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چکیده
دهی حسابرسی، تغییرات در شکل مرسوم گزارش هاي گزارشارتقاي ظرفیت و قابلیتبه منظور

، قرار گرفته است. بر این اساسالمللی حسابرسی مورد بازبینیاي بیناز سوي نهادهحسابرسان 
هاي بورس اوراق بهادار حسابداري شرکتنظارت برهیأتاستانداردي پیشنهادي از سوي
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دهندگان درصد از پاسخ40بیش از همچنینند. اهاعالم نمودنویندهی حسابرسیشکل گزارش
هاي حسابرس تر از یافتهاطالعات بیشارائۀدر موافقت خود را به ترتیب با تغییرات پیشنهادي 
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مقدمه
هاي مالی است. شده در صورتارائهطالعات منصفانه بودن ای، افزایش اعتبار ونقش حسابرس

بخشی از به عنوانسودمندي و قابلیت اتکاي اطالعات تواند برحسابرسی با ایفاي نقش خود می
افزایش اعتبار و منصفانه بودن برسی در گذارد. به دلیل توانایی حساتأثیرهاي کیفی آن، ویژگی

شرکت ةاخبار و اطالعات دربارتواند منجر به مخابرةهاي حسابرسی میگزارشاطالعات، انتشار
به بازار سرمایه شده و در نتیجه واکنش بازار سرمایه را در پی داشته باشد. واکنش بازار سرمایه به 

ها در بازار سرمایه ارزش بازار شرکتهاي حسابرسی، موجب تغییر درمحتواي اطالعاتی گزارش
ها در بازار سرمایه هاي سودمند و انتشار آنفراهم نمودن گزارششود. بنابراین، حسابرسی بامی
گذارد و زمینه را براي اتخاذ تأثیرکنندگان در بازار سرمایه گیري مشارکتتواند بر تصمیممی

).1392مهد، (بنیتصمیمات صحیح اقتصادي فراهم نماید
بیان قضاوت و نظر وسیلۀحسابرسی و فرآیندسی محصول نهایی و اصلی گزارش حسابر

هاي مالی صاحبکار است و در ایجاد اطمینان و کیفیت و محتواي صورتةحسابرس دربار
ها سهامداران نقش بزرگی مالی و در راس آنهايکنندگان از صورتدر استفادهآسودگی خاطر 

کننده انتقال آن به استفادهوسیلۀاطالعات و گیرندةدر بردارد. از آنجا که گزارش حسابرسی 
راي هاي اطالعات قابل استفاده و مفید باست، طبیعی است که باید سعی شود تا ویژگی

). 1372(حمیدراوري، گیري، در آن رعایت شودتصمیم

مبانی نظري
هاي مالی حسابرسی شده، گزارش حسابرسی، شکل استانداردي است که صورتشکل فعلی

گزارش شود. هاي مربوط به حسابرس و مدیریت در آن تشریح میمسئولیتحسابرسی، فرآیند
هاي مالی در تمامی موارد با اهمیت، وضعیت مالی، کند که صورتاستاندارد حسابرسی بیان می

طبق اصول پذیرفته شده حسابداري بهواحد مورد رسیدگی را برنتایج عملیات و گردش وجه نقد
آید که حسابرسی بر اساس دست میهکند. این نتیجه زمانی بنحو مطلوب منعکس می

این بدین معنی است، گزارش حسابرسی استانداردهاي پذیرفته شده حسابرسی انجام شده باشد. 
ۀاقالم مالی در انطباق با اصول حسابداري پذیرفت(مقبول) شامل این گزاره است که استاندارد
حاوي این گزاره باشد که اند، و امکان دارد بعضاًشدهارائهها) منصفانه (با تمام پیچیدگیهمگانی

است که "اهمیت"هاي داخلی اثربخش هستند. این گزاره(ها) مبتنی بر مفهوم بنیادین کنترل
هاي مالی افشا کند و هرگز در صورتدیگر فرق میةدوراي است که از شرکت دیگر و ازآستانه

هایشان را با استفاده از استانداردهاي اي است که حسابرسان رویهشامل گزارههمچنینشود. نمی



3دهی مرسوم حسابرسینیاز به بهبود در گزارش

ها ناآشنا هاي مالی با آنعادي صورتکنندةاند که استفادههمگانی انجام دادهۀحسابرسی پذیرفت
زارش حسابرس از این حیث اهمیت دارد که نیاز به اطالعات است. شاید نیاز به بازنگري گ

همگانی ۀاستانداردهاي حسابرسی پذیرفتهمگانی، وۀاصول حسابداري پذیرفتةدربارتربیش
شوند. احساس می
گذاران مبدل شده هاي گذشته محتواي اطالعاتی محدود شده، به نگرانی سرمایهدر سال

احد کمسیون کوهن، گزراش حسابرسی به جاي شکل گزارش استاندارد وۀاست. بر اساس توصی
).1978هاي جایگزین استاندارد شده باشد (کوهن، یا عبارتبندهاگیرندةدر برباید 

در بر) توصیه کرد که گزارش حسابرسی استاندارد 2008انجمن تحلیلگران مالی رسمی (
هاي اصلی نظرش و شناسایی حوزهدستیابی حسابرس به اظهارةاطالعات خاصی از نحوگیرندة

برخورد با عدم قطعیت ةریسک، تغییرات چشمگیر در مواجهه با ریسک میزان قضاوت الزم و شیو
باشد.

