)ّطثچ حسبثطسی هؤسسبت ثیي ضقبثت ثبظی ثطای اسبسی میفیت، هؤلفِ مِ ضَز هی ازػب زاضز. ّوچٌیي، ثستگی

ض زِّ اذیط مبًَى تَجِ پژٍّص ّبی ظیبزی ثَزُ است. گطایص ثِ سوت ایي حسبثساضی ٍ گعاضضگطی هبلی زض ثرص ػوَهی ز

هَضَع ثب جْبًی ضسى هَضَع ثْسبظی هسیطیت هبلی ٍ پبسرگَیی زض ثرص ػوَهی افعایص یبفتِ است. ثرص ػوَهی ثِ زلیل 

 ست.افعایص مبضآیی، اثطثرطی ٍ پبسرگَیی زض اضتجبط ثب اضائِ ذسهبت ػوَهی زض هؼطؼ زگطگًَی ثَزُ ا

اظ آًجبیی مِ زض هسیطیت ػوَهی جسیس تبمیس ضٍی مبضآیی است، ثٌبثطایي پیطٌْبز ضسُ مِ زض ثرص ػوَهی ثبیس یل هجوَػِ 

(. ّوچٌیي 2010غَضت ّبی هبلی مِ زض ثرص ذػَغی ثطهجبًی حسبثساضی تؼْسی تْیِ ضَز، اضائِ ًوبیس )جف ٍ زیگطاى، 

یس ثط تْیِ غَضت ّبی هبلی جبهغ زٍلت ثط هجٌبی تؼْسی مبهل تبمیس ضسُ است استبًساضزّبی حسبثساضی زٍلتی تبم 34ثیبًیِ 

 (.2005)مَتْطی ٍ زیگطاى، 

ثب تَجِ ثِ ایٌنِ ثِ ثطضسی ػَاهل هَثط ثط میفیت گعاضش حسبثطسی زض سیستن حبثساضی تؼْسی تحقیقبت اًسمی غَضت گطفتِ 

اظ اًجبم ایي تحقیق، ثطضسی ػَاهل هَثط ثط میفیت گعاضش است لصا ضطٍضت اًجبم تحقیق حبضط ضنل گطفت، ثٌبثطایي ّسف 

 حسبثطسی زض سیستن حسبثساضی تؼْسی هی ثبضس.
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 فرضیات تحقیق

 ػبهل هسیطیت اظ ػَاهل هْن ثط میفیت گعاضش حسبثطسی زض حسبثساضی تؼْسی هی ثبضس. -1

 ثبضس. قَاًیي ٍ هقطضات اظ ػَاهل هْن ثط میفیت گعاضش حسبثطسی زض حسبثساضی تؼْسی هی -2

 ػبهل ًیطٍی اًسبًی اظ ػَاهل هْن ثط میفیت گعاضش حسبثطسی زض حسبثساضی تؼْسی هی ثبضس. -3

تْیِ ٍ ًگْساضی سِ حسبة اغلی هَجَزیْب، زاضایی ّبی ثبثت ٍ زضاهسّب اظ ػَاهل هْن ثط میفیت گعاضش حسبثطسی  -4

 زض حسبثساضی تؼْسی هی ثبضس.

 ريش تحقیق

هیساًی اًجبم ضسُ است. جبهؼِ آهبضی ایي تحقیق، ضبهل  غَضت ثِتگی است ٍ ّوجس-ضٍش تحقیق ایي پژٍّص تَغیفی

ًفط ثَز. حجن ًوًَِ ثب استفبزُ اظ فطهَل  110 ّب آىمِ تؼساز  ثبضٌس یهازاضُ تبهیي اجتوبػی استبى آشضثبیجبى غطثی  ساضاىحسبث

زُ ضس. ضٍایی پطسطٌبهِ ّب تَسط استبز ًفط ثِ زست آهس. ثِ هٌظَض گطزآٍضی اطالػبت اظ هحقق سبذتِ استفب 86مَمطاى 

