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  مقدمه. 1
ي  ي شـماره  در بيانيه. ، يكي از مفاهيم فراگير در حسابداري و حسابرسي است1اهميت

يا به  3، مفهوم اهميت، به عنوان يكي از اصول محدوده كننده2چهار هيأت اصول حسابداري
  . هاي تعديل كننده طبقه بندي شده استعبارتي ميثاق

تن استانداردهاي حسابرسي ايران، به صراحت بيان شده استانداردهاي حسابرسي در م
شـود كـه    منحصراً در مورد موضوعات با اهميت كاربرد دارد و اطالعاتي با اهميت تلقي مي

ي منطقي از  كننده گيري يك استفاده ي نادرست آن بتواند قضاوت و تصميم عدم ارائه يا ارائه
كميتـه تـدوين اسـتانداردهاي    (ي امور واحد اقتصادي را تغيير دهد هاي مالي دربارهصورت

در بنـد   "از تمام جنبه هاي بـا اهميـت   "چنين درج عبـارت   هم). 20  :1385حسابرسي، 
اظهارنظر گزارش حسابرسي حاكي از آن است كه حسابرس تنها به موضوعاتي توجـه دارد  

ورت حسابرسـي بـه عنـوان يـك     هاي مالي با اهميت باشد، در اين صكه نسبت به صورت
تعريفي از مفهوم اهميت كـه  . هاي با اهميت استعامل كنترلي، تنها به دنبال كشف تحريف

شـود، تعريفـي اسـت كـه هيـأت       اي از آن استفاده مـي به عنوان مرجع در نوشتارهاي حرفه
   :ده استي دو، به شرح زير ارائه دا ي شماره تدوين استانداردهاي حسابداري مالي طي بيانيه

ي آن بتواند قضـاوت شـخص    اطالعاتي با اهميت است كه ارائه، تغيير و يا عدم ارائه"
گيـري وي  نمايد را تغيير داده و يـا بـر فراينـد تصـميم     معقولي كه به اين گزارش اعتماد مي

  ")177: 1384هندريكسون و ون بردا، . (اثرگذار باشد
ران، اهميت بـه شـرح زيـر تعريـف     استانداردهاي حسابرسي اي 32چنين در بخش  هم

شود كه عدم ارائـه يـا ارائـه نادرسـت آن بتوانـد       اطالعاتي با اهميت تلقي مي ": شده است
ي امـور   هاي مـالي را دربـاره  ي منطقي از صورت گيري يك استفاده كنندهقضاوت و تصميم

هـا و   يجاد آني اهميت اقالم، به كميت، ماهيت و شرايط ا درجه. واحد اقتصادي تغيير دهد
تعيين اينكه چه چيز با اهميت اسـت،  . ي واحد اقتصادي بستگي دارد چنين نوع و اندازه هم

  )141: 1385كميته تدوين استانداردهاي حسابرسي، ( ".اي استمستلزم قضاوت حرفه
هدف اصلي اين پژوهش، بررسي اثر مفهوم اهميت در حسابرسـي بـر ميـزان دقـت و     

ف شواهد گزارشگري مالي متقلبانه است تا مشخص شود كـه  توجه حسابرسان، جهت كش
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كشـف  (تواند يكي ازعوامـل تضـعيف ويژگـي كنترلـي      آيا مفهوم اهميت در حسابرسي مي
  فرايند حسابرسي باشد؟) كنندگي

  
  ادبيات و پيشينه پژوهش. 2

  سير تكاملي مفهوم اهميت. 1-2
اين مفهـوم،  . والني داردي ط ي حسابداري و حسابرسي، سابقه مفهوم اهميت در حرفه

در نهايـت، در سـال   . ي حسـابداري و حسابرسـي راه يافـت    به حرفه 1930ي از اوايل دهه
تعيـين  : طبق اين اسـتاندارد . امريكا، تدوين گرديد 107ي  استاندارد حسابرسي شماره 2006

اي است و سـطح اهميـت بـراي دو واحـد     رقم اهميت، مبنايي مناسب براي قضاوت حرفه
چنين سطح اهميت براي يك  هم. ، هم از نظر اندازه و هم از نظر ماهيت تفاوت داردتجاري

، 47ي  بـرخالف اسـتاندارد شـماره   . تواند متفاوت باشد واحد تجاري در دو سال متوالي مي
اين استاندارد حسابرسان را ملزم نموده تا سطح اهميتي كه به عنوان مبناي قضاوت، جهـت  

طبق اين استاندارد، حسابرسي بايـد  . اند، مستند نمايند به كار بردههاي مالي ارزيابي صورت
به شكلي اجرا شود كه خطر حسابرسي به حداقل سطح ممكن، براي يك اظهارنظر مناسب 

  ).11: 2006انجمن حسابداران رسمي امريكا، (هاي مالي، كاهش يابدنسبت به صورت
  
  ها تقلب و اشتباه و ويژگي آن. 2-2

عبـارت  » تقلـب «. تواند از تقلب يا اشتباه ناشي شود هاي مالي، ميتتحريف در صور
است از هرگونه اقدام عمدي يا فريبكارانه يك يا چند نفر از مديران، كاركنان يـا اشـخاص   

ي تـدوين اسـتانداردهاي    كميتـه .(ثالث، براي برخورداري از يك مزيتي ناروا يا غير قـانوني 
  )63: 1385حسابرسي، 

نظر از زياني كـه وارد   ي اساسي اين است كه صرف نكته. با اهميت است تقلب، ماهيتاً
تواند مخاطرات بزرگ و جدي در پـي   آمده يا در آينده خواهد آمد، صرف وجود تقلب مي

داشته باشد، مگر اين كه اقدامات تنبيهي صورت گيرد يا دست كم، اقدامات پيشـگيرانه بـه   
  )129: 1385و همكاران،  4راتليف. (عمل آيد
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اگر موسسات حسابرسي، كشـف تقلـب را بـه عنـوان     ": ، معتقد است)2004( 5گلين 
مركز ثقل خدمات خود قرار ندهند، نه تنها با خطر از بين رفتن اعتبار خود روبرو خواهنـد  

  ".ها، به خطر خواهد افتاد بود بلكه بقاي آن
  : استانداردهاي حسابرسي ايران 24مطابق بخش 

ــهحســابرس هنگــام ب -1 ــزي و اجــراي روش رنام ــابي و  ري هــاي حسابرســي و ارزي
هاي مالي كه ناشي  گزارشگري نتايج حاصل، بايد خطر وجود تحريف با اهميت در صورت

  .از تقلب يا اشتباه است را در نظر گيرد
چه حسابرس با هر يك از موارد زير برخورد كند، بايـد آن را بـه موقـع، بـه      چنان -2

اطالع دهد و ضرورت گزارش آن به هيأت مديره يا مجمع عمومي سطح مناسبي از مديران 
  :را در نظر گيرد

منجر  هاي مالي  صورت   كه به تحريف با اهميت در شرايطي در   ، حتي شناسايي تقلب* 
  .باشد نشده 

