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  چکيده

های غيرمنتظره در مانده    بررسی نوسان به ريزی حسابرسی، نوعاً حسابرسان در زمان برنامه

طبق تحقيقات انجام شده، اولين منبع . پردازند های مالی می های صورت ها و نسبت حساب

سابرسان در زمان کشف نوسان غيرمنتطره، بررسی توضيحات مديريت مورد رسيدگی ح

حسابرسان پس ازدرخواست توضيحات مديريت واحد مورد . واحدمورد رسيدگی است

های  رسيدگی درباره تجديد نظر در برنامه حسابرسی و مستندسازی توجيهات در کاربرگ

  . گيری می کنند ريزی تصميم رسيدگی برای برنامه

 با اين هدف صورت گرفته است تا به ارزيابی توضيحات مديريت توسط اين تحقيق

حسابرسان بپردازد و بررسی کند که اين ارزيابی چگونه روی فرايند بررسی حسابرسی تاثير 

شود که چگونه فرايند بررسی حسابرسی و نوع  همچنين در اين تحقيق، بررسی می. گذارد می

ريزی حسابرسی آنان  درباره تصميمات برنامهشواهد در دسترس روی قضاوت حسابرسان 

  . گذارد تاثير می

طبق نتايج اين تحقيق، اين دوعامل تاثير زيادی روی توجيهات حسابرسان دارند و حسابرسانی 

که انتظار بررسی بعدی را دارند توجيهات بيشتری را نسبت به حسابرسانی مستندسازی می 

شود  بنابراين اجرای بررسی بعدی موجب می. کنند که انتظار چنين بررسی را ندارند

همچنين توجيهات حسابرسان تحت .  بيشتر انواع توجيهات بپردازندحسابرسان به مستندسازی

گيرند و حسابرسان دريافت کننده شواهد ناسازگار نسبت  تاثير نوع شواهد در دسترس قرار می

کنند توجيهات  يافت نمیکنند يا شواهدی را در به کسانی که شواهد سازگار دريافت می

  . کنند ريزی خود درج می های برنامه بيشتری را در يادداشت
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  مقدمه 
 ترين حرفـه هـای دنياسـت و بـدليل تنـوع و              حرفه حسابرسی از متشکل ترين و منضبط      

بـا توجـه بـه    , حـسابرسان  ].۴[از اعتبار و اعتماد خاصـی برخـوردار اسـت    , ماهيت خدمات

ريزی کار خود از     در هنگام برنامه  , استانداردهای حسابرسی و لزوم حفظ کيفيت حسابرسی      

حـساب هـا و   هـای غيرمنتظـره در مانـده     طريق اجرای روش های تحليلی به بررسـی نوسـان        

ها  تعديالت الزم را در برنامه    , های صورت های مالی پرداخته و براساس نتايج حاصل         نسبت

هـای غيـر منتظـره از توضـيحات          آنان برای بررسی علل و توجيه نوسـان       . به عمل می آورند   

کنند و پس از دريافـت توضـيحات و اطمينـان از             مديريت واحد مورد رسيدگی استفاده می     

ای و انجـام     وجود سلـسله مراتـب حرفـه      . پردازند ه مستندسازی اين شواهد می    درستی آنها ب  

موجـب غنـای کـاربرگ هـای        , بررسی کلی توسط حسابرسان با گروه هـای شـغلی بـاالتر           

کننـد کـه مـوارد نقـصان و ضـعف مـستندات        حـسابرسی شـده و ايـن امکـان را فـراهم مـی      

هد کافی و قابل اطمينان اسـت       گردآوری شوا , ماحصل اين فرآيند  . حسابرسی مرتفع گردد  

 . دهد که اساس حسابرسی را تشکيل می
  

  بيان مساله 
بررسی قضاوت های حرفه ای حـسابرسان در ارزيـابی توضـيحات            , موضوع اين تحقيق  

ارزيابی کار انجام شده توسط تيم حسابرسی و ارزيابی کمـی و کيفـی              , مديريت صاحبکار 

  . های مالی است ه صورتشواهد حسابرسی به منظور اظهارنظر دربار

 بـه معنـی تـالش       »توجيه کردن «از واژه   , )۱۹۹۴(با استفاده از تحقيق پيچر      , در اين تحقيق  

ريـزی حـسابرسی      از تصميمات برنامـه    اع يا ارائه شواهدی حمايـت کننده     حسابرس برای دف  

کـه از   های مـستندسازی شـده ای اشـاره دارد            نيز به ستانده   »توجيه«واژه  . استفاده شده است  

  ].۱۶[آيد  اين فرايند توجيه سازی بدست می

  

  اهميت و ضرورت انجام تحقيق 
حسابرسان اغلب پس از مـشاهده نوسـان هـای غيرمنتظـره و درخواسـت توضـيحات از                  

دربـاره تجديـد نظـر در برنامـه حـسابرسی و مـستندسازی              , مديريت واحد مـورد رسـيدگی     

از آنجـا کـه تعيـين درسـتی         . کننـد  میگيری   تصميم, های حسابرسی  توجيهات در کاربرگ  

ريـزی حـسابرسی کـار مـشکلی اسـت لـذا توجيـه چنـين                 تصميمات گرفته شده برای برنامه    
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 ].۱۷[تصميماتی برای قضاوت درباره کيفيت حسابرسی اهميت زيادی دارد 
  

  پيشينه تحقيق 
تحقيقات انجام شده پيرامون موضوع و نتايج حاصل شـده از آن بـه اختـصار طبـق ايـن              

  . شود عناوين ارائه می

  
  های تحليلی  روش

های  از طريق اجرای روش   , بسياری از تحقيقات در زمينه حسابرسی     , در سال های اخير   

يک جواب درست   , های تحليلی  روش, طبق تحقيقات انجام شده   . گيرد تحليلی صورت می  

] ۹[ دهـد  قرار نمی ای نيز برای اجرا در اختيار حسابرسان         و آماده ندارد و راه درست و يگانه       

يـک   هـای تحليلـی خـود را بـه وسـيله           و حسابرسانی کـه انجـام بررسـی بعـدی روی روش           

بينـی کننـد نـسبت بـه آنـانی کـه چنـين بررسـی را                  کننده با ترجيحات ناشناخته پيش     بررسی

اطالعات در دسترس بيشتری را مـورد       , در موقع توجيه تصميمات خود    , کنند بينی نمی  پيش

تواند منجر به تعداد بيشتری از توجيهات و در نتيجـه   دهند و اين واکنش می     یاستفاده قرار م  

ايــن اعتقــاد وجــود دارد اجــرای , بنــابراين. مــستندسازی انــواع مختلــف توجيهــات گــردد 

شـود کـه بايـد بـه         موجب افزايش توجيهات افـرادی مـی      , های تحليلی به احتمال زياد     روش

  ].۲۱[ديگران پاسخگو باشند 

  
  رسی حسابرسی فرايند بر

رود هرکــار حــسابرسی دارای فراينــد بررســی باشــد کــه در آن مــديران و    انتظــار مــی

کــار افــراد زيردســت خــود در گــروه حــسابرسی را براســاس کــاربرگ هــای  , سرپرســتان