ثِ زست اهس مِ  85/0ضاٌّوب ٍ تٌی چٌس اظ اسبتیس هسیطیت تبییس ضس ٍ پبیبیی پطسطٌبهِ ّب تَسط آلفبی مطًٍجبخ، ثِ هیعاى 

مِ اطالػبت اظ ضگطسیَى ذطی استفبزُ ضس. الظم ثِ شمط است  لیٍتحلِ یتجعًطبى اظ پبیبیی هطلَة پطسطٌبهِ هی ثبضس. ثطای 

 اًجبم ضس. 20ٍیطاست  SPSS افعاض ًطم لِیٍس ثِملیِ ػولیبت آهبضی 

 یافتٍ َا

 یافتٍ َای تًصیفی

ًفط پبسرگَیبى زیپلن ٍ ظیط  5 مِ ؛ًوًَِ اًتربة ضسًس ػٌَاى ثًِفط ظى  23ًفط هطز ٍ  63، تؼساز ّب زازُگطزآٍضی  هٌظَض ثِ

مبضضٌبسی اضضس ٍ ثبالتط زاضتٌس. ثطای اطالع اظ ًطهبل ثَزى تَظیغ  ًفط 25ًفط هسضك مبضضٌبسی،  33ًفط مبضزاًی،  23زیپلن، 

ًطبى زازُ ضسُ است. ّوبًطَض مِ  1اسویطًَف استفبزُ ضس. مِ ًتبیج آى زض جسٍل ضوبضُ -زازُ ّب اظ آظهَى مَلوَگطٍف

ٌب زاض هی ثبضٌس. ثب زضًظط ( ثَزُ ٍ لصا هؼ p/=05هطبّسُ هی گطزز زض توبهی هتغییطّب سطح هؼٌبزاضی ثسست آهسُ ثیطتط اظ )

زضغس هی تَاى گفت مِ زازُ ّب زاضای تَظیؼی ًطهبل هی ثبضٌس ٍ هی تَاى اظ آظهَى  95زاضتي ایي هَضَع ثب اطویٌبى 

 پبضاهتطینی ّوجستگی پیطسَى استفبزُ ًوَز.

 اسمیروف برای تًزیع ورمال دادٌ َا-: وتایج آزمًن کًلمًگريف1جديل شمارٌ

 

 یافتٍ َای استىباطی

ثب تَجِ ثِ هبّیت هتغییط ّبی پژٍّص مِ اظ ًَع فبغلِ ای ّستٌس ثطای تجعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب اظ آظهَى ّوجستگی پیطسَى 

 استفبزُ ضسُ است. 

آهسُ است.  2ًتبیج استٌجبطی حبغل اظ اضتجبط ثیي زٍ هتغییط ػبهل هسیطیتی ٍ میفیت گعاضش حسبثطسی زض جسٍل ضوبضُ 

( هؼٌی زاض  p/=05( ثَزُ مِ ایي هقساض زضسطح)sig/=000زز هقساض سطح هؼٌبزاضی  ثسست آهسُ )گطّوبًطَض مِ هطبّسُ هی

زضغس هی تَاى ازػب ًوَز مِ ثیي هتغییط ّبی ػبهل هسیطیتی ٍ میفیت گعاضش  95هی ثبضس. ثب تَجِ ثِ ایي اهط ثب اطویٌبى 

زاضتي ایي ضطایط فطضیِ ی اغلی تحقیق تأییس ًوی ی هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز. ثب زض ًظط حسبثطسی اظ لحبظ آهبضی ضاثطِ

 گطزز.

حسبة  تْیِ ٍ ًگْساضی سِ

 هَجَزی، زضآهس ٍ زاضایی

ػبهل ًیطٍی 

 اًسبًی

ػبهل قَاًیي ٍ 

 هقطضات

 هتغییطّب  ػبهل هسیطیت

 هٌبثغ   

 اسویطًف-مَلوَگطٍف آظهَى 56/1 /895 /941 15/1

 سطح هؼٌبزاضی /102 /120 /134 /107
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 :وتایج آزمًن َمبستگی پیرسًن2جديل شمارٌ 