آن بـر   ي كسب شواهدي كه بيانگر امكان وجود تقلب است حتـي اگـر اثـر بـالقوه    * 
  :1385ي تـدوين اسـتانداردهاي حسابرسـي،     كميتـه (باشـد  هاي مـالي بـا اهميـت ن    صورت

80-81.(  
چنين مطابق دسـتورالعمل حسابرسـي بـا نگـرش بـه مـديريت خطـر حسابرسـي،          هم

تـر از   حسابرس ملزم است، در مواردي كه آثار مالي ناشي از اشتباهات و يا تحريف ها كـم 
وجـود  (ر گزارش باشـد  حدود اهميت است، اما بر اساس نظر حسابرس، نياز به درج آن د

بعد از اظهار ( ، موضوع را به عنوان بند تأكيد بر مطلب خاص)موارد با اهميت از نظر كيفي
  )61: 1386ي تجديدنظر دستورالعمل حسابرسي،  كميته( .گزارش نمايد) نظر

هـا انتخـاب    از طرف ديگر، در ايران حسابرسـان، بـه عنـوان بـازرس قـانوني شـركت      
بازرس " :1347ي قانون تجارت، مصوب  اصالحيه 151ي  به استناد مادهشوند؛ بنابراين،  مي

ي مديران و مـديرعامل   يا بازرسان، بايد هرگونه تخلف يا تقصيري در امور شركت از ناحيه
كـه ضـمن انجـام ماموريـت      مشاهده كنند، به اولين مجمع عمومي اطالع دهند و درصورتي

جع قضايي صالحيتدار اعالم نموده و جريان را خود از وقوع جرمي مطلع شوند، بايد به مر
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  ")71: 1385منصور، .(به اولين مجمع عمومي گزارش دهند
  
  ي پژوهش پيشينه. 3-2

هـا در   توجـه حسابرسـان و قضـاوت آن   "در پژوهشي تحت عنـوان  ) 1999( 6فيليپس
ميـزان دقـت و توجـه حسابرسـان، نسـبت بـه شـواهد         "مورد گزارشـگري مـالي متقلبانـه   

دهـد، فقـدان    نتايج اين پـژوهش نشـان مـي   . ري مالي متقلبانه را بررسي كرده استگزارشگ
ريسك باال براي يك حساب، مانع توجه حسابرسان جهت جستجوي شـواهد گزارشـگري   

هاي با ريسك پايين،  حساب   به عبارت ديگر، حسابرسان در. گردد متقلبانه در آن حساب مي
چنـين زمـاني توجـه     هـم . مؤيد وجود تقلب است تر به دنبال كشف شواهدي هستند كه كم

هاي بـا ريسـك پـايين افـزايش      حسابرسان در مورد احتمال گزارشگري متقلبانه در حساب
      هـاي بـا ريسـك پـايين، شـواهدي مبنـي برتقلـب را        يابد كـه پـيش از آزمـون حسـاب     مي
  .ريسك باال كشف نمايند   هاي با حساب       در

تأثير اظهارنظر نادرست، بر تصميمات "در تحقيقي با عنوان ) 2002( 7توتل و همكاران
اي اهميـت در   يـك پـژوهش تجربـي از كيفيـت آسـتانه     : هاي مالي كنندگان صورت استفاده

ي  كنند؛ موارد گزارشگري نادرست كه از نظـر حسابرسـان زيـر آسـتانه     بيان مي "حسابرسي
ي ندارند، مگر زماني كـه گزارشـگري   كنندگان تاثير اهميت قرار دارند بر تصميمات استفاده

  .ي اهميت انجام شود نادرست باالتر از آستانه
هـاي ناكارآمـد    تـأثير رسـيدگي   "در پژوهش خود با عنـوان  ) 2007( 8ولكر و چن لي

كنند؛ استفاده از روش پرس و جو  بيان مي "هاي مالي نادرست حسابرسي در كشف گزارش
تواند بـا   رسان را در كشف تقلب افزايش دهد؛ اما ميتواند توانايي حساب در حسابرسي، نمي

  .ايجاد شك و ترديد در حسابرسان، در فرايند كشف تقلب مفيد باشد
توجـه بـه شـواهد گزارشـگري مـالي نادرسـت و       "در پژوهشي با عنوان ) 2007( 9رز

دريافـت، حسابرسـاني كـه در     "تأثيرات تجربه و اعتماد: قضاوت نسبت به عمدي بودن آن
ي  چنين داراي تجربـه  كنند و هم تر استفاده مي هاي خود از مفهوم اعتماد، كم ند رسيدگيفراي

كشف تقلب هستند، هنگام برخورد با شواهد گزارشگري نادرست، دقت و توجـه خـود را   



 116  1391هاي حسابداري، دوره چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  مجله پيشرفت

  .دهند ي گزارش نادرست مي ي عمدي بودن ارائه تري در زمينه افزايش داده و احتمال بيش
تصـميمات مربـوط بـه اهميـت و     "در پژوهشي با عنـوان ) 2009( 10اَسيتو و همكاران

شـركت   250هـاي مـالي   هاي كشف شده در گزارش تحريف "اصالح اشتباهات حسابداري
هـاي ايـن پـژوهش نشـان      يافتـه . را بررسـي كردنـد   2006- 2004هـاي   امريكايي طي سال

بر لزوم توجه بـه   استانداردهاي حسابرسي، 99ي  ي شماره كه در بيانيه رغم اين دهد، علي مي
هاي عمدي تأكيد بسياري شده؛  و افشاي تحريف ماهيت كمي و كيفي اهميت، جهت كشف 

به اصالح اشتباهات  ها نسبت موجود، مربوط به تصميمات شركت هاي اما بسياري از تحريف
  . حسابداري است

 تحقيقـي پيرامـون مفهـوم اهميـت، در فراينـد     "در پژوهشي با عنـوان  ) 1374(زارعي 
هاي مربوط به اهميـت   ميزان توافق عمومي حسابرسان، در قضاوت"دهي حسابرسي گزارش

رغـم وسـعت كـاربردش در     مفهـوم اهميـت علـي   : كنـد  وي بيان مي. را بررسي كرده است
بنـدي آن،   حسابرسي و حسابداري، مبهم است؛ زيرا، اين مفهوم كيفي بوده و مبنـاي درجـه  

  .قضاوت انساني است
بررسي و ارزيابي فرايند ذهني و عملـي  "در پژوهش خود با عنوان ) 1376(پور  حاجي

هـاي   حسابرسان مستقل، در ارزيابي سطح اهميـت بنـدهاي توضـيحي منـدرج در گـزارش     
حسابرسـان هـر زمـان كـه نـواقص موجـود در       : كنـد  بيـان مـي   "حسابرسي مالي در ايـران 