رود  از افراد گروه حسابرسی انتظار می. حسابرسی مستندسازی شده مورد ارزيابی قرار دهند

محققان اعتقاد دارند ماهيت فکری افراد پاسخگو با        ]. ۱۱[باشند  به سرپرستان خود پاسخگو     

افراد غير پاسخگو متفاوت است و اندازه و جهت اين تفاوت ها به عوامل مختلفـی بـستگی                  

  ].۷[دارد 

نشان می دهد کـه تـاثير ترجيحـات بررسـی کننـده روی رفتـار              ) ۱۹۹۴(تحقيقات پيچر   

تلفی بستگی دارد بلکه بايـد بـه عنـوان رفتـاری           های محتوايي مخ   حسابرس نه تنها به ويژگی    

 براســاس ترجيحــات او تحقيقــات خــود را مــستقيماً. خــاص نيــز مــورد بررســی قــرار گيــرد
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منـابع  , طبق تحقيقـات بـه عمـل آمـده        ]. ۱۶[ريزی و اجرا کرده است     کنندگان برنامه  بررسی

يـک  , حـسابرسی گويي در حسابرسی وجود دارد و انجام اين کارها در            مختلفی برای پاسخ  

در . گويي از طريق فرايند بررسی در داخـل موسـسه حـسابرسی اسـت              منبع اوليه برای پاسخ   

گـويي   بيـانگر پاسـخ   , ساير وظايف حسابرسی مانند ارائه نظر حرفه ای حسابرسی        , اين راستا 

گــذاران و  قــانون, کــاران بزرگتــری بــه افــراد خــارج از موســسه حــسابرسی ماننــد صــاحب 

منشاء فشار اجتماعی برای توجيه قضاوت فرد به ساير افراد          , گويي پاسخ]. ۱۸[هاست   دادگاه

گـويي در فرآينـد    پاسـخ . بانفوذ است و دارای تاثيرات مهمی در اجرای حسابرسی می باشد    

کار يک حسابرس زير دست و عـضو        , در هنگام بررسی  . شود بررسی حسابرسی مجسم می   

  ].۲۰[گيرد  ی مورد ارزيابی قرار میحسابرس به وسيله سرپرست تيم, تيم حسابرسی

وقتـی انتظـار بررسـی بعـدی روی کـار خـود را نـدارد دارای                 , بررسی رفتار حـسابرس   

کند تـا شـناخت بهتـری از شـرايط اجـرای             اهميت زيادی است زيرا اين امکان را فراهم می        

ره گذارد و به طور کلی همـوا  بررسی بعدی بدست آورد که روی رفتار حسابرسان تاثير می      

تواند هم برای بررسـی کننـده از طريـق تغييـر رفتـار او در اجـرای                   منافع ناشی از بررسی می    

, های نادرسـت  گيری ها و نتيجه حذف, بررسی و هم برای بررسی شونده با کشف اشتباهات     

 از فراينـد بررسـی      تـوان شـناخت بيـشتری       اين بررسـی مـی     با استفاده از  , بنابراين. مفيد باشد 

  ]. ۱۷[آورد حسابرسی بدست 

  
  کنندگی شواهد تاييدميزان 

حسابرسانی که به اجرای روش های تحليلی می پردازند بايد در زمان ارزيابی اعتبـار و                

ميزان تاييدکنندگی توضيحات مديريت را با استفاده از ساير اطالعات بررسـی            , روايي آنها 

پردازد  وضيحات مدير می  اين احتمال وجود دارد حسابرسی که به پردازش ت        , بنابراين. کنند

در جستجو برای تاييد کردن توضيحات مـديريت دچـار قـصور شـود و توضـيحات بـالقوه                   

بنابراين او بايد مباحث مربوط به توضيحات و نيز اطالعـاتی           . نادرست را درست تلقی نمايد    

طبـق بيانيـه    ]. ۱۲[کنـد    را در نظر بگيرد کـه توضـيحات مـديريت را تاييـد يـا تکـذيب مـی                  

وجـود شـواهد    , »های تحليلی  روش«با عنوان   ,  اياالت متحده  ۵۶دارد حسابرسی شماره    استان

تاييـد  ]. ۶[عاملی کليدی برای قضاوت درباره کيفيت توضـيحات اسـت         , کننده مستقل تاييد

  :توضيحات مديريت به دو دليل ضروری است

  . شود شواهد به طور مستقيم توسط حسابرس مشاهده نمی . ۱
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 ]. ۱۲[حد مورد رسيدگی بايد حسابرسی شود شواهد تهيه شده در وا . ۲
 در  »شـواهد حـسابرسی   «  با عنوان  ۳۱حسابرسان بايد طبق بيانيه استاندارد حسابرسی شماره        

]. ۵[شـواهدی را بـه دسـت آورنـد          , هـای مـالی    رابطه با اعتبار ادعاهای مديريت در صورت      

 الزامی است   »ای تحليلی ه روش«با عنوان    ۵۶همچنين طبق بيانيه استاندارد حسابرسی شماره       

های غيـر منتظـره     که حسابرسان شواهدی رادر ارتباط با اعتبار توضيحات مديريت از نوسان          

  ].۶[ها و نسبت ها کسب کنند  درمانده حساب

  : شواهد بدست آمده توسط حسابرسان را می توان در سه طبقه قرار داد, دراين راستا

کـه اعتبـار توضـيحات آنـان را         , ريت درباره توضـيحات مـدي     )مويد(شواهد سازگار    .۱

  . دهد افزايش می

 . برد  که اعتبار توضيحات مديريت را زير سوال می)متناقض( شواهد ناسازگار .۲
 ) بدون شواهد(عدم دريافت شواهد  .۳

  

پردازند آنان بايد اين دو موضـوع را         وقتی حسابرسان به بررسی توضيحات مديريت می      

  :در نظر بگيرند

  . حات مديريت وجود داردمباحثی که در توضي . ۱

 ].۱۴[کند  عاتی که اين توضيحات را تاييد يا تکذيب میالاط . ۲
  
  ها وفرضيات پژوهش  پرسش

  :شود سواالت تحقيق به اين شرح بيان می, با توجه به موضوع پژوهش

کننـده از    فرآيند توجيه کردن و تالش حـسابرسان بـرای دفـاع يـا ارائـه شـواهد حمايـت                   •

  شامل چه مراحلی است؟ ريزی تصميمات برنامه

 گيرد؟ نوع و تعداد توجيهات حسابرسان تحت تاثير چه عواملی قرار می •

نوع و تعداد توجيهات حسابرسی تا چه ميزان تحت تاثير شواهد گردآوری شده ناشی از                •

 گيرد؟ توضيحات مديريت قرار می

تــا چــه ميــزان روی نــوع و تعــداد  ) شــواهد حــسابرسی(محتــوای توضــيحات مــديريت  •

 گذارد؟ توجيهات حسابرسان تاثير می
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ناسازگار و يا عدم دريافت شواهد توسط حسابرسان چه تـاثيری           , دريافت شواهد مويد   •