آهسُ است.  3اظ اضتجبط ثیي زٍ هتغییط قَاًیي ٍ هقطضات ٍ میفیت گعاضش حسبثطسی زض جسٍل ضوبضُ  ًتبیج استٌجبطی حبغل

( هؼٌی زاض  p/=05( ثَزُ مِ ایي هقساض زضسطح)sig/=000گطزز هقساض سطح هؼٌبزاضی  ثسست آهسُ )ّوبًطَض مِ هطبّسُ هی

ًوَز مِ ثیي هتغییط ّبی قَاًیي ٍ هقطضات ٍ میفیت گعاضش  زضغس هی تَاى ازػب 95هی ثبضس. ثب تَجِ ثِ ایي اهط ثب اطویٌبى 

ی هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز. ثب زض ًظط زاضتي ایي ضطایط فطضیِ ی اغلی تحقیق تأییس ًوی حسبثطسی اظ لحبظ آهبضی ضاثطِ

 گطزز.

 : وتایج آزمًن َمبستگی پیرسًن3جديل شمارٌ 

 

آهسُ است.  4ًتبیج استٌجبطی حبغل اظ اضتجبط ثیي زٍ هتغییط ػبهل ًیطٍی اًسبًی ٍ میفیت گعاضش حسبثطسی زض جسٍل ضوبضُ 

( هؼٌی زاض  p/=05( ثَزُ مِ ایي هقساض زضسطح)sig/=000اضی  ثسست آهسُ )گطزز هقساض سطح هؼٌبزّوبًطَض مِ هطبّسُ هی

زضغس هی تَاى ازػب ًوَز مِ ثیي هتغییط ّبی ػبهل ًیطٍی اًسبًی ٍ میفیت گعاضش  95هی ثبضس. ثب تَجِ ثِ ایي اهط ثب اطویٌبى 

یط فطضیِ ی اغلی تحقیق تأییس ًوی ی هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز. ثب زض ًظط زاضتي ایي ضطاحسبثطسی اظ لحبظ آهبضی ضاثطِ

 گطزز.

 : وتایج آزمًن َمبستگی پیرسًن4جديل شمارٌ 

اظ اضتجبط ثیي زٍ هتغییط تْیِ ٍ ًگْساضی سِ حسبة اغلی هَجَزیْب، زاضایی ّب ٍ زضآهسّب ٍ میفیت ًتبیج استٌجبطی حبغل 

گطزز هقساض سطح هؼٌبزاضی  ثسست آهسُ آهسُ است. ّوبًطَض مِ هطبّسُ هی 5گعاضش حسبثطسی زض جسٍل ضوبضُ 

سطح هؼٌی  ًوًَِ هؼتجط

 زاضی

میفیت گعاضش 

 حسبثطسی

ػبهل 

 هسیطیت

 هٌبثغ

 

86 

  ػبهل هسیطیت 1 /680 /000

آظهَى ّوجستگی 

 میفیت حسبثطسی /000 1 /680 پیطسَى

سطح هؼٌی  ًوًَِ هؼتجط

 زاضی

میفیت گعاضش 

 حسبثطسی

ًیي ٍ قَا

 هقطضات

 هٌبثغ

 

86 

  قَاًیي ٍ هقطضات 1 /845 /000

آظهَى ّوجستگی 

 میفیت حسبثطسی /000 1 /845 پیطسَى

سطح هؼٌی  ًوًَِ هؼتجط

 زاضی

میفیت گعاضش 

 حسبثطسی

ػبهل ًیطٍی 

 اًسبًی

 هٌبثغ

 

86 

  ػبهل ًیطٍی اًسبًی 1 /676 /000

آظهَى ّوجستگی 

 میفیت حسبثطسی /000 1 /676 پیطسَى
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(000=/sig(ثَزُ مِ ایي هقساض زضسطح )05=/p هؼٌی زاض هی ثبضس. ثب تَجِ ث ) زضغس هی تَاى ازػب  95ِ ایي اهط ثب اطویٌبى

ًوَز مِ ثیي هتغییط ّبی تْیِ ٍ ًگْساضی سِ حسبة اغلی هَجَزیْب، زاضایی ّب ٍ زضآهسّب ٍ میفیت گعاضش حسبثطسی اظ 