بـرده   دهند و هرگاه نواقص نام مي اهميت باشند، اظهار نظر مقبول ارائه هاي مالي بي صورت
با اهميت باشند، با توجه به نوع و ماهيت اشكال، اظهار نظر مشروط، مردود و يا عدم اظهار 

  .نمايند نظر ارائه مي
مفهـوم اهميـت، در   "در پژوهشـي تجربـي بـا عنـوان     ) 1382(كثيري و حساس يگانه 

هـايي از   رسـان بـه جنبـه   دريافتنـد كـه حساب  "حسابرسي و تأثير آن بر اظهارنظر حسـابرس 
  :كنند تر توجه مي استاندارد حسابرسي اهميت، به شرح زير كم

ــه رابطــه) الــف ي معكــوس اهميــت و احتمــال خطــر حسابرســي در   حسابرســان ب
هاي محتوي و آزمون كنتـرل، هنگـامي كـه     ويژه تعديل آزمون هاي انجام شده، به حسابرسي

ي اهميـت اسـت، توجـه     تـر از بـرآورد اوليـه    ني ارزيابي نهايي پايي مبلغ اهميت در مرحله
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  .كنند نمي
هاي كشـف شـده    ي ارزيابي نهايي، تنها اشتباهات و تحريف حسابرسان در مرحله) ب

جهت تعيين آثار ) برآوردي(دهند و به آثار اشتباهات تعميم يافته و بالقوه  را مد نظر قرار مي
  .كنند مجموع اشتباهات توجه نمي

عوامل كيفي توجـه شـود و    بايست به ماهيت اقالم و  اهميت، ميهاي  در قضاوت) پ
بـه   هـا، ابتـدا بـه صـورت جداگانـه و سـپس در مجمـوع، نسـبت         و تحريـف  آثار اشتباهات

 .گيرد هاي مالي مدنظر قرار صورت

اثربخشـي فرآينـد   "ي پژوهش خود با عنوان  در نتيجه) 1388(يگانه  مداحي و حساس
بيـان   "هـاي مـالي   هـاي بـا اهميـت در صـورت     و تحريـف حسابرسي در كشف اشتباهات 

هاي بـا اهميـت در برآوردهـاي     نمايد؛ فرآيند حسابرسي، در كشف اشتباهات و تحريف مي
  .حسابداري و عدم رعايت قوانين و مقررات، توسط واحد مورد رسيدگي اثربخش است

  
  روش پژوهش. 3

خــــش تجزيـه و تحـــليل    اي و در ب اين پژوهش در بخش مباني نظري، كتابخانه   
  .ميداني از نوع پيمايشي است اطالعات،

  هاي پژوهش فرضيه. 1-3
  :اصلي اين پژوهش به شرح زير است سوال

تواند مانع توجه حسابرسان در  هاي مالي، مي آيا مفهوم اهميت در حسابرسي صورت  
ي  رضـيه هاي پژوهش شـامل يـك ف   فوق، فرضيه سوالكشف تقلب مديران باشد؟ بر مبناي 

  :ي اخص، به شرح زير تدوين شده است اهم و سه فرضيه
  ي اهم فرضيه. 1-1-3

هـاي مـالي، مـانع توجـه حسابرسـان در كشـف        مفهوم اهميت در حسابرسي صـورت 
  . گردد هاي عمدي مديران مي تحريف
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  هاي اخص فرضيه. 2-1-3
تـري   هـا از اهميـت بـيش    كه مانده يك حساب نسبت به ساير حسـاب  در صورتي -1

تري، براي اثبـات گزارشـگري متقلبانـه آن حسـاب،      برخوردار باشد، حسابرسان توجه بيش
  . دهند اختصاص مي

كه مانده يك حساب، داراي نوسان با اهميت نسبت به سال مـالي قبـل    در صورتي -2
 . باشد، حسابرسان احتمال باالتري از گزارشگري نادرست براي آن در نظر خواهند گرفت

تـر معطـوف بـه شـواهدي      وري شواهد، توجه حسابرسان بيشآ ي جمع در مرحله -3
 .است كه با اهميت تلقي شوند

  
  ها روش گردآوري داده. 2-3

  :در اين پژوهش، گردآوري اطالعات، در دو مرحله به شرح زير انجام شده است
  نامه ميداني با استفاده از پرسش زمينه يابي: ي اول مرحله. 1-2-3

ي محقـق   نامـه  ها از ابـزار پرسـش   آوري داده ه منظور جمعدر اين مرحله از پژوهش، ب
اي و  ي طراحـي شـده، ماحصـل مطالعـات كتابخانـه      نامـه  پرسش. ساخته استفاده شده است

گيـري، بـا    ارزيابي ابزار اندازه. گيري از نظر متخصصان و كارشناسان مجرب بوده است بهره
منظـور ارزيـابي پايـايي     ين پژوهش، بـه در ا. دو عامل پايايي و اعتبار ابزار انجام شده است

گيـري تصـادفي سـاده، بـدون      نامـه بـا اسـتفاده از روش نمونـه     پرسش 30ابزار، ابتدا تعداد 
آوري گرديد سـپس بـا    ها جمع ي حضوري توزيع و پاسخ آن جايگزيني و از طريق مراجعه

وري شده، انجام آ هاي جمع ، آزمون آلفاي كرونباخ بر روي پاسخSPSSاستفاده از نرم افزار 
اسـت كـه    821/0دست آمده، ضريب آلفاي محاسـبه شـده، برابـر     شد كه بر اساس نتايج به

جهت ارزيـابي  . گيري در اين پژوهش است بيانگر پايايي باالي ابزار، اندازه) 7/0 > 821/0(
ي مبـاني نظـري و    اعتبار ابزار از روش روايي صوري استفاده شده است و به دنبال مطالعـه 

گيـري از   كارگيري مفهوم اهميت در حسابرسي، بـا بهـره   مودهاي موجود، در رابطه با بهرهن
ي اوليه طراحي شده و سپس طي چنـدين   نامه نظر متخصصان و كارشناسان مجرب، پرسش

نامـه اعمـال گرديـده و     ت پرسـش سـواال ي  مرحله، نظرات اصالحي كارشناسـان در زمينـه  
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  .ي نهايي تدوين شد نامه پرسش
  كاوي اسناد يابي توصيفي با استفاده از زمينه: ي دوم مرحله. 2-2-3

گيـري   در اين مرحله، به منظور اعتبار بخشيدن به نتايج حاصل از نظرخواهي و انـدازه 
هـاي   گزارش       از فقره 124رهنمودهاي كمي اهميت، تعداد  حسابرسان و رعايت ميزان پايبندي

بـه منظـور تعيـين     1387و  1386هاي  در سال  حسابرسي منتشره توسط سازمان حسابرسي
  .وجود و يا عدم وجود بند گزارش مبني بر تقلب و سوء استفاده مديران بررسي شد

  
  ي آماري جامعه. 3-3

  :شود ي آماري اين پژوهش، از دو بخش به شرح زير تشكيل مي جامعه
 درچارت ي سرپرست به باال حسابرسان شاغل درسازمان حسابرسي، داراي رتبه )الف
گـردد بـه عنـوان     اين گروه حسابرسان واجد دو ويژگي مهم هستند كه باعث مـي . سازماني