روی توجيهات آنان دارد؟ آيا حسابرسان دريافت کننـده شـواهد ناسـازگار نـسبت بـه                 

 کنند؟ توجيهات بيشتری را مستندسازی می, کنندگان شواهد مويد دريافت

توسط حسابرسان , ه کاربرگ های حسابرسی تهيه شده توسط حسابرسان      بينی اينک  پيش •

گيـرد تـا چـه انـدازه روی توجيهـات حـسابرسان تـاثير            ارشدتر مورد بررسـی قـرار مـی       

تعــداد توجيهــات ارائــه شــده توســط , بينــی بررســی حــسابرسی گــذارد؟ آيــا پــيش مــی

 دهد؟ حسابرسان را افزايش می

حسابرسی را افـزايش مـی دهـد و روی اطالعـات            کيفيت توجيهات   , آيا فرايند بررسی   •

 گذارد؟ مورد استفاده در اين توجيهات تاثير می

 چگونه می توان توجيهات حسابرسان را تقويت کرد؟ •
  

  :بندی شده است صورت, فرضيه های تحقيق به اين شکل, گفته باتوجه به مطالب پيش

ــک  ــماره ي ــيه ش ــان برر  :فرض ــسابرسان و امک ــات ح ــزان توجيه ــين مي ــط   ب ــی توس س

  . داری وجود دارد کنندگان رابطه معنی بررسی

 ميـزان توجيهـات حـسابرسانی کـه شـواهد ناسـازگار بـا توضـيحات                 :فرضيه شـماره دو   

کنند پيش از ميزان توجيهات حـسابرسانی اسـت کـه شـواهد سـازگار                مديريت دريافت می  

  . کنند کنند و يا شواهدی دريافت نمی دريافت می

  
  روش تحقيق 

هـای   هـا بـه اجـرای روش       شبه آزمايشی است که در آن آزمـودنی        تحقيقی, يقاين تحق 

 . پردازند ريزی حسابرسی می های برنامه تحليلی برای هدف
  .دهد  روش اجرای طرح تحقيق را نشان می)۱(نمودار 
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  روش اجرای طرح تحقيق): ۱(نمودار 

  مطالعه پيشينه قضيه مورد بررسی

 )شرکت توليد رايانه ايران(
  بخش الفدر 

  

  به کارگيری اطالعات مالی

  آشناشدن با اطالعات

  در بخش ب

  

  تمرکز روی افزايش غيرعادی

  در حاشيه سود ناخالص

  

  دريافت توضيحات غير اشتباه

  مديريت واحد مورد رسيدگی

  درباره افزايش حاشيه سود

  

  در صورت لزوم دريافت شواهد اضافی

  بررسی درجه تاييد کنندگی شواهد

  

   پرسشنامه تجارب شغلیتکميل

  

  تکميل آزمون فراخوانی

  

  پاسخگويي به سؤاالت کنترل

  

  تجديد نظر در بودجه حسابرسی اوليه

  در تهيه يک يادداشت منطقی

  

برای بودجه تجديد نظر شـده خـود يادداشـتی را تهيـه و ارائـه                , کنندگان تحقيق  شرکت

,  در طـول دوره حـسابرسی  سی نوعاًهای حسابر ها و بودجه از آنجا که اين يادداشت    . کردند
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پـس از  . گيرند گنجاندن اين موارد در طرح تحقيق امری ضروری بود مورد بررسی قرار می   

کنندگان درتحقيـق    های شرکت  های تجديد نظر شده و يادداشت      بودجه, اتمام طرح تحقيق  

  . ه شدموردبررسی قرارگرفت ونتايج با مديران حسابرسی سازمان حسابرسی در ميان گذاشت

ــدامات قبلــی ــه يادداشــت , در ادامــه اق ــه در ايــن مرحل ــويس  ريــزی دســت هــای برنام ن

. کنندگان در تحقيق کدگذاری شد تا شرايط آزمون تجربی مورد نظر شکل بگيـرد              شرکت

ايـن نگـاره    .  صورت گرفت  »تعاريف و نگاره کدگذاری   , اجزا«اين کار با استفاده از نگاره       

ناختی روش های تحليلی حسابرسان در تحقيـق کـونس          کدگذاری براساس ويژگی های ش    

نحوه تدوين اين نگاره کدگذاری مـشابه تحقيقـات ديگـری           ]. ۱۳[ارائه شده است    ) ۱۹۹۳(

و ايـر   ) ۱۹۸۷(راسل  , در دو تحقيق  , برای نمونه . است که در اين زمينه صورت گرفته است       

چـارچوب کدگـذاری    مستندسازی اطالعـات پرسـتاری بـا اسـتفاده از           , نيز) ۱۹۹۱(وکمپ  

  ]. ۱۰[و ] ۱۹[های موجود در فرايند پرستاری صورت گرفته است  تدوين شده برای ويژگی

ــاره تــصميمات برنامــه ريــزی   قــضاوت, طبــق نگــاره کدگــذاری هــای حــسابرسان درب

هايي که بايـد   و روش, نياز به اطالعات اضافی   , حسابرسی شامل تعيين نواحی مشکل آفرين     

 . بود, انجام شود
تدوين , توانند براساس تعيين واقعيات    می, گانه بندی سه  ابرسان با استفاده از اين طبقه     حس

اشتباهات و ارزيـابی  , ها و ايجاد و ارزيابی مشکالت احتمالی مانده حساب   , فرضيات بديهی 

  . ريسک توجيهات بيشتری را فراهم کنند

 مربـوط بـه     سـطوح مختلـف جزييـات توجيهـات       , گانه نگاره کدگذاری   اين سطوح سه  

تـرين   خـاص  (۳و يا ارائـه سـطح   ) ترين کلی (۱ريزی حسابرسی را با سطح       تصميمات برنامه 

  . کند ارائه می) سطح

, به صورت مستقل به وسـيله دوکدگـذار       ,  طرح تحقيق گردآوری شده حاوی پاسخ      ۷۶

کدگذاری شد که با موضوعات مربوط بـه طـرح تحقيـق آشـنايي داشـتند امـا از فرضـيات                     

کدگذاران برای تعيين تعداد توجيهات مستندسازی شـده بـه    . اطالع بودند  جربی بی آزمون ت 

تعداد واحدهای آرای نوشـته     , وسيله سرپرستان و سرپرستان ارشد شرکت کننده در تحقيق        

هـر سـری از     «در ايـن تحقيـق      ]. ۸[ريـزی را تعيـين کردنـد         شده برروی هر يادداشت برنامـه     

بـه  . »کنـد  روش يا واقعيت مشخص و ناپيوسته را بيان می        , ارزيابی, کلمات که يک استنباط   

  . تلقی شده است, عنوان يک واحد آرای نوشته شده

کنندگان مربوط به واقعيت های مربوط به شرکت  واحدهای آرای شرکت , به طور کلی  
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هـا و داليلـی بـرای        گيـری  نتيجـه , هايی که بايـد انجـام شـود        روش, طرز فکر , مورد بررسی 

هريـک از   , ای آنان بود و برای هـدف هـای تجزيـه و تحليـل در ايـن تحقيـق                  ه گيری نتيجه

