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نقش نظریه تمایز قیمت براساس کیفیت در  مقاله حاضرخالصه ای از پژوهشی است که به منظور بررسی

صورت   قیمت گذاری خدمات حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

اگر مشتریان هیچگونه ارزشی نسبت به تفاوت  "تمایز قیمت بر اساس کیفیت "گرفته است.طبق نظریه 

کیفیت محصوالت یا خدمات از خود نشان ندهند، عرضه کنندگان هیچگونه تمایل سازمان یافته ای برای 

تفکیک کیفیت محصوالت یا خدمات خود از سایرین نخواهند داشت. بنابراین زمانی که تقاضای مناسبی 

رسی با کیفیت وجود ندارد حسابرسان نمی توانند بامتمایز کردن کیفیت کار خود،حق الزحمه برای حساب

–پژوهشهای توصیفی این پژوهش درزمره حسابرسی باال تری از مشتریان خود دریافت کنند..روش

هاونتیجه نهایی  وجمع آوری داده می باشد.چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه استقرایی پیمایشی

دریک محیط واقعی  برای آزمون ردیاپذیرش فرضیه ها،از طریق پرسش نامه انجام شده است. پژوهش

میدانی به  انجام شده وجزوپژوهشهای یعنی موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

شمارمی رود.نتایج پژوهش حاکی از آن است که درقیمت گذاری خدمات حسابرسی در موسسات 

 نقش دارد. "کیفیت اساس بر قیمت تمایز" نظریه ضو جامعه حسابداران رسمی ایران،حسابرسی ع
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 مقدمه

 زیادی تحقیقات و کنند می استفاده گوناگونی عوامل از حسابرسی خدمات گذاری قیمت جهت حسابرسان

 الزحمه حق میزان موثربر عوامل از اطالع است. شده انجام عوامل این ارزیابی و شناسایی با رابطه در نیز

 خود حسابرسی خدمات مناسب  گذاری قیمت قادربه آنها که چرا است مفید حسابرسان برای حسابرسی

 [.13] شد خواهند

 کیفیت و گرددمی بیشتر نیز وی تالش ، شود گرفته نظر در حسابرس برای بیشتری الزحمه حق چه هر

 در و شوند می وابسته خود مشتریان به مالی نظر از حسابرسان ، صورت این در ولی ، بردمی باال را کار

 انجام مناسبی شکل به را حسابرسی روشهای است ممکن ، کار دادن دست از نگرانی خاطر به نتیجه

  [.17] ندهند

 منجمله حسابرسی خدمات جهت قیمت تعین چگونگی و بیانگرمراحل حسابرسی خدمات گذاری قیمت

 رسیدگی مورد واحد ویژگیهای به توجه با بتواند که است موفق حسابرسی لذا است، حسابرسی الزحمه حق

 انجام هزینه حداقل با آنرا ، کار کیفیت حفظ ضمن تا باشد داشته خود الزحمه حق از را برآورد بهترین ،

 دهد.

 به را هزینه این بداند و کند درک بهتر را خدمت این منافع کندمی کمک صاحبکار به حسابرسی هزینه

 کار تسهیل و تسریع موجب ، مساله این از آگاهی است بدیهی شود. می متحمل چیزی چه خاطر

  [.25] گرفت. خواهد انجام باالتری کیفیت با حسابرسی ، صاحبکار مشارکت دلیل به و شده حسابرسی

 حسابرسی خدمات گذاری قیمت در کیفیت براساس قیمت تمایز نظریه نقش الذکر فوق مراتب به توجه با

 قیمت تمایز نظریه که رسیدند نتیجه این به "ونهایتا نموده مشغول خود به را پژوهش این محققان ذهن

 حسابداران جامعه عضو حسابرسی درموسسات حسابرسی خدمات گذاری قیمت در را کیفیت اساس بر

 نمایند. ای(،آزمون حرفه و ازخبرگان)علمی نظرسنجی ازطریق ایران رسمی

 در حسابرسی خدمات گذاری قیمت در آیا که: است آن پژوهش این باالپرسش توضیحات به توجه با