  . دار براي كسب نظر در رابطه با موضوع پژوهش محسوب شوند مرجع صالحيت
سازمان حسابرسي، به دليل وضعيت خاص و جايگاه قدرتمنـد قـانوني و   : ويژگي اول

عبــارتي،  بــه) 82: 1384رجبــي، .(فــاوت اســتاي مت قهــري آن بــا ســاير واحــدهاي حرفــه
تري نسبت به حسـابداران رسـمي    حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسي، از استقالل بيش

تـر، تحـت تـأثير     ها كم اي آن شريك در موسسات حسابرسي برخوردار بوده و قدرت حرفه
بـودنِ  ويژگـي دوم ايـن گـروه، دارا    . گيـرد  عوامل خارجي نظير قدرت صاحبكار قـرار مـي  

ي بـاالتر در چـارت    كسـب رتبـه  . تخصص و آگاهي در رابطه با موضـوع پـژوهش اسـت   
اي،  سازماني سازمان حسابرسي، مستلزم احراز شرايطي از جمله موفقيـت در آزمـون حرفـه   

اي طوالني و تحصيالت دانشگاهي اسـت؛ از ايـن رو، پـذيرش ايـن      دارا بودن سوابق حرفه
  .يه منطقي خواهد داشتگروه، به عنوان گروه متخصص توج

 1386هـاي   هاي حسابرسي منتشره توسط سـازمان حسابرسـي طـي سـال     گزارش )ب
  .1387و
  
  گيري  حجم نمونه و روش نمونه. 4-3

گيري تصادفي ساده، بدون جـايگزيني اسـت    گيري در اين پژوهش، نمونه روش نمونه
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ل انتخاب شدن نداشته به نحوي كه هر يك از اعضاء جامعه بيش از يك بار شانس يا احتما
با توجه به آخرين آمار منتشره از سوي سازمان حسابرسي، تعداد كاركنان شـاغل در  . باشند

  :نمايان است 1ي شماره  نگاره در 1387ي سرپرست به باال در پايان سال  آن سازمان در رده
  
  )1387نپايا(هاي شغلي آمار كاركنان شاغل در سازمان حسابرسي برحسب مسؤليت :1نگاره 

 جمع كل سرپرست سرپرست ارشد مديرفني مدير ارشد پست سازماني

 448 237 127 66 18 تعداد

  
عــدد  30ي مــورد بررســي، ابتــدا  در ايــن پــژوهش، جهــت بــرآورد نمونــه از جامعــه

هـا دريافـت    ي حضوري بـين حسابرسـان، توزيـع و پاسـخ آن     نامه از طريق مراجعه پرسش
ي واريانس به كمـك نـرم افـزار     آوري شده، برآورد اوليه هاي جمع با استفاده از داده. گرديد
SPSS  درصـد، حجـم نمونـه بـر مبنـاي       95محاسبه شد و بر اين اساس در سطح اطمينان
  )1379آذر و مؤمني، : (تعيين گرديد 73ككران با تقريب برابر رقم فرمول 

ابه از نظر پست دراين پژوهش، حجم نمونه شامل دو گروه مساوي از نظر تعداد و مش
ت سـواال اي خود به  ي حرفه گروه اول، در شرايط عادي و با توجه به تجربه. سازماني است

كـه پـيش از ايـن،     اند؛ اما از گروه دوم خواسته شده است كه بـا پـيش فـرض آن    پاسخ داده
ت پاسـخ  سـواال شواهدي حاكي بر وجود تقلب و سوء استفاده مديران مشـاهده شـده، بـه    

برده بر  ي آماري به دو گروه مشابه، ارزيابي تأثير پيش فرض نام از تقسيم نمونههدف . دهند
ي ميـانگين پاسـخ    ميزان توجه حسابرسان، به شواهد گزارشگري متقلبانه، از طريق مقايسـه 

  .ها با يكديگر است گروه
نامه به طور مسـتقيم در اختيـار    پرسش 110ي مورد نياز، تعداد  براي دستيابي به نمونه

ي  نگـاره ي تكميل شده بـه شـرح    نامه پرسش 82ها قرار گرفت و در نهايت تعداد  آزمودني
هـا، از طريـق    نامـه  آوري پرسـش  جـايي كـه توزيـع و جمـع     از آن. دريافت گرديد 2شماره 
هاي دريافت شده، به صورت كامـل   نامه ي حضوري انجام گرديد؛ از اين رو پرسش مراجعه

هـاي   نامـه  نده، تكميل شـده بـود؛ بنـابراين، تمـامي پرسـش     و با دقت كافي توسط پاسخ ده
  .آوري شده قابل استفاده بوده و در تجزيه و تحليل آماري مورد استفاده قرار گرفت جمع
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  نامه ي توزيع پرسش هاي دريافتي طي مرحله تعداد پاسخ :2 نگاره

 گروه
 سرپرست ست ارشدسرپر مديرفني مدير ارشد جمع ي سازمانيتعداد پاسخ به تفكيك رده

شرايط( گروه اول
 )عادي

2 11 13 15 41 

با(گروه دوم 
 41 15 13 11 2)وجود پيش فرض

 82 30 26 22 4 جمع كل

  
. دهندگان داشـته اسـت   هاي شخصي پاسخ نامه، اختصاص به ويژگي بخش اول پرسش

راي مـدرك  دهنـدگان، دا  درصد پاسـخ  78دست آمده در اين رابطه نشان داد كه  اطالعات به
. درصد از اين افراد داراي مدرك تحصـيلي فـوق ليسـانس هسـتند     22تحصيلي ليسانس و 

دهندگان، حسابداري است و مدرك تحصيلي سـايرين   درصد از پاسخ 88ي تحصيلي  رشته
دهندگان داراي بـيش   ي پاسخ هاي مرتبط نظير اقتصاد و مديريت بوده است و كليه در رشته

دهنـدگان از صـالحيت    دهد پاسخ هاي مذكور نشان مي ستند ويژگيسال سابقه كار ه 10از 
  .اند نامه برخوردار بوده ت پرسشسواالالزم جهت پاسخگويي به 

در بخش دوم، بر اساس آخرين منـابع و اسـتانداردهاي تـدوين شـده، اصـطالحات و      
  . نامه، تعريف شده است ت پرسشسواالواژگان تخصصي به كار رفته در 

هاي مالي شركت نمونه، شامل ترازنامه و صورت سود و زيـان   صورتدر بخش سوم، 
چنين رقم كمي اهميـت محاسـبه شـده، بـر مبنـاي       اي سال قبل و هم به همراه ارقام مقايسه
در اختيـار  ) توصيه شـده توسـط سـازمان حسابرسـي    (ها و درآمدها  متوسط مجموع دارائي