  .واحدهای آرای شرکت کنندگان معادل با يک توجيه حسابرسان محسوب گرديد

آنان هريک از واحدهای آرا را      . واحدهای آرا را تعيين کرد    , که هرکدگذار  پس از اين  

العـاتی را دربـاره توجيهـات       از نظـر محتـوايي کدگـذاری کردنـد تـا اط           , طـور جداگانـه    به

ســپس آنــان تعــداد واحــدهای آرای . مــستندسازی شــده توســط حــسابرسان را ارائــه کننــد

پـس از  . کنندگان تحقيق مربوط به شواهد سـازگار و ناسـازگار را شـمارش کردنـد          شرکت

های موجـود بـين کدگـذاری     تفاوت, اتمام کدگذاری هريک از کدگذاران به طور مستقل  

  .ها را يافته و به طور مشترک آنها را حل و فصل کردند نان همه تفاوتآنان مشخص و آ

  
  ها  نحوه گردآوری داده

هـای    توانـايي انجـام روش  اين تحقيق بايد با کمک افرادی صورت می گرفت که نوعـاً     

تحليلی را داشته و دارای دانش کافی برای يافتن علـل نوسـان هـای غيـره منتظـره را داشـته                      

 دستورالعمل اجرايي آيـين نامـه سـقف مجـاز ارائـه خـدمات تخصـصی و                  طبق]. ۱۵[باشند  

 شــورای عــالی جامعــه ۱۳۸۲ای اعــضای جامعــه حــسابداران رســمی ايــران مــصوب   حرفــه

رتبه های کارکنان شـاغل در حرفـه حـسابرسی بـه ترتيـب شـامل                , حسابداران رسمی ايران  

مـک حـسابرس    حـسابرس و ک   , حسابرس ارشد , سرپرست, سرپرست ارشد , مدير, شريک

توجه به وظايفی که به حسابرسان محول       با  , گفته های کارکنان پيش   ن رتبه و از ميا  ] ۲[است  

های تحليلـی را   توانايي اجرای روش , می شود افراد دارای رتبه شغلی حسابرس ارشد به باال         

  . دارند

  
  گيری و حجم نمونه  روش نمونه, جامعه آماری

پرسـتان و سرپرسـتان ارشـد حـسابرسی شـاغل در      جامعـه سر , جامعه آماری اين تحقيـق  

در ايـن پـژوهش بـرای       . موسسات حسابرسی عضو جامعـه حـسابداران رسـمی ايـران اسـت            

از سرپرسـتان ارشـد و سرپرسـتان        , حصول اطمينان از همگن بودن اعـضای جامعـه آمـاری          

ت شاغل در سازمان حسابرسی به عنوان جانشين جامعه سرپرستان و سرپرستان ارشد موسسا            

سـطح  , حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ايران استفاده و برای تعيـين انـدازه نمونـه              

  ].۳. [ درصد در نظر گرفته شد۱۰ درصد و فاصله اطمينان نيز ۹۵اطمينان معادل 
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های آموزشی يـک      نفر حسابرسانی انجام شد که در کالس       ۱۶۷اين تحقيق با مشارکت     

براسـاس  .  در سازمان حسابرسی شرکت کرده بودند      ۱۳۸۴ماه   ای در بهمن ماه و اسفند      هفته

 نفر سرپرست و سرپرسـت ارشـد        ۷۶, حجم نمونه در تحقيق   , گيری آماری  های نمونه  روش

 ۹۵مـی تـوان اطمينـان داشـت کـه بـا ضـريب اطمينـان                 , براين اسـاس  . حسابرسی تعيين شد  

می تـوان ادعـا     ,  درصد است و با پذيرش اين مقدار خطا        ۱۰خطای برآورد کمتر از     , درصد

ويژگی ها و شـرايط آمـاری مـورد تحقيـق را دارنـد و               , تمام خصوصيات , ها کرد که نمونه  

  . به جامعه آماری قابل تعميم است, نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها براساس اين نمونه ها

  
  ها  روش تجزيه و تحليل داده

 بايد بـه بررسـی رابطـه        ای تدوين شده است که در انجام تحقيق        گونه هفرضيات تحقيق ب  

هـايي کـه دارای رفتـار        آزمـونی , هـا  در انجام اين پـژوهش    . بين متغيرهای مختلف پرداخت   

هايي که چنين رفتـاری در آنـان مـشاهده نمـی شـود بـا هـم            مورد مطالعه هستند با آزمودنی    

ای   مقايـسه  ‐روش آماری مورد استفاده روش تحقيق علـی       , در اين تحقيق  . شوند مقايسه می 

توان به تعيين و تجزيه و تحليل علت تغييرات مـشاهده            ت زيرا با استفاده از اين روش می       اس

هـای   اولين گام در اين روش برای تجزيه و تحليـل داده          . شده در الگوهای رفتاری پرداخت    

 واريـانس و  ,ميـانگين ( هـای مربـوط بـه آمـار توصـيفی      محاسـبه شـاخص   , گردآوری شـده  

  . های مورد مقايسه است  گروهبرای هريک از) انحراف معيار

بـرای تجزيـه و     , در ايـن تحقيـق    . انجام آزمون معنادار بـودن آمـاری اسـت        , گام بعدی 

ها اسـتفاده    برای تعيين تفاوت ميانگينt های پارامتريک و از آزمون تحليل آماری از آزمون 

  . شده است

 tام آزمـون    تعـداد دفعـات انجـ     , با افزايش گـروه هـای مـورد مقايـسه         , در اين پژوهش  

هـای مختلـف     برای تجزيه و تحليل و مقايسه گروه       يابد و روش تحليل واريانس     افزايش می 

تـرين   هدف از تحليل واريانس بـه عنـوان اساسـی         . رود دارای بيش از دو ميانگين به کار می       

های عاملی اين است که مشخص کنيم بـين          روش آماری برای آزمون فرضيه صفر در طرح       

  ].۱[تفاوت معناداری وجود دارد يا خير؟ , های مختلف گروه

  
  های پژوهش  يافته

های غيرمنتظره در توضيحات دريافت شده از مديريت         حسابرسان پس از مشاهده نوسان    
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درباره تجديد نظر در برنامه حسابرسی و توجيهات مستندسازی شده          , واحد مورد رسيدگی  

  . کنند ری میگي ريزی تصميم های حسابرسی برای برنامه در کاربرگ

ريزی حسابرسی کـار     از آنجا که اغلب تعيين درستی تصميمات گرفته شده برای برنامه          

مشکلی است لذا توجيه چنين تصميماتی برای قضاوت دربـاره کيفيـت حـسابرسی اهميـت                

کيفيـت  , اين موضوع اهميت دارد که آيا انتظـار فراينـد بررسـی           , در اين مورد  . زيادی دارد 

دهد و روی اطالعات مـورد اسـتفاده در ايـن توجيهـات              را افزايش می  توجيهات حسابرسی   

  . گذارد تاثير می

  
  بيان آماری فرضيه اول تحقيق 

  :بيان آماری فرضيه اول تحقيق به شرح زير است

۰H  :             کننـدگان رابطـه     بين ميزان توجيهات حـسابرسان و امکـان بررسـی توسـط بررسـی