 ی هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز. ثب زض ًظط زاضتي ایي ضطایط فطضیِ ی اغلی تحقیق تأییس هی گطزز.لحبظ آهبضی ضاثطِ

 : وتایج آزمًن َمبستگی پیرسًن5رٌ جديل شما

 

 بحث ي وتیجٍ گیری

بثساضی تؼْسی ثَز. ًتبیج تجعیِ ٍ سضش حسبثطسی زض سیستن حّسف اظ ایي تحقیق تؼییي ثطضسی ػَاهل هَثط ثط میفیت گعا

تحلیل فطضیِ  اٍل ًطبى زاز مِ ثیي ػبهل هسیطیت ٍ میفیت گعاضش حسبثطسی ضاثطِ ٍجَز زاضز. ٍ ایي ثب یبفتِ ّبی مطزستبًی 

ى شیطثط ثبیستی ثِ ( ّوبٌّگ هی ثبضس. ثٌبثطایي هسیطاى ٍ هسئَال2006(، هل فی )2003(، ّبی چبى )1388ٍ ایطاى ضبّی )

 ػبهل هسیطیت زض سبظهبى ذَز تَجِ ٍیژُ ًطبى زٌّس ٍ اظ ایي ططیق میفیت گعاضش حسبثطسی افعایص یبثس.

ًتبیج تجعیِ ٍ تحلیل فطضیِ  زٍم ًطبى زاز مِ ثیي قَاًیي ٍ هقطضات ٍ میفیت گعاضش حسبثطسی ضاثطِ ٍجَز زاضز. ٍ ایي ثب 

( ّوبٌّگ هی ثبضس. ثٌبثطایي هسیطاى ٍ 2006(، هل فی )2003(، ّبی چبى )1388یبفتِ ّبی مطزستبًی ٍ ایطاى ضبّی )

هسئَالى شیطثط ثبیستی ثِ قَاًیي ٍ هقطضات ٍیژُ ٍ هْن زض اضتجبط ثب حسبثطسی تَجِ ٍ تػَیت ًوبیٌس ٍ اظ ایي ططیق میفیت 

 گعاضش حسبثطسی افعایص یبثس.

هل ًیطٍی اًسبًی ٍ میفیت گعاضش حسبثطسی ضاثطِ ٍجَز زاضز. ٍ ایي ثب ًتبیج تجعیِ ٍ تحلیل فطضیِ سَم ًطبى زاز مِ ثیي ػب

( ّوبٌّگ هی ثبضس. ثٌبثطایي هسیطاى ٍ هسئَالى شیطثط ثبیستی ثِ تقَیت میفیت ٍ 1388یبفتِ ّبی مطزستبًی ٍ ایطاى ضبّی )

 ثس.تَاى ًیطٍی اًسبًی تَجِ ٍیژُ ًطبى زٌّس ٍ اظ ایي ططیق میفیت گعاضش حسبثطسی افعایص یب

ًتبیج تجعیِ ٍ تحلیل فطضیِ چْبضم ًطبى زاز مِ ثیي تْیِ ٍ ًگْساضی سِ حسبة اغلی هَجَزیْب، زاضایی ّب ٍ زضآهسّب ٍ 

( ّوبٌّگ هی ثبضس. ثٌبثطایي 1388میفیت گعاضش حسبثطسی ضاثطِ ٍجَز زاضز. ٍ ایي ثب یبفتِ ّبی مطزستبًی ٍ ایطاى ضبّی )

ْیِ ٍ ًگْساضی سِ حسبة اغلی هَجَزیْب، زاضایی ّب ٍ زضآهسّب تَجِ ًوبیٌس ٍ اظ ایي هسیطاى ٍ هسئَالى شیطثط ثبیستی ثِ ت

 ططیق میفیت گعاضش حسبثطسی افعایص یبثس.
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 هقطضات

 هٌبثغ
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  قَاًیي ٍ هقطضات 1 /845 /000

آظهَى ّوجستگی 

 میفیت حسبثطسی /000 1 /845 پیطسَى
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