)، ایجاد تغییرات در گزارش 2008حسابرسی (ۀحرفةدر حوزآمریکاداري رایزنی خزانهۀکمیت
سازي نقش تر شدن گزارش حسابرسی، شامل شفاففیحسابرسی استاندارد را براي توصی

هاي کشف تقلب، توصیه کرده است.حسابرس و محدودیت
هاي هاي گروهرغم این فراخوان و سایر فراخوانشکل و محتواي گزارش حسابرسی به

گذشته ۀگذاران طرفدار اصالح گزارش حسابرسی استاندارد، در بیش از دو دهبلوریبون و سرمایه
و 1988تغییر عمده نداشته است. آخرین تغییر محتوایی در گزارش حسابرسی استاندارد، در آوریل 

انجام شده است. براي مثال تنها تغییرات 58استانداردهاي حسابرسی ۀدر زمان انتشار بیانی
باق با ها در انطگذشته، اجراي حسابرسیۀچشمگیر حسابرسی استاندارد ایاالت متحده در دو ده

اثربخشی ةبارنظر حسابرس درهاي سهامی عام و اظهارنظارت بر حسابدراي شرکتهیأت
مستقیم قانون سابینز ۀهاي داخلی حاکم بر گزارشگري مالی بوده که هر دو تغییر نتیجکنترل

).1391باشد (قنبریان، اکسلی می
بخشی المللی حسابرسی و اطمینانتدوین استانداردهاي بینهیأتوسیلۀنتایج تحقیقی که به

انجام گرفت، 2006کنندگان از گزارش حسابرسی استاندارد در سال در خصوص استنباط استفاده
نفعان در برخی نقاط دنیا و نظرهاي دریافتی در خصوص گزارش هاي انجام شده از ذيمصاحبه

2011که درسال "ابهبود ارزش گزارشگري حسابرسی: جستجوي براي اعمال تغییره"مشورتی 
دهی تهیه و منتشر شده بود، همه گویاي این هستند که وضعیت فعلی گزارشهیأتوسیلۀبه

هاي عمده در رود که در مورد موضوعحسابرسی مناسب نیست. این انتظار از حسابرسان می
ازهاي برآورد ساختن نیبه منظوراین، ار برند. عالوه برتري بکهاي مالی، شفافیت بیشصورت
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اي باید صورت گیرد هاي مالی حسابرسی شده تغییرهاي عمدهکنندگان از صورتاستفاده
.)1391(رحمانی، 

13درآمریکاهاي بورس اوراق بهادار حسابداري شرکتنظارت برهیأتاین اساس،بر
قبولمدلازکهمنتشر نمودحسابرسگزارشازمدلی،پیشنهاديياستاندارددر 2013آگوست

هايمسئولیتمالی بههايصورتحسابرسیگزارشبهبودبرعالوهرود ومیفراترسنتیردیا
در این .)1392نسب، (پوریاپردازدمیمالیهاياز صورتبیروناطالعاتقبالدرحسابرس
تدوین هیأتوسیلۀیل تغییر و پیشنهادهایی در خصوص گزارش حسابرسی بهدالرابطه، 

بهبود "در گزارش تحقیقاتی با عنوان بخشیالمللی حسابرسی و اطمیناناستانداردهاي بین
مورد بررسی قرار گرفته و بر این اساس شکل جدیدي براي گزارش "گزارش حسابرس
طور کلی تغییرات پیشنهادي این دو نهاد پیشنهاد شده است. بهنیز مذبور هیأتحسابرسی توسط 

اند، ارتقاي باشد و دلیل اصلی که براي پیشنهادهاي خود اقامه کردهشبیه به هم میتا حدودي 
.هاي حسابرسی استکیفیت گزارش

کنند، یکی بحث تغییرات گزارش حسابرسی دو هدف عمده داشته و دو بحث را دنبال می
بخش کنندگان.سی براي استفادهیگري هم بحث استفاده از گزارش حسابرکاهش انتظارات و د

حسابرس انجام به عنوانبین آنچه که ما ارات دو قسمت دارد. یک قسمت فاصلۀکاهش انتظ
ام دهیم با آن بین آن چیزي که باید انجکه باید انجام دهیم و دیگري فاصلۀدهیم و آنچه می