  . داری وجود ندارد معنی

۱H :   کننـدگان رابطـه     توجيهـات حـسابرسان و امکـان بررسـی توسـط بررسـی            بين ميزان

  . داری وجود دارد معنی
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  متغير مستقل فرضيه اول تحقيق
 و  بررسیبينی بررسی است که اين متغير دارای دو سطح           پيش, متغير مستقل فرضيه اول   

  . باشد  میعدم بررسی

هـا گفتـه شـد در        تحقيق از اين طريق انجام شد که به آزمـودنی         فرايند بررسی در اين     

پاسخ ارائه شده آنـان بـه طـرح تحقيـق توسـط مـديران حـسابرسی سـازمان                 , صورت تمايل 

بنــابراين . شـود  گيـرد و نتــايج بـه آنــان بازگردانـده مــی    حـسابرسی مـورد بررســی قـرار مــی   

سـت نـام و آدرس و شـماره         کنندگان در تحقيق در صورت تمايل به اين کار الزم ا           شرکت

براسـاس درج يـا عـدم درج نـام و           , بنـابراين آنـان   . تلفن خود را در طرح تحقيق درج کنند       

بدون « يا »شرايط عدم بررسی « و   »متمايل به بررسی  « يا   »شرايط بررسی «به دو گروه    , آدرس

µ ≤ 

> µ 

 بررسی عدم بررسی

 بررسی عدم بررسی
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)  درصـد  ۵۰( نفـر    ۳۸, کننـدگان در تحقيـق     از کـل شـرکت    .  تقسيم شدند  »تمايل به بررسی  

عدم تمايـل خـود را بـه بررسـی اعـالم            )  درصد ۵۰( نفر ديگر    ۳۸مايل به بررسی داشتند و      ت

  . کردند

  

  آزمون فرضيه اول تحقيق 
 نتايج تعداد و انواع توجيهات مستندسازی شده به وسيله حسابرسان در شرايط )۱(نگاره 

  . دهد بررسی و عدم بررسی نشان می

تعداد توجيهات ارائه شده با اجرای شرايط بررسی افزايش يافته است  , قطبق نتايج تحقي  

ريزی خـود بـا      های برنامه  توجيهات بيشتری را در يادداشت    , و حسابرسان شرايط حسابرسی   

مـستندسازی  ) ۳۳/۵(نسبت به حسابرسان شرايط عـدم بررسـی بـا ميـانگين             ) ۶۱/۹(ميانگين  

  . اند کرده

بنـدی و     از نتايج تحقيـق بـرای هـر کـدام از سـه طبقـه               تجزيه و تحليل اطالعات حاصل    

دهـد کـه حـسابرسان شـرايط         بندی طبق نگـاره کدگـذاری نـشان مـی          سطوح سه گانه طبقه   

, بررسی توجيهات بيشتری را به طـور ميـانگين نـسبت بـه حـسابرسان شـرايط عـدم بررسـی                    

رسی براساس  ميانگين عمق توجيهات گروه بر    , طبق اطالعات حاصل  . اند مستندسازی کرده 

 و ميانگين عمق توجيهات گروه عدم بررسـی  ۴ و  ۴۲/۵, ۱۸/۰سطوح سه گانه آن به ترتيب       

همچنين ميانگين مـستندسازی نـوع توجيهـات ايـن          .  می باشد  ۵۳/۲ و   ۷۶/۲, ۰۳/۰به ترتيب   

هـايي کـه     درخواست برای اطالعـات اضـافی و روش       , حسابرسان در مورد تعيين مشکالت    

 اسـت در حـالی کـه حـسابرسان شـرايط عـدم              ۱۶/۳ و   ۹۲/۰, ۳۴/۱تيب  بايد اجرا شود به تر    

  .  توجيهات را مستندسازی کرده اند۵۰/۱ و۰۳/۱, ۲۴/۰بررسی با ميانگينی به ميزان 
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  تعداد و انواع توجيهات مستندسازی شده به وسيله حسابرسان):۱(نگاره 

  در شرايط بررسی و عدم بررسی

  شـــــرح
  شرايط بررسی 

۳۸=n 
  ط عدم بررسی شراي

۳۸=n 
مقدار آماره 

  آزمون 

  ۶۱/۹  تعداد کل توجيهات

)۰۵/۴(  

۳۲/۵  

)۶۸/۳(  

۸۳۴/۴‐  

  

  :انواع توجيهات

  )به تفکيک طبقات(

  تعيين مشکالت: طبقه اول

  

۳۴/۱  

)۲۲/۲(  

  

۲۴/۰  

)۵۹/۰(  

  

  

۹۶۵/۲‐  

ــرای اطالعــات  : طبقــه دوم درخواســت ب

  اضافی

۹۲/۰  

)۷۹/۱(  

۰۳/۱  

)۸۴/۱(  

۲۵۳/۰  

  ۱۶/۳   روش هايي که بايد اجرا شود:طبقه سوم

)۱۸/۳(  

۵۰/۱  

)۰۵/۲(  

۶۹۹/۲‐  

  ):عمق توجيهات(سطح توجيهات 

  )کلی ترين سطح(سطح اول 

  

۱۸/۰  

)۵۶/۰(  

  

۰۳/۰  

)۱۶/۰(  

  

۶۶۲/۱‐  

  ‐۷۶۷/۳  ۷۶/۲  ۴۲/۵  )سطح ميانی(سطح دوم 

  )۴۸/۳(  )۶۰/۲(    

  ‐۱۳۹/۲  ۵۳/۲  ۴  )جزيي ترين سطح(سطح سوم 

  )۵۸/۳(  )۲۷/۲(    

  

های شرکت کننده در تحقيق از لحاظ بررسی و          بررسی رابطه معنادار بودن تفاوت گروه     

های انجام شده در خصوص      تجزيه و تحليل  .  انجام شده است   tعدم بررسی از طريق آزمون      

عمـق  , های با اهميت بين حسابرسان شرايط بررسی و عدم بررسی برروی کل            وجود تفاوت 

  :زير استنشانگر موارد , و نوع توجيهات

از آنجايي که ايـن     .  است ‐۸۳۴/۴مقدار آماره آزمون در سطح کل توجيهات به ميزان           •

 درصد بين ميـانگين     ۹۵باشد بنابراين با اطمينان       می ‐۶۴/۱مقدار کمتر از مقدار بحرانی      

ــا اســتفاده از    تعــداد توجيهــات کــل بــين دو گــروه تفــاوت معنــاداری وجــود دارد و ب

توان گفت که گروه بررسی توجيهات بيشتری نسبت به گروه     های دو گروه می    ميانگين

 ی توسط ــعدم بررسی ارائه کرده است و بين ميزان توجيهات حسابرسان و امکان بررس
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 . داری وجود دارد کنندگان رابطه معنی بررسی

درســطح اول ) عمــق توجيهــات(مقــدار آمــاره آزمــون درســطوح مختلــف توجيهــات  •

, ‐۷۶۷/۳, ‐۶۶۲/۱بــه ترتيــب مقــادير, ســطح) رينتــ زئــيج(تاســطح دوم ) تــرين کلــی(