 دارد؟ نقش کیفیت اساس بر قیمت تمایز نظریه ایران رسمی حسابداران جامعه عضو موسسات

 گذاری قیمت در کیفیت براساس قیمت تمایز نظریه نقش درباره ای مطالعه تجربی صورت به تاکنون

 الزحمه برحق  تاثیرگذار ازعوامل برخی ،عمدتا گذشته مطالعات بلکه است. نشده انجام حسابرسی خدمات

 قیمت در کیفیت اساس بر قیمت تمایز نظریه نقش حاضر پژوهش در اما اند. نموده بررسی را حسابرسی

 است. شده بررسی ، ایران رسمی حسابداران جامعه عضو حسابرسی درموسسات حسابرسی خدمات گذاری

 یک از بازار این در حسابرسی خصوصی موسسات آن،افزایش نتیجه ودر حسابرسی دربازار رقابت افزایش

 تحقیق و حسابرسی موسسات برای حسابرسی خدمات گذاری قیمت موضوع دیگر،اهمیت طرف واز طرف

 نماید. می اهمیت با را حسابرسی خدمات گذاری قیمت زمینه در

 گذاری قیمت درزمینه گذشته مطالعات نتایج بسط ویا بازنگری تواندموجب می  موضوع این بررسی

 درون کنندگان استفاده وسایر دانشگاهیان،حسابرسان برای جدیدی های ایده ونیز شود حسابرسی خدمات

   آورد. فراهم سازمانی وبرون سازمانی
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 باشد: زیرداشته شرح به علمی افزوده ارزش و دستاورد بتواند پژوهش این نتایج رود می انتظار

 با ارتباط در گذشته های پژوهش نظری مبانی گسترش موجب تواند می پژوهش این نتایج اینکه اول

 قیمت تمایز نظریه که داد خواهد نشان پژوهش شواهد اینکه دوم شود. حسابرسی خدمات گذاری قیمت

 میزان چه تا حسابرسی خدمات گذاری قیمت برای سازنده راهکارهاوپیشنهادهای ارائه در کیفیت براساس

 گذاران قانون اختیار در را سودمندی توانداطالعات می علمی دستاورد یک عنوان به موضوع است.این موثر

 قرار حسابرسان ونیز حسابرسی و حسابداری استانداردهای کنندگان تدوین همچنین و سرمایه بازار حوزه

 های حوزه در جدید های پژوهش  انجام برای جدیدی های تواندایده می پژوهش نتایج اینکه دهد.سوم

 نماید. پیشنهاد ، حسابرسی و حسابداری

 براساس قیمت تمایز نظریه آزمون و رویکردها ، نظرات شناسایی بر حاضرعالوه پژوهش اینکه "نهایتا

 صورت حسابرسی و حسابداری های حوزه در پژوهش و دانش وارتقای افزایی دانش هدف با ، کیفیت

 است. پذیرفته

 پژوهش برپیشینه مروری و نظری مبانی

 توسعه حال در حتی و پیشرفته کشورهای از بسیاری در حسابرسی خدمات گذاری قیمت زمینه در

 شده انجام بزرگ بازارهای و پیشرفته کشورهای در تحقیقات این اکثر ،لیکن شده انجام زیادی تحقیقات

 دارد. میان این در کوچکی بسیار سهم ، ایران مثل توسعه حال در کشوری و

 گذاری قیمت آشفتگی و شده تبدیل معضل به حسابرسی های الزحمه حق تعیین نحوه ما کشور در

 برای مشخصی مبنای هیچ شده موجب  حسابرسی موسسات از برخی شکنی نرخ ونیز حسابرسی خدمات

 [.14.] باشد نداشته وجود مالی حسابرسی الزحمه حق تعیین

 فرآهم را حسابرسی هزینه کاهش موجبات توانمی سازمان داخل در عوامل شناخت با صاحبکار منظر از

 شکل به را خود خدمات میتوانند عوامل این دانستن با نیز حسابرسان نمود. آسانتر آنرا تحمل و آورد