پردازد؛ رود ما انجام دهیم. تغییرات شکل گزارش حسابرسی به بخش دوم میچیزي که انتظار می
).1391احمدي،(شمسهاي حسابرس انتظار دارندتواناییکهچیزيآنبینانتظاراتۀفاصلیعنی

هاي بورس اوراق بهادار نظارت برحسابداري شرکتهیأتاستاندارد پیشنهادي 
آمریکا

موضوعات ترین پیشنهادات این نهاد مربوط به درج بخشی با عنوان یکی از مهم
نظر در این بخش موضوعاتی که بهباشد. در گزارش حسابرسی میاساسی حسابرسی

شود، ادعا میشوند. ندگان رسانده میشوند به اطالع استفاده کنحسابرس بسیار با اهمیت تلقی می
گذاران اطالعات بین سرمایهقرینگیعث کاهش عدمبادر گزارش حسابرسیاین اطالعاتارائۀ

گردد. و مدیریت شرکت می
باشد. در این بخش حسابرس میدیگر اطالعاتبخشی با عنوان پیشنهاد دیگر افزودن

و ..).(موضوعات ذهنی، دشوار یا پیچیده،هاي با اهمیت بین دیگر اطالعاتباید مغایرت
دست آمده هاي مالی حسابرسی شده را شناسایی کند، تا به این ترتیب بر اساس شواهد بهصورت
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این اطالعات در ارائۀشود، ادعا میهاي با اهمیت احتمالی را شناسایی کند.کژنماییاز این راه 
هاي مالی حسابرسی گزارش حسابرسی باعث افزایش هماهنگی بین دیگر اطالعات و صورت

شود. شده می
و هاي حسابرسمسئولیتتر تشریح بیشهاي دیگر پیشنهادي شامل بخش

حسابرس در گزارش خود اشاره نماید همچنینباشد. و میتر استقالل حسابرستوصیف بیش
ۀکه چه زمانی به کار حسابرسی واحد تجاري پرداخته است. عالوه بر آن باید در مورد مدت رابط

هاي مالی فراهم کنندگان صورتگذاران و استفادهبین حسابرس و شرکت اطالعاتی براي سرمایه
کید قرار گرفته است استفاده از أاستاندارد پیشنهادي مورد تترین مطالبی که در یکی از مهمشود.

باشد بر این اساس هاي کژنمایی مرسوم میبه جاي استفاده از واژهتقلباصطالح صریح 
ها و گزارش خود به تقلب بپردازند و دیگر طفره نروندحسابرسان ملزم خواهند شد در رسیدگی

.)1391(پوریانسب، 


بخشی المللی حسابرسی و اطمینانتدوین استانداردهاي بینهیأتگزارش 
 بخشی بسیار اهمیت المللی حسابرسی و اطمینانتدوین استانداردهاي بینهیأتبراي

حسابرس در هاي خوانندگان گزارش تحقیقاتی بهبود گزارش دارد که شناخت درستی از دیدگاه
صوص تغییر، داشته باشد.مورد ارزش و اجراپذیر بودن پیشنهادهاي خود در خ

قرار داردند اولنظر حسابرس در ب، بند اظهاردر گزارش حسابرسی پیشنهادي.
را سایر اطالعاتو تفسیر حسابرس، تداوم فعالیتهاي با عناوین بخشهیأت

بیان استانداردتري (مثل شرح ةاز گزارش حسابرس قرار داد که شیوهايقبل از بخش
هاي مدیریت، ارکان راهبردي و حسابرس) است. مسئولیت

برسان باید هاي حساگزارشۀکند، همپیشنهاد می570طبق الزامات استاندارد هیأت
با توجه به چارچوب گزارشگري مالی مربوط، شامل موارد زیر باشد:

گیري در مورد مناسب بودن کاربرد فرض تداوم فعالیت توسط مدیریت؛الف) نتیجه
اي در مورد رویدادها یا شرایطی که آیا حسابرس، ابهام عمدهورد اینکهاظهارنظر در مب) 

داوم فعالیت شده باشد، ممکن است باعث ایجاد نگرانی زیادي در مورد توانایی واحد تجاري در ت
ه است یا خیر.شناسایی شد

ابرس هایی که به حسبر موضوعترکید بیشأتبه منظوردهد که پیشنهاد میهیأت
هاي مالی حسابرسی شده کنندگان نسبت به صورتترین اهمیت را در کسب شناخت استفادهبیش
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شود. از این اطالعات تحت ارائهدر گزارش حسابرس تريیا حسابرسی دارد، اطالعات بیش
کید بر مطالب خاص باشد. أتواند جایگزین بندهاي تشود و میعنوان شرح حسابرس یاد می