 ۰Hاز آنجايي که ايـن مقـادير آمـاره آزمـون در ناحيـه رد                .  بدست آمده است   ‐۱۳۹/۲

 درصد بين عمـق     ۹۵با اطمينان   , گيرد قرار می ) دار بين اين دو گروه     يعنی تفاوت معنی  (

 . داری وجود دارد توجيهات حسابرسان و امکان بررسی رابطه معنی

همـان طـور کـه      . داری بين انـواع توجيهـات نيـز انجـام شـده اسـت              بررسی رابطه معنی   •

دهد آماره آزمـون انـواع توجيهـات از لحـاظ تعيـين               نشان می  ۱اطالعات نگاره شماره    

باشـد کـه      مـی  ‐۶۹۹/۲ و   ‐۹۶۵/۲هايي که بايد انجام شود به ترتيـب          مشکالت و روش  

شود و بـا اطمينـان       ين مورد فرض صفر رد می      بوده و در ا    ‐۶۴/۱کمتر از مقدار بحرانی     

 درصد بين توجيهات تعيين مشکالت و روش هايي کـه بايـد اجـرا شـود بـا امکـان                     ۹۵

اما در خصوص توجيهات از نوع درخواست برای . داری وجود دارد  بررسی رابطه معنی  

 بدست آمده که کمتـر از مقـدار بحرانـی           ۲۵۳/۰آماره آزمون مقدار    , اطالعات اضافی 

ميزان نـوع توجيهـات حـسابرسان       ,  درصد ۹۵ نيست و بنابراين در سطح اطمينان        ‐۶۴/۱

کننـدگان رابطـه     برای درخواسـت اطالعـات اضـافی و امکـان بررسـی توسـط بررسـی               

 . داری وجود ندارد معنی
  

  نتايج آزمون فرضيه اول 
ه نـسبت بـ   , نتايج تحقيق نشان می دهد حـسابرسانی کـه انتظـار بررسـی بعـدی را دارنـد                 

  . حسابرسانی که چنين انتظاری را ندارند توجيهات بيشتری را مستندسازی می کنند
  

  فرضيه دوم تحقيق 
اند که حسابرسان شواهدی را در رابطه        ای حسابرسی الزامی کرده    استانداردهای حرفه 

 با عنـوان    ۵۶طبق بيانيه استاندارد حسابرسی شماره      . با اعتبار ادعاهای مديريت بدست آورند     

 الزامی است که حسابرسان در رابطه بـا اعتبـار توضـيحات مـديريت از                »های تحليلی  وشر«

شـواهد حـسابرسی الزم را کـسب        , هـا  ها و نسبت   های غيرمنتظره درباره مانده حساب     نوسان

  ].۶[کنند 
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  بيان آماری فرضيه دوم تحقيق 
  :بيان آماری فرضيه دوم تحقيق به اين شرح است

۰H:  رسانی که شواهد ناسـازگار بـا توضـيحات مـديريت دريافـت      ميزان توجيهات حساب

کنند کمتر يا مساوی با ميزان توجيهات حسابرسانی است کـه شـواهد سـازگار دريافـت                  می

  . کنند کنند يا شواهدی دريافت نمی می

۱H :             ميزان توجيهات حسابرسانی که شواهد ناسـازگار بـا توضـيحات مـديريت دريافـت

کننـد يـا     يهات حسابرسانی است که شواهد سازگار دريافت مـی        کنند بيش از ميزان توج     می

  . کنند شواهدی دريافت نمی

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧ ==

:

:

1

3210

H

H µµµ
 

  
  متغير مستقل فرضيه دوم تحقيق 
 است کـه دارای سـه       کنندگی شواهد متغير ميزان تاييد  , متغير مستقل فرضيه دوم تحقيق    

  . باشد سطح می

ها اطالعاتی ارائه شده بود      به آزمودنی , ن شرايط  در اي  ):مويد(شرايط اطالعات سازگار     . ۱

  . کرد که از توضيحات مديريت برای نوسان های غيرمنتظره حمايت می

کنندگان اطالعـاتی داده      در اين شرايط به شرکت     ):متناقص(شرايط اطالعات ناسازگار     . ۲

 های غيرمنتظره در شده بود که با توضيحات مديريت واحد مورد رسيدگی برای نوسان

 .تقابل بود

کننـدگان در    بـه شـرکت   ,  در ايـن حالـت     ):بدون شـواهد  (شرايط عدم ارائه اطالعات      . ۳

 . هيچگونه اطالعات اضافی درباره توضيحات مديريت داده نشده بود, تحقيق
  

  آزمون فرضيه دوم تحقيق 
نتايج تعداد و انواع توجيهات مستندسازی شده به وسيله حـسابرسان را بـرای            , )۲(نگاره  

شواهد ناسـازگار و بـدون اطالعـات اضـافی          , شواهد ناسازگار , شواهد سازگار , رايطسه ش 

  . دهد نشان می

کننده شواهد سازگار و حسابرسانی      حسابرسان دريافت , براساس کل تعداد توجيهات   

   يک جفت از گروه ها با هم نابرابرندحداقل
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 بيـشترين  ۲۸/۸ و ۸۰/۹که هيچ شواهدی دريافت نکرده اند با ميانگينی به ترتيـب بـه ميـزان                

کننده شواهد ناسازگار با   ازی کرده اند در حالی که حسابرسان دريافتتوجيهات را مستندس

  . اند  کمترين توجيهات را مستند کرده۲۴/۴ميانگين 

تجزيه و تحليل اطالعات حاصل از نتايج تحقيق برای هرکدام از انواع شواهد و سطوح                

ات دهـد کـه ميـانگين عمـق توجيهـ          بندی طبـق جـدول کدگـذاری نـشان مـی           گانه طبقه  سه

 ۵۲/۳ و   ۲۴/۶, ۰۴/۰کنندگان شواهد ناسازگار براساس سطوح سه گانـه بـه ترتيـب              دريافت

کننـدگان   ترين سطوح توجيهـات مربـوط بـه دريافـت          کلی, با توجه به اين مقادير    . می باشد 

 مربـوط بـه   ۰۸/۴ و جزيي ترين سـطح توجيهـات بـه ميـزان            ۲۳/۰شواهد سازگار با ميانگين     

, همچنـين از نظـر انـواع توجيهـات        . انـد  واهدی دريافت نکـرده   حسابرسانی است که هيچ ش    

کنندگان شواهد ناسازگار در مورد تعيين  ميانگين مستندسازی نوع توجيهات توسط دريافت     

هـايي کـه بايـد اجـرا شـود بـه ترتيـب               درخواست برای اطالعات اضافی و روش     , مشکالت

کننـدگان شـواهد سـازگار و         است که در تمام موارد بـيش از دريافـت          ۵۲/۳ و   ۶۰/۱, ۱۲/۱

  . اند حسابرسانی است که شواهد دريافت نکرده
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  تعداد و انواع توجيهات مستندسازی شده توسط حسابرسان):۲(نگاره 