اي خـود، بـه    ي حرفه تا با توجه به تجربه ها خواسته شد اعضاء نمونه قرار داده شد و از آن
نامه طراحي شده، شـامل سـه    پرسش. ت اصلي مطرح شده در پرسش نامه پاسخ دهندسواال
 21ت، در مجمـوع بـه   سـواال هاي اخص تحقيق است كه ايـن   اصلي متناظر با فرضيه سوال
گيـري   اندازه هاي بسته بوده و براي ت، از نوع پرسشسواالاين . اند فرعي تقسيم شده سوال

  .اي حسابرسان، از مقياس نسبتي استفاده شده است نظر حرفه
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  مربوط به هر فرضيه سوالفرضيه هاي پژوهش و تعداد : 3 نگاره
 فرعي سوالتعداد  اصلي سوال فرضيه

 سوال  6 1ي  شماره سوال 1ي  ي اخص شماره فرضيه

 سوال  6 2ي شماره سوال 2ي  ي اخص شماره فرضيه

 سوال  9 3ي  شماره سوال 3ي  خص شمارهي ا فرضيه

 سوال 21 تعداد كل

  
هاي پژوهش نشـان   نامه را با فرضيه ت پرسشسواال، تناظر هر يك از 3ي شماره  نگاره

  : دهد مي
گيري تصادفي بدون جايگزيني اسـتفاده شـده    ي اسنادكاوي، از روش نمونه در مرحله 
هاي مالي منتشـره، توسـط سـازمان     ورتهاي حسابرسي ص با توجه به تعداد گزارش. است

ي انتخـابي از طريـق    ، نمونـه )گـزارش  2100حـدود (1387و 1386هاي حسابرسي طي سال
، )pوq=5/0(ي زير و با در نظر گرفتن احتمال موفقيت و شكست در بدترين وضعيت رابطه

بـه   n، مقـدار  )t=96/1(درصـد 95و سطح اطمينـان  ) d= 1/0(حداكثر خطاي برآورد نمونه 
  .گزارش برآورد گرديد 92ورتقريبي برابرط

n = (N.t2.p.q) / (N.d2 + t2.p.q) 

    92 ≈  84/91 )  =5/0×5/0×962/1+12/0×2100) / (5/0×5/0×962/1 ×2100( 

 62هـاي مـالي مربـوط بـه      گـزارش حسابرسـي صـورت    124در اين پژوهش، تعداد 
  .شركت، بررسي شده است

 
  ها و آزمون فرضيهتجزيه و تحليل اطالعات . 4 

كه اطالعـات مـورد نيـاز در ايـن پـژوهش، در دو مرحلـه ي جداگانـه         اين با توجه به
ي تجزيه و تحليل اطالعات در هر مرحله از پژوهش، بـه شـرح زيـر     گردآوري شده، نحوه

  :است
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  نامه پژوهش زمينه يابي ميداني با استفاده از پرسش :ي اول مرحله .1-4
اسـميرنوف، نرمـال بـودن     -با اسـتفاده از آزمـون كولموگـوروف    در اين مرحله، ابتدا

هاي گروه اول بـا   هاي اخص در شرايط عادي، پاسخ جهت آزمون فرضيه. ها تأييد شد پاسخ
در ادامـه،  . هـاي مـرتبط ارزيـابي شـد     استفاده از آزمون تي هتلينگ و آزمون تي براي نمونه

و ) شـرايط عـادي  ( هاي گـروه اول  گين پاسخها در ساير شرايط، ميان منظور آزمون فرضيه به
ي آزمون آمـاري تحليـل واريـانس     وسيله ، به)فرض شرايط خاص با وجود پيش( گروه دوم

، بـه صـورت مختصـر هـر يـك از       در ادامه. چند متغيري يكطرفه با يكديگر مقايسه گرديد
  .شود هاي آماري مورد استفاده، به بررسي مي روش

  هتلينگ tآزمون . 1-1-4

  هتلينگ براي گروه اول tي نتايج آزمون  خالصه: 4 گارهن
 نتيجه n Value F P.Value فرضيه

 تأييد شد 00/0 5060/1114517/650 41 1ي  ي اخص شماره فرضيه

 تأييد شد 00/0 4242/1119748/649 41 2 ي ي اخص شماره فرضيه

 تأييد شد 00/0 9734/470572/1674 41 3ي  ي اخص شماره فرضيه

  
نشان داده  4ي شماره  نگارهدست آمده از اجراي اين آزمون، در  ي اطالعات به خالصه

  :شود مي
اسـت؛ از ايـن رو،    > 05/0p.valueجا كه مقدار  دست آمده، از آن با توجه به نتايج به 

ها با هم برابر نبوده و حداقل  عبارتي، ميانگين به. گردد در اين آزمون فرض پژوهش تأييد مي
دست آمده حاكي از آن است  نتايج به. دار است ها با بقيه داراي تفاوت معني ز ميانگينيكي ا

ريزي و اجراي عمليات حسابرسي، ميزان دقت و توجه حسابرسان، به  ي برنامه كه در مرحله
ي سطوحِ كمي اهميت يكسـان نيسـت و حـداقل بـين دو      گزارشگري مالي متقلبانه در كليه

هـا بـا    ي تـك تـك ميـانگين    در ادامه، به منظور مقايسـه . وجود دارددار  سطح، تفاوت معني
  .هاي مرتبط استفاده شده است زوجي براي نمونه tيكديگر، از آزمون 
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  هاي مرتبط زوجي براي نمونه tآزمون . 2-1-4
ي مرتبط، با  نمايد كه آيا ميانگين دو نمونه هاي مرتبط، مشخص مي براي نمونه tآزمون 

بـه   5ي شـماره   نگـاره هـا را بـه شـرح     ند يا خير؟ اين مدل، تمامي ميـانگين يكديگر متفاوت
  .نمايد صورت زوجي با يكديگر مقايسه مي

  هاي مرتبط زوجي براي نمونه t ي نتايج آزمون خالصه: 5 نگاره
 اول سوال -هاي مرتبطزوجي براي نمونهtنتايج آزمون

 فرعي سوال 1- 1 1- 2 3-1 4-1 5-1 6-1 

       1 -1 

      
311/6 

)00/0( 
2 -1 

     
449/7  

)00/0( 

822/9 
)00/0( 

3 -1 

40 =Df    
401/12 

)00/0( 

279/22  
)00/0( 

676/25 
)00/0( 

4 -1 

41n =     
164/7 

)00/0( 

776/17 
)00/0( 

954/24  
)00/0( 

517/27 
)00/0( 

5 -1 

t.value  
(p.value) 

 
362/3 

)02/0( 

863/5 
)00/0( 

839/17 
)00/0( 

458/21  
)00/0( 

190/22 
)00/0( 

6 -1 
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 سوم سوال  -هاي مرتبطزوجي براي نمونهtنتايج آزمون