 هاي بررسی مالی و عملیاتی، ، تجزیه و تحلیل مدیریت، صورتهیأتبر اساس پیشنهاد
پردازد سایر هاي توضیحی گزارش مالی تجاري که به اطالعات آینده یا تاریخی مییا سایر بخش

شوند. اطالعات محسوب می
ی براي بهبود شفافیت حسابرسی؛یپیشنهادها

الف) افشاي نام شریک
خالقی مربوطدر مورد رعایت الزامات انظر اظهارب) 

)1391ج) اشاره به کار حسابرسان دیگر (رحمانی، 
ها و بهبود مدل گزارشگري کنونی است، گزارش هدف طرح پیشنهادي پرداختن به دغدغه

ها و اطالعات مشخص از حسابرسی خاصی نیست و گزارش حسابرس، بینشةکنونی در بردارند
دهد. طبق هایش را بازتاب نمیهاي دشوار حسابرسی یا قضاوتهاي حسابرس از عرصهنگرش

هاي جدیدي را از ارزیابی مطالب مدل پیشنهادي جدید حسابرسان ملزم خواهند شد گزارش
شان در قبال تقلب بیفزایند مسئولیتیابی و حسابرسی بسیار مهم، استقاللشان از صاحبکار، ارزش

).1392(پوریانسب، 

پژوهشۀپیشین
هاي سهامی عام در ارتباط با نظارت بر حسابدراي شرکتهیأتگذار هکارگروه رایزنی سرمای

مور بررسی أسنجی پرداخته است. این کارگروه ماحتمالی در گزارش حسابرسی به نظرتغییرات 
رسی شده است. ها در ارتباط با تغییرات احتمالی در گزارش حسابتوصیهارائۀگزارش استاندارد و 

به منظورگروه سرمایه و بلک راكسنجی را با همکاري مدیران ارشد وه رایزنی نظرکارگر
هاي نظرسنجی با خواست دیدگاه در ارتباط با گزارش حسابرسی استاندارد تدوین کرد. پرسشرد

گذار و مطالعات پیشین دانشگاهی گزارش حسابرس (مانند هاي پیشین سرمایهبازبینی نظرسنجی
گذاران نهادي) تدوین و مبتنی بر تجربه و دانش مالی رسمی و شوراي سرمایهانجمن تحلیلگران 

نون تمرکز بر تغییرات احتمالی اطالعات و ارتباط رگروه است. در تدوین پرسشنامه، کاشخصی کا
شکل دهد (اي که حسابرس اطالعات را انتقال میحسابرس (محتواي گزارش حسابرسی) و شیوه

کنندگان شامل سطح مدیران ارشد، مدیران و پاسخ از مشارکت73. بوده است)گزراش حسابرس
اند که کنندگان در این نظرسنجی معتقد بودهمشارکتدرصد از45تحلیلگران دریافت شده است. 

شود، اطالعاتی را هاي مالی محسوب میگزارش حسابرسی فعلی عنصر الینفک شناخت صورت
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یافتن موارد انحراف از گزارش مطلوب به منظورندگان کندرصد از مشارکت73کند. فراهم نمی
که درصد معتقد هستند 18کنند ه میعالی مطالماجبه صورتاستاندارد، گزارش حسابرسی را 

اي درن پژوهش به صورت مقایسهنتایج ایوجه برایشان کاربردي ندارد.هیچگزارش مرسوم به
شده است.ارائهحاضرپژوهش

، با استفاده از پرسشنامه طراحی شده کارگروه رایزنی سعی شده استدر این پژوهش 
ارزیابی حسابرسان باتجربه و هاي سهامینظارت بر حسابدراي شرکتهیأتگذار سرمایه

امکان نظرخواهی شود تا حسابرسی نویندهیدر ارتباط با پیشنهادات گزارشظر کشورنصاحب
دهی حسابرسی کشور بر مبناي فرم پیشنهادي سنجیده شود. تحول در گزارش

اصلیفرضیۀ
وجود دارد.بر اساس فرم پیشنهادي حسابرسی دهی مرسوم گزارشدرنیاز به بهبود

فرضیات فرعی
 وجود دارد.هاي حسابرس در گزارش حسابرسیتر از اقداماطالعات بیشارائۀنیاز به
 وجود دارد.هاي حسابرس در گزارش حسابرسیاز یافتهتراطالعات بیشارائۀنیاز به
د.وجود دارگزارش حسابرسینیاز به تغییر فرم

روش پژوهش
آوري از نظر روش جمعو اي و کاربردي است از نظر هدف توسعهپژوهشنیدر اقیروش تحق

سنجی ارزیابی نظرگیرد. براي می) قرار یشیمایپقی(روش تحقیدانیمقاتیقلمرو تحقها درداده
ها و . جهت تجزیه تحلیل دادهشده استاستفادها و توزیع فراوانی متغیرهاهمیانگینۀاز مقایس