  ناسازگار وبدون شواهد, با توجه به شواهد سازگار

  شـــرح

شواهد 
  سازگار

۲۶=n 

 شواهد
  ناسازگار

۲۵=n 

 بدون شواهد
  اضافی
۲۵=n 

 دار وجود تفاوت معنی
  بين شواهد

  ۴۲/۴  تعداد کل توجيهات

)۱۱/۳(  

۸۰/۹  

)۳۵/۴(  

۲۸/۸  

)۹۱/۳(  

شـــواهد ســـازگار بـــا 

ــازگار و   ــواهد ناسـ شـ

 بدون اطالعات اضافی 

  :انواع توجيهات

  )به تفکيک طبقات(

  تعيين مشکالت: طبقه اول

  

  

۳۱/۰  

)۷۴/۰(  

  

  

۱۲/۱  

)۵۹/۱(  

  

  

۹۶/۰  

)۳۷/۲(  

  

  

  وجود ندارد

 درخواســت بــرای : طبقــه دوم

  اطالعات اضافی 

  

۲۷/۰  

  

۶۰/۱  

  

۰۸/۱  

  )۸۳/۰(  )۴۰/۲(  )۶۶/۱(  

  

شـــواهد ســـازگار بـــا 

  شواهد ناسازگار 

روش هايي که بايـد     : طبقه سوم 

  اجرا شود

  

۳۸/۱  

  

۵۲/۳  

  

۱۲/۲  

  )۰۴/۲(  )۳۹/۳(  )۴۴/۲(  

  

شـــواهد ســـازگار بـــا 

  شواهد ناسازگار 

  ):عمق توجيهات(سطوح توجيهات 

  ۲۳/۰  )کلی ترين(سطح اول 

)۶۵/۰(  

۰۴/۰  

)۲۰/۰(  

۰۴/۰  

)۲۰/۰(  

  وجود ندارد

شـــواهد ســـازگار بـــا   ۱۶/۴  ۲۴/۶  ۹۶/۱  سطح دوم

 بدون اطالعات اضافی 

بدون اطالعات اضافی     )۴۶/۳(  )۷۷/۲(  )۲۷/۲(  

  با شواهد ناسازگار 

شـــواهد ســـازگار بـــا   ۰۸/۴  ۵۲/۳  ۲۳/۲  )جزيي ترين(سطح سوم 

 بدون اطالعات اضافی 

  )۶۹/۲(  )۴۷/۳(  )۸۴/۲(    

,  اضافیشواهد ناسازگار و بدون شواهد, های شواهد سازگار مقدار نشان داده در ستون, در هر سطر نگاره
مستندسازی شده به وسيله  تعداد کل توجيهات ,)در زير ميانگيندر پرانتز و (ميانگين و انحراف معيار 

  . دهد را نشان می حسابرسان

هـای بـين سـه شـرايط      دهنده نتايج آزمون مقايـسه تفـاوت   شانن, نگارهشده در ستون آخر  اطالعات ارائه
  .باشد ناسازگار و عدم دريافت شواهد می, شواهد سازگار
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  نتايج آزمون فرضيه دوم 
نتايج آزمون فرضيه دوم حاکی از اين است که توجيهات حسابرسان تحت تاثير شواهد        

 اين موضوع در مورد     اًمخصوص. گيرد گردآوری شده ناشی از توضيحات مديريت قرار می       

  :حسابرسانی مصداق دارد که
شـواهد  ( ناسـازگار اسـت   کنند که بـا توضـيحات مـديريت      شواهدی را دريافت می    •

   يا,)ناسازگار

شـواهدی بـيش از آن حاصـل نـشود کـه آنـان از شـواهد                 , از توضيحات مـديريت    •

 . آورند سازگار در مورد کل توجيهات بدست می
  

کننـده شـواهد     تمـال بيـشتری دارد کـه حـسابرسان دريافـت          اح, طبق نتـايج ايـن تحقيـق      

. نسبت به حسابرسان دريافت کننده شواهد سـازگار بـه ايـن شـواهد توجـه کننـد          , ناسازگار

شـواهد  , کننـده شـواهد ناسـازگار دربـاره مـسايل و اشـتباهات             همچنين حسابرسان دريافـت   

کننـد بيـشتر از زمـان       یهای حسابرسی که اعمـال مـ       کنند و روش   بيشتری را مستندسازی می   

  . عدم دريافت شواهد يا دريافت شواهد سازگار است

  
  تقويت توجيهات 

شـود؟ در بررسـی ايـن     اين تحقيـق چگونـه موجـب تقويـت توجيهـات حـسابرسان مـی             

نتايج از لحاظ تقويت توجيهات مورد اسـتفاده قـرار گيـرد و در سـه طبقـه تقـسيم                    , موضوع

  :شود می

 تعداد توجيهات .۱

 ردگی و عمق توجيهاتميزان گست .۲

 کنندگی شواهد برتوضيحات مديريت ميزان تاييد تا تکذيب .۳
  

, ميزان گستردگی توجيهـات بـا توجـه بـه منـدرجات جـدول کدگـذاری در سـه طبقـه                    

و , هـايي کـه بايـد انجـام شـود          نياز به اطالعات اضـافی و روش      , های وجود مشکالت   زمينه

دوم و سوم   , کدگذاری در سه سطح اول    ميزان عمق توجيهات با توجه به مندرجات جدول         

  . بندی شده است طبقه

دهد حسابرسانی که انجام بررسی بعـدی را         نشان می , اين تحقيق از لحاظ اين معيارها     

. کننـد  مـستندسازی مـی   , توجيهات بيشتری را با عمق و گستردگی باالتر       , کنند بينی می  پيش
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شود که بررسی انجـام      ستندسازی می دهد که توجيهات زمانی م     اين نتايج همچنين نشان می    

دهـد کـه در طـول        کفايـت و قابليـت اطمينـان شـواهدی را نـشان مـی             , شده به احتمال زياد   

توانـد توانـايي     افزايش تعـداد گـستردگی و عمـق توجيهـات مـی           . آيد حسابرسی بدست می  

سـازی شـده     کننده برای شناخت و تعيين مشکالت موجود در کار حسابرسی مستند           بررسی

های سال قبل بـه عنـوان ماخـذی          همچنين ممکن است مفيد بودن کاربرگ     . تر کند  آسانرا  

تـر و     مفـصل  خلـق توجيهـات   , به عبـارت ديگـر    . های بعدی را افزايش دهد     برای حسابرسی 

تواند حاوی پيـشنهادهايي     بلکه می . کند  زمان حسابرسی را ارزشمندتر می     نه تنها , تر استادانه

هـای خـويش    قـت و موشـکافی خـود را بخـصوص در قـضاوت     برای حسابرسان باشـد تـا د   

  . افزايش دهند

گستردگی و  , کننده شواهد ناسازگار نيز نسبت به ساير حسابرسان        حسابرسان دريافت 

کننـده شـواهد ناسـازگار       همچنين حسابرسان دريافت  . عمق توجيهات خود را افزايش دادند     

العـات اضـافی و روش هـای    درصـد بـااليي از توجيهـات مربـوط بـه درخواسـت بـرای اط       

از آنجـا کـه     . مـستندسازی کردنـد   ) بـا جزييـات مفـصل     (حسابرسی که بايد انجـام شـود را         