 سوال 3- 1 3- 2 3- 9-38-37-36-35-34-33 
          1 -3 

         
866/10  

)00/0( 
2 -3 

        
792/12 

)00/0( 

480/20  
)00/0( 

3 -3 

       
279/6  

)00/0( 

357/19 
)00/0( 

658/35  
)00/0( 

4 -3 

40 =Df      
80/10 

)00/0( 

63/12  
)00/0( 

263/27 
)00/0( 

899/50  
)00/0( 

5 -3 

41n =       
867/8 

)00/0( 

18/13 
)00/0( 

64/14  
)00/0( 

614/28 
)00/0( 

057/56  
)00/0( 

6 -3 

    
98/11 

)00/0( 

67/19 
)00/0( 

13/20 
)00/0( 

27/19  
)00/0( 

539/31 
)00/0( 

031/71  
)00/0( 

7 -3 

   
82/12 

)00/0( 

87/15 
)00/0( 

55/22 
)00/0( 

05/24 
)00/0( 

83/21  
)00/0( 

124/35 
)00/0( 

601/87  
)00/0( 

8 -3 

t.value  
(p.value)  

693/4 
)00/0( 

06/12 
)00/0( 

71/15 
)00/0( 

45/22 
)00/0( 

39/25 
)00/0( 

52/22  
)00/0( 

095/37 
)00/0( 

62/114  
)00/0( 

9 -3 

  
 دوم سوال -هاي مرتبطي نمونهزوجي براtنتايج آزمون

 فرعي سوال 2- 1 2- 6-25-24-23-22 

       1 -2 

      
925/15 

)00/0( 
2 -2 

     
189/7  

)00/0( 

799/17 
)00/0( 

3 -2 

40 =Df    
939/13 

)00/0( 

225/19  
)00/0( 

933/32 
)00/0( 

4 -2 

41n =     
174/5 

)00/0( 

026/14 
)00/0( 

583/16  
)00/0( 

779/27 
)00/0( 

5 -2 

t.value  
(p.value)  

640/6 
)00/0( 

814/15 
)00/0( 

205/25 
)00/0( 

986/26  
)00/0( 

084/45 
)00/0( 

6 -2 
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، در سـطح  )> 05/0p.value( زوجي tدست آمده از اجراي آزمون  با توجه به نتايج به
 بـا يكـديگر  ) زوجي(ت، به صورت دو به دو سواالهاي  درصد اطمينان، تمامي ميانگين 95

. گـردد  هاي اخص در شرايط عادي تأييد مـي  بنابراين، فرضيه. دار هستند داراي تفاوت معني
تري به اقالم با اهميت  هاي اخص، حاكي از آن است كه حسابرسان توجه بيش تأييد فرضيه

دارند و با افزايش سطح اهميت، ميـزان دقـت و توجـه حسابرسـان افـزايش      ) از نظر كمي(
با افزايش سطح اهميت، حسابرسـان احتمـال خطـر بـاالتري نسـبت بـه       يابد به عبارتي،  مي

  . گيرند گزارشگري نادرست و تحريف عمدي اقالم در نظر مي
، )با وجود پيش فـرض (هاي اخص در شرايط خاص  در ادامه، به منظور آزمون فرضيه

، ميـانگين  (MANOVA)طرفـه  با استفاده از آزمـون تحليـل واريـانس چنـد متغيـري يـك      
  .هاي گروه اول و گروه دوم با يكديگر مقايسه گرديد پاسخ

  طرفه آزمون تحليل واريانس چند متغيري يك. 3-1-4
نشـان داده   6ي شـماره   نگـاره دست آمده از اجراي اين آزمـون، در   ي نتايج به خالصه
   :شده است

  
  بين دو گروه اول و دوم MANOVA ي نتايج آزمون خالصه: 6 نگاره

 نتيجهtest n Value F  P.Value فرضيه

ي اخص  فرضيه
  1ي  شماره

 00/0 093/61 1699/0 82 ويلكز
تأييد شد

 00/0 093/61 8874/4 82 هتلينگ

ي اخص  فرضيه
 2ي شماره

 00/0 277/43 2241/0 82 ويلكز
تأييد شد

 00/0 277/43 4621/3 82 هتلينگ

ي اخص  فرضيه
 3ي  شماره

 00/0 554/27 2250/0 82 ويلكز
شد تأييد

 00/0 554/27 4443/3 82 هتلينگ

  
  > P.value 05/0، مقدار MANOVAدست آمده از اجراي آزمون  با توجه به نتايج به

، بيـانگر رد فـرض صـفر و    Fچنين مقادير كوچك النداي ويلكز و مقادير بزرگ است و هم
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هـا   يـانگين توان گفت م درصد اطمينان مي 95بنابراين، در سطح . تأييد فرضية پژوهش است
دهـد، وجـود    اين تفـاوت نشـان مـي   . دار هستند در دو گروه با يكديگر، داراي تفاوت معني

شود حسابرسان بـه   عوامل كيفي نظير شواهدي حاكي از تقلب مديران در گذشته، باعث مي
هاي عمدي مديران، عالوه بر ماهيت كمي، ماهيت كيفـي اقـالم را در    منظور كشف تحريف

  .گيرند نظر 
چنـين   دسـت آمـده، و هـم    تر نسبت به نتايج به ادامه، به منظور كسب اطمينان بيش در

بـر توجـه   ) وجود شواهدي حاكي از تقلب مديران در گذشته(بررسي نوع تأثير عامل كيفي 
ت گروه اول را به عنـوان حـد انتظـار    سواالها، به هر يك از  ميانگين كل پاسخ حسابرسان،

 tتك نمونـه اي و   tهاي گروه دوم، با استفاده از آزمون  پاسخ در نظر گرفته و) نقطة برش(
  .هتلينگ ارزيابي گرديد

نشـان داده   7ي شـماره   نگـاره دست آمده از اجراي اين آزمـون، در   ي نتايج به خالصه
  :شده است

  
 هاي گروه دوم با مالك حد انتظار ي پاسخ مقايسه: 7نگاره 

 n Mean R.C * t.value df P.Value سوال فرضيه

1 

1-1 41 04878/68 70 86564/1- 40 069437/0 

2-1 41 58537/71 63 37858/8 40 000000/0 

3-1 41 53659/78 50 83063/22 40 000000/0 

4-1 41 43902/47 31 17378/14 40 000000/0 

5-1 41 95122/46 24 05943/3 40 003947/0 

6-1 41 24390/60 20 77653/25 40 000000/0 

 = F 0000/0P)6و35( =67/134 هتلينگt=444/923 41 درسطح كل

2 

1-2 41 58537/86 74 76000/13 40 000000/0 

2-2 41 73171/65 55 47762/8 40 000000/0 

3-2 41 36585/55 48 88464/5 40 000001/0 

4-2 41 07317/47 31 33305/11 40 000000/0 

5-2 41 75610/54 23 68741/23 40 000000/0 

6-2 41 14634/29 15 58553/11 40 000000/0 
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 = F 0000/0P)6و35= (88/138 هتلينگt=307/952 41 درسطح كل