براي انجام گرفته است.SPSSوExcelافزاراستخراج آمار توصیفی و آمار استنباطی از نرم
سو بودن هدف این پژوهش با ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. به دلیل همآوري دادهجمع

هاي سهامینظارت بر حسابدراي شرکتهیأتگذارسرمایهرایزنیکارگروهگرفتهصورتپژوهش
گیري شده است.بهرههیأتتوسط این طراحی شده ۀاز پرسشنام

ماريآۀعجام
آماري در پژوهش حاضر شامل مدیران و مدیران ارشد سازمان حسابرسی کشور، در سال ۀجامع
نفر اعالم شده است.81ها برابر باشد، که تعداد آنمی92-93
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آماريۀنمون
گیري در این پژوهش از روش تمام شماري با توجه به کوچک بودن حجم جامعه براي نمونه

با کسر کردن توزیع شده بین مدیران سازمان،ۀپرسشنامنمونه81استفاده شده است که از کل 
آوري گردیده تکمیل شده، جمعۀپرسشنام72هاي گم شده و ناقص تکمیل شده، پرسشنامه

است.

هاي توصیفی پژوهشیافته
هاي پژوهش را آقایان دهندگان به پرسشنامهتر پاسخبراساس نتایج توصیفی پژوهش، بیش

اند. برحسب نفر را به خود اختصاص داده45درصد معادل 5/62اند که در حدود تشکیل داده
نین ترین فراوانی و همچدرصد داراي بیش2/47ساله با 40-30بندي سنی، گروه سنی رده

مورد واقع شده 25فراوانی سال با 20تا 15خدمت در گروه ۀترین فراوانی در نمودار سابقبیش
720اده از آزمون ضریب آلفاي کرونباخ پایایی پرسشنامه برابرنین با استفاست. همچ /

تجربی ةباشد، طبق قاعدکیدي بر قابل اطمینان بودن پرسشنامه میأ(محاسبه شده است که ت
).1382شمار آورد (دواس، ) باشد تا بتوان مقیاس را داراي پایایی به7/0(تر ازمقدار آلفا باید بیش

دست آمده از ارزیابی پرسشنامهههاي بیافته
حسابرس در گزارش حسابرسیهاياز اقدامتر اطالعات بیشارائۀاول: نیاز به فرضیۀ

وجود دارد.
درصد 5/12نمونه نظرسنجی حدود72باشد در کل ، مشخص می1که از نتایج جدول همانطور

3/83درصد نظري ممتنع داشته و 2/4هاي با ریسک باالي حسابرسی و مخالف اعالم حوزه
ویی به ساعات صرف شده براي رسیدگی گاند، در پاسخدرصد مابقی موافقت خود را اعالم داشته

5/69درصد موافق و 9/13هاي مالی مدیران سازمان حسابرسی به میزان یک از صورتبه هر
هاي کمی و کیفی درصد موافق افشاي آستانه1/43اند، حدود درصد مخالفت خود را اعالم نموده

درصد داراي نظر ممتنع و تنها 7/34باشند و کار رفته در اجراي حسابرسی میهو مالحظات ب
هاي سایر رسیدگیةاند، در افشاي ماهیت و اندازدرصد مخالفت خود را اعالم داشته2/22

ارائۀدرصد موافق 2/29در مقابل درصد مخالفت داشته و 1/61هاي حسابرسی در حدود مؤسسه
درصد موافقت خود 8/45سؤاالتاند در آخرین نظرسنجی بخش اول اطالعات در این زمینه بوده

7درصد مخالف و 5/44هاي پیشنهاد شده به مدیریت را خواستار و در مقابل را با افشاي تعدیل
بندي توان در جمعطور کلی میبهباشند.درصد داراي نظر ممتنع در این زمینه می7/9نفر معادل 
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هاي حسابرسی هاي حسابرس در گزارشتر، از اقداماطالعات بیشارائۀنظر درباره میانگین اظهار
ارائۀدرصد مخالفت خود را با 96/41براساس نظرسنجی فوق به این نتیجه رسید که حدود 

هاي تر، از اقداماطالعات بیشارائۀفق درصد موا06/43اند، و در مقابل اطالعات اعالم داشته
.حسابرس در گزارش حسابرسی بودند

اولفرضیۀمربوط به دهندگان به بخش اول پرسشنامهنظر پاسخارزیابی اظهار: 1جدول 

موافقکامالًموافقممتنعمخالفمخالفکامالًهاگویه
درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

146/559/632/4243/333650سؤال
--2194/26311/43127/16109/13سؤال
162/22257/43293/4028/2--3سؤال
481/11365077/9176/2346/5سؤال
5113/15212/2977/9257/3481/11سؤال