 اعتقاد دارند کـه مـشکالتی در رابطـه بـا            کننده شواهد ناسازگار احتماالً    حسابرسان دريافت 

کننـد تـا توجيهـات       های بيشتری را صـرف مـی       آنان تالش . توضيحات مديريت وجود دارد   

ها  های اضافی که بايد انجام شود و علت نياز به اين روش تری را برای توصيف روش مفصل

هـای   دهـد در شـرايطی کـه مـشکالتی در رابطـه بـا ادعـا                اين رفتار نـشان مـی     . را ارائه کنند  

  . های مناسبی با اين شرايط صورت گيرد مديريت وجود دارد بايد واکنش

هـای   واهد سازگار يـا ناسـازگار در قـضاوت     در رابطه با نحوه استفاده حسابرسان از ش       

دهد که حسابرسان تمايل دارند تا زمانی بـه مـستندسازی شـواهد              اين تحقيق نشان می   , خود

بپردازند که شواهد مذکور با توضيحات مديريت ناسـازگار باشـد امـا ايـن توجـه در مـورد              

کننـد ميـزان     اسـتانداردهای حرفـه ای حـسابرسی بيـان مـی          . يابـد  شواهد سازگار کاهش می   

اعتبـار آن هـا را نـشان        , شواهد مثبت يا منفی درباره اطالعات ارائـه شـده توسـط مـديريت             

تـر بـرای     بعيد نيست که مستندسازی هرنوع شواهدی منجر به ارائه توجيهات قوی          . دهند می

  . بودجه زمانی حسابرسی شود

  

  های تحقيق  محدوديت
و مـواردی وجـود دارد کـه خـارج از           مجموعه شرايط   , در فرايند انجام تحقيق علمی    
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تواند نتيجه تحقيق را تحت تـاثير قـرار    باشد و به طور بالقوه می     کنترل و اختيارات محقق می    

توانـد ذهـن     هـا مـی    توجه به ايـن محـدوديت     . پذيری آن را دچار مشکل سازد      دهد و تعميم  

تحقيـق  . آمـاده سـازد   خواننده را در برداشت از نتايج آن تحقيق و تعميم آن به موارد مشابه               

توان بـه ايـن    های حاکم برآن می حاضر نيز از اين موارد مستثنی نبوده و از جمله محدوديت     

  :موارد اشاره کرد

ای نيـست کـه در محـيط        بـه همـان گونـه     , های حسابرسی  های تجربی شامل طرح    طرح . ۱

ــود دارد  ــی وج ــق . واقع ــن تحقي ــی    , در اي ــبک بررس ــا س ــات ي ــسابرسان از ترجيح ح

ريـزی   های برنامه آگاه نيستند که قرار است يادداشت ) مديران وشرکا (نندگان  ک بررسی

ممکـن بـود   , ن ترجيحات آگـاه بودنـد  حسابرسی آنان را بررسی کنند و اگر آنان از اي       

کننده اشاره  دانستند که بررسی  اگر حسابرسان می  , برای نمونه . رفتار خود را تغيير دهند    

تـری را مـستندسازی      توجيهـات خالصـه   , دهد  می ساده به موضوع توجيهات را ترجيح     

  . کردند می

گويي  شامل يک منبع پاسخ   " اين تحقيق صرفا  , گويي به رغم وجود منابع مختلف پاسخ      . ۲

گويي برای بررسی اين است که منبع اوليه و اصـلی     دليل انتخاب يک منبع پاسخ    . است

کـه از فرآينـد     (سی  ريزی حسابرسی برای موسسه حسابر     گويي در موقعيت برنامه    پاسخ

, نـسبت بـه اشـخاص خـارجی ماننـد صـاحب کـار             ) کند بررسی حسابرسی استفاده می   

در مـواقعی   , بـه هرحـال   . شود موضوعی داخلی محسوب می   , ها گذاران و دادگاه   قانون

تـوان بـه سـاير کارهـای         که منابع پاسخگويي متفاوت است نتـايج ايـن تحقيـق را نمـی             

 . حسابرسی تعميم داد
  

  ات برای تحقيقات آتی پيشنهاد
  فرايند بررسی حسابرسی 
کيفيت توجيهـات حـسابرسان     , انتظار فرايند بررسی حسابرسی   , طبق نتايج فرضيه اول   

, در ايـن مـورد    . دهد و فرايند بررسی جايگاه مهمی در فرايند حسابرسی دارد          را افزايش می  

 :انجام تحقيقات آتی به اين شرح مفيد خواهد بود
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های رسيدگی و پيچيدگی کار حـسابرسی        نايي تهيه کنندگان کاربرگ   بررسی تاثير آش   •

 . براثربخشی فرايند بررسی حسابرسی

کنندگان  های حسابرسی بر قضاوت بررسی کنندگان کاربرگ بررسی تاثير قضاوت تهيه •

 .ها کاربرگ

هـای حـسابرسی نـسبت بـه         کننـدگان کـاربرگ    تحقيق در مورد ميـزان حـساسيت تهيـه         •

 . های حسابرسی کنندگان کاربرگ ترجيحات بررسی

هـای   کننـدگان کـاربرگ    کننـدگان و بررسـی     تحقيق در مورد ماهيت تعامل ميـان تهيـه         •

 . حسابرسی

هــای  بررســی تفــاوت عملکــرد مــديران و سرپرســتان حــسابرسی در بررســی کــاربرگ •

 . حسابرسی

گـويي در رده هـای مختلـف شـغلی حـسابرسی روی فراينـد            بررسی نقش و تاثير پاسخ     •

 . رسی حسابرسیبر

  
  شواهد حسابرسی 

. ويژگی کمی و کيفی شواهد حسابرسی تاثير زيادی روی توجيهات حسابرسان دارد           

  :رسد انجام تحقيقات زير ضروری به نظر می, در اين زمينه

ــت    • ــسابرسان درياف ــات ح ــاوت توجيه ــاره تف ــق درب ــازگار و   تحقي ــواهد ناس ــده ش کنن

 . کنند حسابرسانی که شواهدی دريافت نمی

کننـده بـه حـسابرسان       بررسی تاثير مقدار و ترتيب ارائه توضيحات تاييد کننده و نقـض            •

  .روی ارزيابی آنان از نتايج حاصل

تحقيق درباره ميزان قابل قبول بودن و قابليت اتکای توضـيحات دريافـت شـده توسـط                  •

 .ای آنان های حرفه حسابرسان از مديريت واحد مورد رسيدگی روی قضاوت
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   حسابرسی توجيهات
  :رسد انجام تحقيقات زير ضروری به نظر می, در مورد توجيهات حسابرسی

 بررسی عوامل موثر روی توجيهات حسابرسان  •

 تحقيق برای تدوين مدلی درباره نوع و عمق توجيهات حسابرسان •

 شناسايي عوامل موثر در عمق بخشی به توجيهات حسابرسان •

 هات حسابرسان شناسايي عوامل موثر در تنوع بخشی توجي •

تـر و    شناسايي و تـدوين پيـشنهادهايي بـرای حـسابرسان بـرای خلـق توجيهـات مفـصل                  •

 . تر استادانه
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