  [.۹کنند] گذاری قیمت مناسبی

 " کیفیت اساس بر قیمت تمایز" نظریه

 کیفیت تفاوت به نسبت ارزشی هیچگونه مشتریان اگر " کیفیت اساس بر قیمت تمایز" نظریه طبق

 تفکیک برای ای یافته سازمان تمایل هیچگونه کنندگان عرضه ندهند، نشان خود از خدمات یا محصوالت

 [.26داشت] نخواهند سایرین از خود خدمات یا محصوالت کیفیت

 بامتمایز توانند نمی حسابرسان ندارد وجود کیفیت با حسابرسی برای مناسبی تقاضای که زمانی بنابراین

 حق کنند.سیمونیک دریافت خود مشتریان از تری باال حسابرسی الزحمه خود،حق کار کیفیت کردن

 .[27داند] می سود و حسابرسی های هزینه از تابعی را حسابرسی الزحمه

 کنند: می  تقسیم قسمت دو به را حسابرسی های هزینه سیمونیک تعریف اساس بر ویلیامز و منن

 و حسابرس توسط شده گرفته بکار منابع بهای-1

 شهرت دادخواهی ریسک به که حسابرس علیه قضایی و حقوقی دعاوی از ناشی انتظار مورد های هزینه-2

 .[21دارد]
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 کرد: بیان زیر شرح به توان می را حسابرسی الزحمه حق تعیین مدل بنابراین

 الزحمه =حق حسابرس توسط شده گرفته بکار منابع +  انتظار مورد دادخواهی +ریسک حسابرس سود

  حسابرسی

 نداردوریسک وجود درایران باکیفیت حسابرسی برای مناسبی تقاضای دهدکه می شواهدموجودنشان

 [.11است] نیزپایین حسابرس علیه دادخواهی

 خدمات قیمتگذاری به نیاز حسابرسی خدمات بهتر چه هر اجرای جهت حسابرسان فوق، مراتب به توجه با

 اثربخش و مهم بسیار تواند می زمینه دراین کیفیت اساس بر قیمت تمایز نظریه بررسی و داشته مربوطه

 کیفیت با را حسابرسی توانندخدمات خودمی الزحمه ازحق برآورد بابهترین حسابرسان درنتیجه و بوده

 . نمایند ارایه بهتری

 پژوهش پیشینه

 تحقیقات ودر بوده حسابداری های پژوهش از بسیاری موضوع تاکنون حسابرسی خدمات گذاری قیمت

 حال در حسابرسی حرفه اصلی مناقشات از یکی.است شده پرداخته آن بر موثر عوامل بررسی به متعددی

 [.1] است. حسابرسی موسسات از برخی شکنی نرخ و حسابرسی ی الزحمه حق نرخ حداقل حاضرتعیین

 الزحمه حق بر شرکتها آزاد نقد جریان رابطه بررسی به 13۹0 درسال حضرتی داروغه و موسوی آقایان

 الزحمه حق دارای باال آزاد نقد جریان با های شرکت دادکه نشان آنها بررسی نتایج .پرداختند حسابرسی

 الزحمه حق با تقسیمی سود و بدهی میزان شرکتها، دراین همچنین .هستند بیشتری حسابرسی

 [.12] کند می پیدا داری معنی ارتباط آماری لحاظ از حسابرسی

 نظر براظهار حسابرسی الزحمه حق اثر بررسی به پژوهشی در زینالی و فرد مرادزاده و مهد بنی آقایان

 .پرداختند 138۹تا1381 های سال طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای در حسابرس

 توسط زیان گزارش ، صاحبکار اندازه ، حسابرس الزحمه حق میان که داد نشان پژوهش این های یافته

 [.2دارد] وجود دار معنی ای رابطه حسابرسی مقبول گزارش صدور و رسیدگی مورد شرکت سن و صاحبکار

 حق بر حسابرسی کیفیت بررسی))تاثیر به توان می پژوهش موضوع زمینه در شده انجام تحقیقات دیگر از