مجموع 
بخش اول

موافق= 06/43ممتنع= 8/16مخالف= 96/41
68/1128/308/1616/299/13

اول: فرضیۀآزمون 
دو گروه مستقل:-Tآزمون 

نظر در شود که اظهاردست آمده مشاهده میهصورت گرفته از اطالعات ب،Tبا توجه به آزمون 
در دو گروه هاي حسابرس در گزارش حسابرسی تر از اقداماطالعات بیشارائۀمورد نیاز به 

در 05/0تر از مقدار باشد که کم) میsigداري آزمون (موافقین و مخالفین براساس سطح معنی
توان گفت که میانگین شود، بنابراین میرد میHفرضیۀباشد، لذا % می95سطح اطمینان 

از مقایسه طورهمانباشد که گروه داراي تفاوت معنادار از لحاظ آماري میمتغیرها برحسب دو
باشد و چون تفاوت قابلتري میشود گروه موافقین داراي میانگین بیشها مشخص میمیانگین

شود. آماري پذیرفته میۀتر در جامعاطالعات بیشارائۀباشد پیشنهاد مالحظه از لحاظ آماري می

مستقل- Tمیانگین دو گروه پاسخگو با استفاده از آزمون مقایسۀ:2جدول 
داريسطح معنیآمارهTانحراف معیارمیانگینمتغیر

فرضیۀ
اول

06/43211/0موافقین
542/2034/0

96/41396/0مخالفین
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از بخش اول پرسشنامهگذارکارگروه رایزنی سرمایهنتایج ارزیابی :3دول ج

موافقکامالًموافقممتنعمخالفمخالفکامالًهاگویه
درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

162/875/958/6155/204055سؤال
2155/20222/30218/28124/1631/4سؤال
358/6811203/27354862/8سؤال
4107/1359/6249/32204/27141/19سؤال
51622107/131926192693/12سؤال

موافق= 4/47ممتنع= 36/24مخالف= 5/28مجموع بخش اول
24/1426/1436/2466/2774/19

؛اي جداول فوقارزیابی ارقام مقایسهتوجهبامربوط به پیشنهادات دو نظرسنجی اتفاق نظرات 
ترین موافقت:بیش

هاي با ریسک باالي حسابرسیحوزهاعالم -1
هاي پیشنهاد شده به مدیریتافشاي تعدیل-2

ترین موافقت:کم
هاي مالییک از صورتافشاي ساعات صرف شده براي رسیدگی به هر-1

اطالعاتارائۀدهندگان سازمان حسابرسی موافت خود را با درصد پاسخ43در کل بیش از 
درصد 4اند و این میزان موافقت حسابرسی اعالم نمودهگزارشدرحسابرسهاياقدامازتر،بیش

نظارت بر هیأتگذار دهندگان نظرسنجی کارگروه رایزنی سرمایهپاسخموافقتر از میزان رايکم
هاي اصلی حسابرس اعتباربخشی به صورتوظیفۀباشد.عام میسهامیهايشرکتحسابدراي

کنندگان از گزارش حسابرسی مهم باشد. براي استفادهمیمالی و در واقع همان ادعاهاي مدیریت 
اي شواهد کافی را براي باشد که بدانند حسابرس با حداکثر اقدامات الزم بر اساس تردید حرفهمی

فراهم نمودن قضاوت آگاهانه اعمال نموده است و اظهارنظر کرده است. بنابراین الزم است، 
اقدامات خود در گزارش حسابرسی افشا نماید. تري در رابطه باحسابرس اطالعات بیش

هاي حسابرس در گزارش حسابرسیفتهتر، از یااطالعات بیشارائۀنیاز به دوم:فرضیۀ
وجود دارد.

درصد 4/76نظرسنجی حدودۀنمون72باشد در کل ، مشخص می3که از نتایج جدول همانطور
8/2ها و برآوردهاي بااهمیت مدیریت و تنها موافق ارزیابی حسابرس از بررسی صحت قضاوت

موافقت خود را با دهندگاندرصد پاسخ100باشند، درصد مخالف و مابقی داراي نظر ممتنع می
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ها و خط ها عالوه بر منطقی بودن رویهکارگیري گزارشه رسیدگی به کیفیت و یکنواختی ب
اي به گویی به قرار دادن درجهدر پاسخاند،رفته در شرکت اعالم داشتههاي حسابداري بکارمشی

درصد موافق و تنها 5/37هاي حسابداري به میزان کارانه بودن رویهتهاجمی بودن یا محافظه
هاي درصد موافق بکارگیري تحلیل7/59اند، حدود درصد مخالفت خود را اعالم نموده4/19

درصد مخالفت 8/2متنع و تنها درصد داراي نظر م5/37هاي قضاوت عمده و حساسیت در حوزه
درصد 6/73معمول در حدود هاي غیرتراکنشياند، در افشاي جداگانهخود را اعالم داشته