3 

1-3 41 65854/98 98 13590/1 40 262759/0 

2-3 41 31707/77 76 76550/0 40 448470/0 

3-3 41 19512/62 52 77997/5 40 000001/0 

4-3 41 80488/47 41 86970/4 40 000018/0 

5-3 41 53659/38 28 59925/8 40 000000/0 

6-3 41 87805/29 19 79097/9 40 000000/0 

7-3 41 17073/23 10 79474/12 40 000000/0 

8-3 41 75610/13 3 08310/12 40 000000/0 

9-3 41 04878/8 1 05769/3 40 000000/0 

 = F 0000/0P)9و32( = 311/48 هتلينگt=497/543 41 كلدرسطح

R.C *: رش يا حد انتظار در  ت در گروه اول است كه بهسواالميانگين كل پاسخ ها به هر يك ازعنوان نقطة ب
 .نظرگرفته شده است

شود كه بـه   اي، مشاهده مي تك نمونه tدست آمده از اجراي آزمون  با توجه به نتايج به
تـر از گـروه    ها در گروه دوم، بزرگ ، ميانگين مابقي پاسخ3-2و 3-1، 1-1هاي  سوال غير از

دهد؛ در كـل بـراي هـر يـك از      هتلينگ، نشان مي tدست آمده از آزمون  نتايج به. اول است
هـا در گـروه دوم    طور كلي ميانگين است؛ يعني، به >P.Value 05/0ت اصلي، مقدار سواال

كـه پـيش از ايـن،     عبـارتي، وجـود پـيش فـرض آن     بـه . ر هستندت نسبت به گروه اول بزرگ
شود  عنوان يك عامل كيفي، منجر مي شواهدي حاكي از تقلب مديران مشاهده شده است، به

حسابرسان دقت و توجه خود را افزايش دهند و با تغيير ديـدگاه خـود نسـبت بـه مفهـوم      
و احتمال خطر باالتري مبني بر ي رسيدگي خود را افزايش داده  اهميت در حسابرسي، دامنه

دسـت   در نهايت، با توجه به كل نتايج بـه . وجود تقلب براي اقالم كم اهميت در نظر گيرند
ي اهـم   درصد اطمينان، فرضـيه  95با  :توان گفت هاي آماري اين پژوهش، مي آمده از آزمون

توانـد   مـي  هاي مـالي،  گردد و مفهوم اهميت در حسابرسي صورت در اين پژوهش تأييد مي
  .مانع توجه حسابرسان در فرايند كشف تقلب مديران باشد

  آزمون ارزيابي تفاوت درون گروهي پاسخ دهندگان. 4-1-4
ي پاسخ دهندگان، در چهار مـورد از   كه عمده در اين بخش از پژوهش، با توجه به اين
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اران ي تحصيلي، عضويت در جامعه حسـابد  هاي فردي شامل مدرك تحصيلي، رشته ويژگي
ها به طور تقريبي مشابه بودند  رسمي ايران و تعداد دفعات حضور در مجمع عمومي شركت

سال بوده اسـت؛   21ي مديران حسابرسي باالي  ايِ كليه ي حرفه ي آماري، تجربه و در نمونه
گروهي، تنهـا بـراي يـك ويژگـيِ پاسـخ دهنـدگان از قـرار پسـت          از اين رو، تفاوت درون

مـورد سـنجش    (MANOVA)ده از آزمون تحليل واريانس چند متغيـري سازماني، با استفا
  :دهندگان به دو گروه به شرح زير تقسيم شدند ازاين رو، بدين منظور پاسخ. قرار گرفت

گروه اول، مديران ارشد و مديران فنـي هسـتند كـه مسـؤليت امضـاء گـزارش نهـايي        
اي پسـت سـازماني سرپرسـت    حسابرسي را بر عهده دارند و گروه دوم، پاسخ دهندگان دار

نشان  8ي شماره  نگارهدست آمده در  ي نتايج به خالصه. ارشد و سرپرست حسابرسي است
  :داده شده است

  
  بين دو گروه مدير و سرپرست در شرايط عادي MANOVAي نتايج آزمون  خالصه: 8 نگاره

 نتيجه test n Value F P.Value فرضيه

يفرضيه هاي اخص شماره
 3و1،2

005095/0 364/3 718/3 41 هتلينگ تأييد شد005095/0 364/3 212/0 41 لكزوي
  

درصد، فرض صفر رد شـده   95دهد در سطح اطمينان  دست آمده، نشان مي ي به نتيجه
طور كلي مـديران   به: توان گفت به عبارتي، مي. دار است ها داراي تفاوت معني و پاسخ گروه

تـري   زي، نسبت به سرپرستان حسابرسي احتمال خطر بيشري ي برنامه حسابرسي در مرحله
  .تري به اقالم كم اهميت دارند گيرند و توجه بيش از گزارشگري مالي متقلبانه را در نظر مي

  

  يابي توصيفي با استفاده از اسنادكاوي  پژوهش زمينه: ي دوم مرحله. 2-4
بـا ايـن مسـأله     هدف از اجراي اين بخش از پژوهش، جمع آوري شواهدي در رابطـه 

هاي مـالي بـه عنـوان يـك ابـزار كنترلـي و نظـارتي،         است كه آيا فرايند حسابرسي صورت
توانسته است درحد قابل قبولي منجر به كشف تقلب و يا سـوء اسـتفاده مـديران شـود يـا      

ي كيفي و قضاوتي داشته و با استفاده از رويكرد تعدادي،  جنبه خير؟ اين بخش از پژوهش،
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 124به منظور نيل بـه هـدف پـيش گفتـه، تعـداد      . صيف مشاهدات پرداخته استتنها به تو
هاي مالي منتشره توسط سازمان حسابرسي ايران،  هاي حسابرسي صورت گزارش از گزارش

مطابق ايـن بررسـي،   . شركت، بررسي شد 62مربوط به تعداد  1387 - 1386هاي  طي سال
چنـين   هـم . مردود و عدم اظهار نظر است% 5/2مقبول و % 5/47ها مشروط،  از گزارش% 50
بـرده   هاي نـام  از حجم نمونه، داراي بند تأكيد برمطلب خاص بوده و از كل گزارش% 4/98

داراي بند تأكيد بر مطلب خاص مبني بر احتمال تقلب و سـوء اسـتفاده مـديران    % 2/3تنها 
و مقررات حـاكم  مابقي بندهاي تأكيد بر مطلب خاص، مربوط به عدم رعايت قوانين . است

  .بر شركت است
هـاي داراي بنـد تقلـب     آوري شواهد، به منظور ارزيـابي نسـبت گـزارش    پس از جمع

  .مديران، از آزمون نسبت موفقيت در يك جامعه استفاده شده است
  :هاي آماري در اين مدل، به شرح زير است فرض

  هم برابر است نسبت افراد داراي صفت مورد مطالعه و نسبت افراد فاقد آن صفت با
H. = p = p. = 5/0  