 حسابرسی موسسات تخصص بین که داد نشان مزبور تحقیق کرد.نتایج ها((اشاره شرکت حسابرسی الزحمه

 [.15دارد.] وجود معناداری و منفی رابطه حسابرسی الزحمه حق و

 حق بین رابطه باعنوان))بررسی 13۹4سال در پاکدل و مقدم سرخانی آقایان توسط که دیگر پژوهش

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای در مالی صورتهای ارایه تجدید و حسابرسی غیرعادی الزحمه

 اصالح ایران،بدلیل در ها ارایه تجدید از باالیی درصد که باشد می موضوع این بیانگر شد تهران((انجام

 و حسابرسی عادی غیر الزحمه حق بین دار معنا ارتباط عدم دهنده نشان که بوده حسابداری اشتباهات

 [.8باشد] می تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای در مالی صورتهای ارایه تجدید

 و مدیریت اطمینانی عنوان))بیش با ای مقاله در 13۹4 سال در مرفوع و القار یگانه،حسنی حساس آقایان

 به حد از بیش مدیریت)اطمینان اطمینانی بیش بین که رسیدند نتیجه این به حسابرسی(( الزحمه حق

 [.5] برقراراست. معناداری منفی ارتباط حسابرسی الزحمه حق خود(و
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 جسورانه مالیاتی استراتژی باعنوان))تأثیر ای مقاله در (13۹5زاده) مددی و بهنمون ثالث، بحری تحقیق

 الزحمه حق و مدیره هیأت ترکیب بین دادکه نشان حسابرسی(( الزحمه حق بر مدیره هیأت ترکیب و

 .[4] ندارد. وجود معناداری رابطه حسابرسی

 در جهش و باعنوان))پایداری پژوهشی ودر13۹7سال در بیگی ورجب فخاری،قربانی آقایان تحقیق نتایج

 الزحمه حق در جهش بین که داد مالی((نشان گزارشگری کیفیت و حسابرسی غیرعادی الزحمة حق

 [.10] دارد. وجود معناداری و مثبت رابطة مالی گزارشگری کیفیت و حسابرسی ی غیرعاد

 مشروط کاری محافظه عنوان))تاثیر با ای درمقاله 13۹7سال در قدیم بنابی و سجادی آقایان تحقیق نتایج

 محافظه که داد تهران((نشان بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای در حسابرسی الزحمه حق بر

 [.7] دارد حسابرسی الزحمه حق بر داری معنی تاثیر مشروط کاری

 نظریه و مستقل حسابرسی خدمات گذاری قیمت عنوان)) با (13۹7زاده) ونایب مهد بنی تحقیق

 و بدهی نسبت شرکت، اندازه صاحبکار، پذیری رقابت حسابرسی، الزحمه حق میان دادکه رقابت((نشان

 [.3] .دارد وجود دار معنی ای رابطه فروش رشد

 پس که رسیدند نتیجه این به استرالیایی شرکتهای بابررسی2008سال در واستوکس همیلتون،لی آقایان

 سابق مشتریان برای بزرگ،بویژه حسابرسی های موسسه الزحمه اندرسون،حق آرتور سقوط از

 [.1۹است] یافته آرتوراندرسون،افزایش

 نتیجه این حسابرسی،به بازار تمرکز تاثیر بررسی باعنوان 2012سال در پژوهشی طی ویلکنز و نیومن

 [.24است] گذاشته منفی تاثیر ها الزحمه حق بر حسابرسی بازار تمرکز که رسیدند

 منصفانه ارزش گیری عنوان))اندازه با و 2014سال در که پژوهشی در هنس و ژو اترک،یانگ میشل

 که شرکتهایی که رسیدند نتیجه این دادندبه انجام (( بانکداری صنعت از حسابرسی:شواهدی وکیفیت

 حسابرسی الزحمه باحق داری ومعنی مثبت رابطه کنند می نگهداری منصفانه ارزش به را داراییهایشان

 [.22] دارند.