اند در آخرین اطالعات در این زمینه بودهارائۀدرصد مخالف 5/12موافقت داشته و در مقابل 
کار ههاي حسابرسی بدرصد موافقت خود را با افشاي رویه9/63سؤاالتنظرسنجی بخش دوم 

درصد 4/26نویس گزارش اعالم داشته و در مقابل پیشآوري شده در تهیۀ رفته و شواهد جمع
توان طور کلی میبهباشند.درصد داراي نظر ممتنع در این زمینه می7/9نفر معادل 7مخالف و 
هاي حسابرس در یافتهتر، از اطالعات بیشارائۀةنظر درباربندي میانگین اظهاردر جمع
درصد 65/10هاي حسابرسی براساس نظرسنجی فوق به این نتیجه رسید که حدود گزارش

درصد موافق با اعالم 52/68اند، و در مقابل اطالعات اعالم داشتهارائۀمخالفت خود را با 
اند. اطالعات بوده
دومفرضیۀمربوط به دهندگان به بخش دوم پرسشنامهارزیابی اظهارنظر پاسخ:4جدول 

موافقکامالًموافقممتنعمخالفمخالفکامالًهاگویه
درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

28/2158/20307/41257/34--1سؤال
568/77162/22------2سؤال
144/19311/43226/3059/6--3سؤال
28/2275/37419/5628/2--4سؤال
532/463/8109/13455/6281/11سؤال
194/2677/9356/48113/15--6سؤال

موافق=52/68ممتنع= 83/20مخالف= 65/10دوممجموع بخش 
7/095/983/2002/535/15

دوم: فرضیۀآزمون 
دو گروه مستقل:- Tآزمون 

نظر در شود که اظهاردست آمده مشاهده میهصورت گرفته از اطالعات ب،Tبا توجه به آزمون 
هاي حسابرس در گزارش حسابرسی، در دو گروه تر از یافتهاطالعات بیشارائۀمورد لزوم نیاز به 

در 05/0تر از مقدار باشد که کم) میsigداري آزمون (اساس سطح معنیموافقین و مخالفین بر
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توان گفت که میانگین شود، بنابراین میرد میHفرضیۀباشد، لذا % می95سطح اطمینان 
ۀاز مقایسهمانطورباشد که گروه داراي تفاوت معنادار از لحاظ آماري میمتغیرها برحسب دو

باشد و چون تفاوت میانگین فاحشی میشود گروه موافقین داراي اختالف ها مشخص میمیانگین
ارائۀشود که نیاز به دریافت اطالعات مالحظه از لحاظ آماري وجود دارد پذیرفته میقابل

هاي حسابرسی وجود دارد. تر در گزارشاطالعات بیش

مستقل- Tو با استفاده از آزمون میانگین دو گروه پاسخگۀمقایس:5جدول 
داريسطح معنیآمارهTمعیارانحراف میانگینمتغیر

68.520.0986.3200.005موافقیندومفرضیۀ
10.650.857مخالفین

پرسشنامهدومگذار از بخش نتایج ارزیابی کارگروه رایزنی سرمایه:6جدول 

موافقکامالًموافقممتنعمخالفمخالفکامالًهاگویه
درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

162/844/558/62737316/42سؤال
227/2811155/20328/431622سؤال
3142/19186/241115187/24125/16سؤال
458/6811138/17381/5293/12سؤال
558/662/8142/19172/23316/42سؤال
681158/6218/28222/30172/23سؤال

= 03/18مخالف= 28/20بخش دوممجموع
موافق= 69/61ممتنع

12/916/1103/1816/3553/26

اي جداول اتفاق نظرات دو نظرسنجی مربوط به پیشنهادات با توجه ارزیابی ارقام مقایسه
فوق؛

ترین موافقت:بیش
ها و ها عالوه بر منطقی بودن رویهگزارشکارگیريهرسیدگی به کیفیت و یکنواختی ب-1

هاي حسابداري مشیخط
ها و برآوردهاي با اهمیت مدیریتارزیابی حسابرس از بررسی صحت قضاوت-2

ترین موافقت:کم
هاي حسابداري  کارانه بودن رویهاي به تهاجمی بودن یا محافظهقرار دادن درجه-1
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ارائۀزمان حسابرسی موافت خود را با دهندگان سادرصد پاسخ52/68در کل بیش از 
اند و این میزان حسابرسی اعالم نمودهگزارشدرحسابرسهايیافتهازتر،بیشاطالعات
دهندگان نظرسنجی کارگروه رایزنی ي موافق پاسخأتر از میزان ردرصد بیش7موافقت 

این اختالف جاي تامل باشد. هاي سهامی عام مینظارت بر حسابدراي شرکتهیأتگذار سرمایه
گیرد که گزارش حسابرسی مرسوم اطالعاتی محدود و کلی را در برمیتر دارد. و بررسی بیش