  .فراد فاقد آن صفت با هم برابر نيستنسبت افراد داراي صفت مورد مطالعه و نسبت ا
Ha : p  p.  5/0  

درصـد،   95، در سـطح اطمينـان   )=Z -4/10(دست آمده  ي آزمون به با توجه به آماره
بـه عبـارتي، بـا    . شود مي ي اصلي پذيرفته ي صفر رد شده و فرضيه توان گفت كه فرضيه مي

هـاي حسابرسـي داراي بنـد تقلـب      دست آمده، نسبت گزارش توجه به منفي بودن مقدار به
ي نسـبت موفقيـت جامعـه،     در ادامه، تخمين فاصله. درصد است 50تر از  مديران بسيار كم

  :انجام شد
قيت درصد، نسبت موف 95دهد در سطح اطمينان  نتايج حاصل از اين بررسي، نشان مي

هـاي   درصـد از گـزارش   3/6به عبارت ديگر، حـداكثر  . درصد است 3/6تا  1/0جامعه بين 
  . هاي مالي، مويد كشف تقلب مديران است حسابرسي صورت
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  گيري نتيجهبحث و . 5
مطـرح در   سـوال ي پاسخي به يـك   ، كوششي سيستماتيك در جهت ارائهپژوهشاين 

چارچوب يك تحقيـق علمـي، در رابطـه بـا     ي حسابرسي بود كه در آن سعي شد در  حوزه
دسـت   نتايج به. اثربخشي فرايند حسابرسي مستقل در ايران، شواهد علمي جمع آوري شود

هـاي انجـام شـده توسـط فيليـپس       آمده در اين پژوهش، شباهت زيادي به نتـايج پـژوهش  
 هــاي ايــن براســاس يافتــه. دارد) 1382(و كثيــري و حســاس يگانــه ) 2007( ، رز)1999(

  :پژوهش
هاي مالي، مـانع توجـه حسابرسـان در فراينـد      مفهوم اهميت در حسابرسي صورت) 1

  .كشف تقلب مديران است
ي يـك حسـاب از    كه مانـده  ريزي فرايند حسابرسي، در صورتي ي برنامه در مرحله) 2

ي يـك   ها از اهميت باالتري برخـوردار باشـد و يـا مانـده     نظر كمي نسبت به ساير حساب
نظر كمي، داراي نوسان با اهميت نسبت به سـال مـالي قبـل باشـد، حسابرسـان       حساب از

  .گيرند در نظر مي  احتمال خطر باالتري از گزارشگري نادرست براي آن حساب،
آوري شـواهد حسابرسـي، توجـه حسابرسـان      ي اجراي عمليات و جمع در مرحله) 3
  .شوند تلقي ميتر معطوف به شواهدي است كه از نظر كمي با اهميت  بيش

دهد فرايند حسابرسـي   هاي مالي نشان مي هاي حسابرسي صورت وضعيت گزارش )4
در ايران در رابطه با كشف تقلب مديران از اثربخشـي مطلـوب و مـورد انتظـار برخـوردار      

كارگيري رقم كمي اهميت، به عنوان مبنـاي قضـاوت    تواند به نيست و يكي از داليل آن مي
 .حسابرسان باشد

دليـل بـر عهـده داشـتن      سابرسان داراي پست سازماني مدير ارشد و مدير فني بهح )5
تـري   مسؤليت امضاء گزارش حسابرسي، نسبت به سـاير حسابرسـان دقـت و توجـه بـيش     

به عبارتي ديگر، با افـزايش مسـؤليت   . هاي عمدي مديران دارند درخصوص كشف تحريف
ي اقـالم،        تر عمل مي كارانه پاسخگويي، حسابرسان محافظه نماينـد و عـالوه بـر ماهيـت كمـ

  . ماهيت كيفي اقالم را در نظر خواهند گرفت
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  پيشنهادهاي پژوهش. 6
  :گردد پيشنهادهاي پژوهش در دو بخش، به شرح زير ارائه مي

  هاي پژوهش پيشنهادهاي مبتني بر يافته. 1-6
اي  ني و حرفـه چنين مسؤليت قانو دست آمده در اين پژوهش و هم با توجه به نتايج به

  :شود حسابرسان، به منظور ارتقاء اثربخشي فرايند حسابرسي، رعايت موارد زير پيشنهاد مي
گيري، عمدي يا غير عمـدي   از قبيل قابليت اندازه) هاي كيفي ويژگي(ماهيت اقالم  )1

بودن قلم مورد قضـاوت، تخطـي از الزامـات قـانوني،     ) استثنايي(بودن، عادي يا غير عادي 
هاي مالي، ارتباط قلم مورد قضاوت بـا   ر بودن آثار قلم مورد قضاوت بر اقالم صورتفراگي

دار، ارتباط قلم مورد قضاوت بـا احتمـال خطـر     معامالت اشخاص وابسته و معامالت شبهه
  .در تعديل سطح اهميت مورد توجه قرار گيرد... حسابرسي و

از رقم اهميـت اسـت، بررسـي    تر  ها كم هايي كه آثار مالي آن ماهيت كيفي تحريف )2
نظيـر عمـدي بـودن تحريـف،     (شود و در صورت با اهميت بودن اين اقالم از نظـر كيفـي   

بـه عنـوان تأكيـد بـر مطلـب خـاص در گـزارش        ...) تخطي از الزامات قانوني، اختالس و 
 .حسابرس، درج گردد

شـده،  مـالي، مبلـغ اهميـت اسـتفاده      هـاي  صـورت   كنندگان از جهت آگاهي استفاده )3
هـاي توضـيحي همـراه     عنوان مبناي قضاوت، در گزارش حسابرسـي و يـا در يادداشـت    به

 .هاي مالي افشا شود صورت

كـارگيري صـحيح اسـتانداردهاي     آموزش مناسب و مستمر حسابرسـان جهـت بـه    )4
ها، به منظور ارتقـاء اثربخشـي فراينـد     ي كشف كنندگي در آن تدوين شده و تقويت روحيه

 .م گيردحسابرسي انجا

 هاي آتي پيشنهاد براي پژوهش. 2-6

هاي  ضروري است در پژوهش. ي آماري در اين پژوهش، حسابرسان بودند جامعه -1 
گــذاران،  هــاي مختلــف اســتفاده كننــده ماننــد ســرمايه  ي ديــدگاه گــروه آتــي بــه مطالعــه

رسـان،  ي آن با سطح اهميـت مـورد توجـه حساب    گران مالي و مقايسه اعتباردهندگان، تحليل
  .پرداخته شود
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هاي رفتاري، در رابطه با شناسايي و ارزيابي عوامل مـوثر   انجام يك سري پژوهش -2
كنندگي در حسابرسان، نظيـر افـزايش مسـؤليت حسابرسـان در      ي كشف بر انگيزه و روحيه

  .رسد قبال كشف تقلّب مديران الزم و ضروري به نظر مي
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