 الزحمه وحق حسابرسی بازار ساختار بابررسی دررابطه 2017 سال در الوسن و اشیلمن پژوهش نتایج

 می افزایش حسابرسی الزحمه حسابرسی،حق بازار تمرکز افزایش با که داد نشان آمریکا در حسابرسی

 [.18] یابد.

 پژوهش های فرضیه

 شود: می بیان زیر شرح به پژوهش فرضیه پیشگفته( شده)بشرح مطرح تحقیقات و نظری مبانی به توجه با

 نظریه ایران رسمی حسابداران جامعه عضو حسابرسی موسسات در حسابرسی خدمات گذاری درقیمت

 دارد. نقش کیفیت اساس بر قیمت تمایز

 گیری نمونه روش و آماری نمونه و تحقیق آماری جامعه

 را پژوهش این آماری جامعه ، رسمی حسابداران جامعه  عضو حسابرسی موسسات در شاغل حسابرسان

 .دهند می تشکیل
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 کنند. می پیشنهاد را 200 نمونه حجم حداقل عاملی تحلیل انجام برای محققان از بعضی

 متغیر هر ازای به مشاهده 15 تا 5 بین تواند می نمونه حجم تعیین محققان از دیگر برخی اعتقاد به 

 [.16شود] تعیین شده، گیری اندازه

  است. بوده نیاز مذکور های نمونه تعداد به متغیر هر عاملی تحلیل برای زیر جدول به توجه با بنابراین 

 نیاز مورد نمونه ها گویه تعداد عاملی تحلیل آزمون ردیف

1 
 اساس بر قیمت تمایز نظریه

 کیفیت
11 165=15*11 

 که گردید توزیع تصادفی صورت به آماری جامعه حسابرسان بین نامه پرسش عدد450تعداد منظور بدین

  گرفت. قرار تحلیل مورد آنها های داده و بوده استفاده قابل آن مورد 348 برگشتی نامه پرسش360 از

 پژوهش روش

 این از یکی است. گرفته انجام نظران صاحب دیدگاه از پژوهش روش انواع از گوناگونی های بندی طبقه

  است. روش اساس بر بندی طبقه و هدف مبنای بر بندی طبقه ها، بندی طبقه

 و دانش توسعه آن هدف که چرا رود می شمار به کاربردی های پژوهش نوع از حاضرازنظرهدف، پژوهش

 پژوهش این روش نظر از همچنین . است حسابرسی خدمات گذاری قیمت استراتژیهای زمینه در آگاهی

 و استقرایی راه از پژوهش پیشینه و نظری باشد.چارچوب می پیمایشی – توصیفی پژوهشهای زمره در

 شده انجام نامه پرسش طریق از ، ها فرضیه پذیرش یا رد آزمون برای نهایی نتیجه هاو داده آوری جمع

 حسابداران جامعه عضو حسابرسی موسسات یعنی واقعی محیط یک در پژوهش این که آنجایی از . است

 . رود می شمار به میدانی های شده،جزوپژوهش انجام ایران رسمی

 ها فرضیه آزمون و ها داده وتحلیل تجزیه های روش

 آمده،تحلیل دستبه هایداده و اطالعات تحلیل و تجزیه برای وسیله ترینمناسب دست، این از تحقیقی در

 پاسخ به نهایت در و کرده پیدا را مختلف متغیرهای بین رابطه ما آماری های تحلیل هستند.با آماری های

 [.6] رسید خواهیم خود نظر مورد هایسؤال

 هم و توصیفی آمار روشهای از هم ها نمونه از آمده بدست های داده تحلیل و تجزیه برای پژوهش، این در

 توصیفی آمار از دهندگان پاسخ مشخصات بررسی برای است. شده استفاده استنباطی آمار روشهای از

 آماری افزارهای نرم از نیز، پژوهش فرضیات آزمون و ها داده تحلیل و تجزیه برای است. گردیده استفاده

SPSS 22 و LISREL8.8 تاییدی،روایی عاملی تحلیل های آزمون از استفاده با و است شده استفاده 

 و ای جمله دو توزیع های ازآزمون استفاده با همچنین و گردیده آزمون پژوهش متغیرهای پایایی و

 است. شده اقدام پژوهش های ردفرضیه عدم ردیا به نسبت (one t-test) گروه یک میانگین

  آن وتحلیل وتجزیه آمارتوصیفی
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 سن اساس بر دهندگان پاسخ وضعیت-1 جدول

 درصد فراوانی سن

 %21 75 سال 30 از کمتر

 %51 177 سال 40 تا 30

 %14 48 سال 50 تا 40

 %14 48 سال 50 از باالتر

 %100 348 کل

 تحصیالت نظرسطح از دهندگان پاسخ وضعیت-2 جدول

 درصد فراوانی تحصیالت سطح

 %28 ۹۹ کارشناسی

 %63 21۹ ارشد کارشناسی

 %7 24 دکتری دانشجوی

 %2 6 دکتری

 %100 348 کل

 ها داده استنباطی تحلیل

 استنباطی، تحلیل تجزیه در پردازیم. می ها داده استنباطی تحلیل به ها، داده توصیفی تحلیل تجزیه از بعد

  گیرند. می قرار آزمون و ارزیابی مورد پژوهش های فرضیه

 پژوهش متغیرهای تاییدی عاملی تحلیل

 تاییدی، عاملی تحلیل آزمون از استفاده با بایست می ها فرضیه آزمون از پیش استنباطی، تحلیل تجزیه در

 روش از استفاده با گرا هم روایی آزمون برای دهیم. قرار آزمون مورد را پژوهش متغیرهای پایایی و روایی

 ضریب باشند.یعنی نیز دار معنی و بوده 4/0 از بیشتر متغیر هر عاملی بارهای باید تاییدی، عاملی تحلیل

 میانگین طرفی از باشد. -۹6/1 از کوچکتر و ۹6/1 از بزرگتر نیز متغیر هر  T-Value آماره  یا معناداری

 پژوهش متغیرهای پایایی آزمون برای [.20باشد] 4/0 از بیشتر باید نیز (AVE) شده استخراج واریانس

 بیشتر سرانگشتی قاعده یک طبق آمده دست به مقدار باید (CRترکیبی) پایایی روش از استفاده با نیز

 از برخی نیز خصوص این در هرچند نمود. حاصل اطمینان نیز پژوهش متغیرهای پایایی از تا باشد 7/0 از

  [.23دانند] می قبول قابل نیز را 6/0 از تر بیش CR مقدار گران پژوهش

 کیفیت اساس بر قیمت تمایز نظریه عاملی تحلیل

  است. شده داده نشان 4شماره جدول در کیفیت اساس بر قیمت تمایز متغیر عاملی تحلیل نتایج
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 کیفیت اساس بر قیمت تمایز متغیر عاملی تحلیل نتایج -4جدول

 T آماره بارعاملی گویه متغیر
 خطای

 استاندارد
AVE 

 اساس بر قیمت تمایز

 کیفیت

TID1 74/0 10/12 45/0 

461/0 TID2 61/0 37/10 63/0 

TID3 68/0 25/11 54/0 

 پژوهش متغیرهای پایایی

 پایایی سازه،مقدار پایایی روش از پژوهش متغیرهای پایایی آزمون برای گردید، ذکر تر پیش که طور همان

 می حساب به متغیر هر تبیین برای مناسبی سنجه که گردید محاسبه سواالتی برای (،CRترکیبی)

 آمده دست به (CRترکیبی) پایایی مقدار است شده داده نشان 5شماره جدول در که طور همان آمدند.

 اطمینان نیز متغیرها این پایایی از توان می ترتیب بدین و باشند می 7/0 از بیش پژوهش های متغیر برای

 نمود. حاصل
 پژوهش متغیرهای پایایی آزمون نتایج-5 جدول

 (CRترکیبی) پایایی سواالت تعداد گویه متغیر

 TID 11 718/0 کیفیت اساس بر قیمت تمایز

 پژوهش های یافته

 پژوهش فرضیه آزمون یجهنت
 گذاری قیمت در کیفیت اساس بر قیمت تمایز نظریه نقش مورد در دهندگان پاسخ دیدگاه -6 جدول

 حسابرسی خدمات

 میانگین مد میانه نظریه
 انحراف

 معیار
 چولگی

 انحرف

 معیار

 چولگی

 ضریب

 چولگی

 توزیع

 داده

 ها

 قیمت تمایز

 اساس بر

 کیفیت

 متقارن -374/1 131/0 -180/0 ۹826/0 376/3 33/3 333/3

 خدمات گذاری قیمت چولگی ضریب مطلق قدر است، شده داده نشان 6 شماره جدول در که همانطور

 .بعبارتی باشد می ۹6/1 مطلق قدر از کمتر "کیفیت اساس بر قیمت تمایز" نظریه مبنای بر حسابرسی

 آمارپارمتریک مفروضه از باید بنابراین است. برخوردار متقارن توزیع از متغیر این به مربوط های داده

 نمود. استفاده نظر مورد فرضیه آزمون برای (one t-test) گروه یک میانگین
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 نظریه مبنای بر حسابرسی خدمات گذاری قیمت خصوص در دهندگان پاسخ نظرات میانگین چنانچه

 قیمت فرضیه باشد، کوچکتر 3عدد یعنی لیکرت طیف امتیازات میانه از "کیفیت اساس بر قیمت تمایز"

 را فرضیه این توان نمی اینصورت غیر در شود می رد مذکور نظریه اساس بر حسابرسی خدمات گذاری

 فرضیه باشد کمتر 05/0 عدد از (sigمعناداری) سطح اگر آزمون، نتیجه خصوص در بنابراین نمود. رد

 خصوص در دهندگان پاسخ نظرات میانگین که گفت توان می و شود می رد ۹5 اطمینان سطح در صفر

 به است. 3 از بزرگتر حسابرسی خدمات گذاری قیمت در "کیفیت اساس بر قیمت تمایز" نظریه نقش

 اساس بر قیمت تمایز" نظریه بر مبتنی حسابرسی خدمات گذاری قیمت دهندگان پاسخ دید از عبارتی

 است. "کیفیت

 همانطور است. شده داده نشان 7شماره جدول در (one t-test) گروه یک میانگین آزمون به مربوط نتایج 

 05/0 از مقدار این که آنجایی از و باشد می 000/0 با برابر (sigمعناداری) سطح شود می مشاهده که

 معناداری اختالف گفت توان می و  شود می رد ۹5 اطمینان سطح در را صفر فرضیه بنابراین است کمتر

 تمایز" نظریه اساس بر حسابرسی خدمات گذاری قیمت خصوص در دهندگان پاسخ نظرات میانگین بین

 توان می هستند مثبت دو هر باال حد و پایین حد که آنجایی از و دارد وجود "کیفیت اساس بر قیمت

 دهندگان پاسخ نظر از عبارتی به است. 3 از بیشتر خصوص این در دهندگان پاسخ نظرات میانگین که گفت

 فرضیه شود.لذا می تعیین "کیفیت براساس قیمت تمایز" نظریه اساس بر حسابرسی خدمات گذاری قیمت

  کرد. رد توان نمی را مزبور
 (one t-test) گروه یک میانگین -پژوهش فرضیه آزمون یجهنت -7 جدول

 3آزمون= مقدار-گروهی تک میانگین مقایسه آزمون

 t آماره
 درجه

 آزادی

 معناداری

(sig) 

 تفاوت

 میانگین

 حد

 پائین
 آزمون نتیجه باال حد

 کرد رد توان نمی 4800/0 2728/0 3764/0 000/0 347 147/7

 بحث و گیری نتیجه

 کیفیت تفاوت به نسبت ارزشی هیچگونه مشتریان اگر " کیفیت اساس بر قیمت تمایز" نظریه طبق

 تفکیک برای ای یافته سازمان تمایل هیچگونه کنندگان عرضه ندهند، نشان خود از خدمات یا محصوالت

 برای مناسبی تقاضای که زمانی بنابراین داشت. نخواهند سایرین از خود خدمات یا محصوالت کیفیت

 الزحمه خود،حق کار کیفیت کردن بامتمایز توانند نمی حسابرسان ندارد وجود کیفیت با حسابرسی

 و بیانگرمراحل حسابرسی خدمات گذاری کنند.قیمت دریافت خود مشتریان از تری باال حسابرسی

 موفق است،لذاحسابرسی حسابرسی الزحمه حق منجمله حسابرسی خدمات جهت قیمت تعین چگونگی

 داشته خود الزحمه حق از را برآورد بهترین ، رسیدگی مورد واحد ویژگیهای به توجه با بتواند که است

 نقش الذکر ق فو مراتب به توجه با . دهد انجام هزینه حداقل با آنرا ، کار کیفیت حفظ ضمن تا باشد

 به را پژوهش این محققان ذهن حسابرسی خدمات گذاری قیمت در کیفیت اساس بر قیمت تمایز نظریه
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 قیمت در کیفیت اساس بر قیمت تمایز نظریه نقش که رسیدند نتیجه این به "ونهایتا نموده مشغول خود

 این نتیجه . نمایند ای(،آزمون وحرفه ازخبرگان)علمی نظرسنجی طریق از را حسابرسی خدمات گذاری

 حسابرسی خدمات گذاری قیمت  در "کیفیت اساس بر قیمت تمایز" نظریه که دهد می نشان تحقیق

 براین مبتنی حسابرسی خدمات گذاری قیمت گفت توان می که نوعی به داشته ای کننده تعیین نقش

 است. نظریه
 استاندارد پرسشنامه نبود بدلیل کیفیت، اساس بر قیمت تمایز نظریه آزمون انجام پژوهش،جهت این محقق

 و نموده پرسشنامه طرح به اقدام "راسا مزبور، نظریه ویژگیهای و مبانی تحقیق،براساس موضوع زمینه در

 پرسشنامه توزیع به اقدام ، حرفه خبرگان از ونظرسنجی پرسشنامه وپایایی روایی از واطمینان تدوین از پس

 نتایج بندی جمع با "نهایتا که نموده ایران رسمی حسابداران جامعه عضو حسابرسی موسسات سطح در

 گذاری درقیمت "کیفیت اساس بر قیمت تمایز" نظریه که شد ها،مشخص پرسشنامه تکمیل از حاصل

 دارد. نقش حسابرسی خدمات

 قیمت زمینه در کشور از خارج و داخل در شده انجام های پژوهش های یافته تنها نه پژوهش، این یجهنت

 و تاکنون شده انجام پژوهشهای کلیه برای مکملی بعنوان کند،بلکه نمی  رد را حسابرسی خدمات گذاری

 شود. واقع مفید تواند می پژوهش موضوع زمینه در آتی های پژوهش نیز

 منابع فهرست
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This paper is a summary of research that aims to investigate the role theory of price 

distinctiveness According to quality on Pricing of audit services Audit on firms are 

members of the Iranian Association of Certified Public Accountants. According to the 

theory of price distinctiveness According to quality If customers show no value in the 

quality of their products or services,Suppliers have no organized desire They will not 

be available to others to distinguish the quality of their products or services.So when 

there is no good demand for quality auditing Auditors cannot distinguish the quality 

of their work Receive higher audit fees from their customers. 

The method of this research is in the field of descriptive-survey research. Theoretical 

framework and research background through deduction and aggregation of data are 

finalized for testing rejection or acceptance of hypotheses through a questionnaire. 

research is conducted in a real environment, that's mean auditing institutes members 

of Iranian Association Of  Certified Public Accountants and it is one of the field 

researches. 

 The results of the research indicate that in pricing of audit services in auditing firms 

members of Iranian Association Of  Certified Public Accountants theory of price 

distinctiveness According to quality,plays a role. 
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