کنندگان از گزارش حسابرسی را پوشش دهد. به همین دلیل نیاز به تواند نیازهاي استفادهنمی
شود.هاي حسابرس احساس میتر از یافتهافشاي اطالعات بیش

وجود دارد.گزارش حسابرسینیاز به تغییر فرمسوم:فرضیۀ
درصد 6/90نظرسنجی حدودنمونۀ72باشد در کل ، مشخص میکه از نتایج جدولطورهمان

اشتباه یا تقلب حاوي کژنمایی با اهمیت ۀنتیجکه صورت مالی درینموافق حصول اطمینان از ا
دهندگان درصد پاسخ3/90باشند، درصد مخالف و مابقی داراي نظر ممتنع می6/5است و تنها 

لیت مدیریت در پیشگیري و کشف ئومسه بیانگراند کموافقت خود را با گزارشی اعالم داشته
اند، در درصد نظر مخالف داشته8/2هاي حسابداري باشد و در مقابل تنها تقلب و توصیف رویه

نظر حسابرسی به همراه درج نام شرکت در گزارش حسابرسی مضاي اظهاراارائۀویی به گپاسخ
درصد 6/55اند، حدود درصد مخالفت خود را اعالم نموده8/2درصد موافق و تنها 2/97به میزان 

هاي مالی ناشر با استفاده از سطوح کیفیت صورتةنظر حسابرس دربارکارگیري اظهارهموافق ب
اند، در پاسخ به درصد نظر ممتنع را اعالم داشته5/12درصد داراي نظر مخالف و 1/32چندگانه و 

هاي مالی شرکت باید دیدگاهی درست و منصفانه از وضعیت اقتصادي و نتایج که صورتاین
درصد مخالف، و حدود 1/36درصد موافقت داشته و در مقابل 7/41دهند در حدود ارائهعملیات 

انتقال الزامات ۀچنین در زمینماند، هممتنع اعالم داشتهبه صورتا درصد نظر خود ر2/22
4/19درصد مخالف، 25گزارش جدید بحث و تحلیل حدود ارائۀگزارشگري حسابرس از طریق 

اند. در آخرین نظرسنجی بخش داراي نظر ممتنع بوده6/55درصد موافق و درصد قابل توجه 
که گزارش حسابرسی باید شامل گزارش درصد موافقت خود را با این5/37،سؤاالتسوم 

9/38حسابرسی ناشر باشد اعالم و در مقابل ۀهاي منتقل شده به کمیتاي از موضوعخالصه
باشند.درصد داراي نظر ممتنع در این زمینه می6/23نفر معادل 17درصد مخالف و 

شکل گزارش حسابرسی، برة نظر دربارمیانگین اظهاربندي توان در جمعطور کلی میبه
شکل ارائۀدرصد مخالفت خود را با 45/20اساس نظرسنجی فوق به این نتیجه رسید که حدود 

اند. درصد موافق بوده7/61اند، و در مقابل جدید اعالم داشته
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سومفرضیۀمربوط به ۀدهندگان به بخش سوم پرسشنامارزیابی اظهارنظر پاسخ:7جدول 

موافقکامالًموافقممتنعمخالفمخالفکامالًهاگویه
درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

128/228/232/43650293/40سؤال
28/259/6437/59226/30--2سؤال
239/31473/65--28/2--3سؤال
432/4208/2795/12311/4395/12سؤال
577/9194/26162/22261/3646/5سؤال
1825406/5581/1163/8--6سؤال
728/2261/36176/23144/19131/18سؤال

مجموع 
بخش سوم

= موافق7/61= ممتنع85/17= مخالف45/20
78/267/1785/179/358/25

سوم: فرضیۀآزمون 
دو گروه مستقل:- Tآزمون 

نظر در شود که اظهاردست آمده مشاهده میهصورت گرفته از اطالعات ب،Tبا توجه به آزمون 
در دو گروه موافقین و مخالفین براساس سطح مورد نیاز به تغییر فرم گزارش حسابرسی،

باشد، لذا % می95سطح اطمینان در 05/0تر از مقدار باشد که کم) میsigداري آزمون (معنی
گروه داراي توان گفت که میانگین متغیرها برحسب دوشود، بنابراین میرد میHفرضیۀ

شود گروه ها مشخص میمیانگینکه از مقایسۀهمانطورباشد، تفاوت معنادار از لحاظ آماري می
مالحظه از لحاظ آماري باشد و چون تفاوت قابلموافقین داراي اختالف میانگین فاحشی می

باشد.شود که نیاز به تغییر فرم در گزارش حسابرسی ضروري میوجود دارد پذیرفته می

مستقل- Tگو با استفاده از آزمون ۀ میانگین دو گروه پاسخمقایس:8جدول 
داريسطح معنیآمارهTانحراف معیارمیانگینمتغیر

سومفرضیۀ
7/61109/0موافقین

087/5014/0
45/20567/0مخالفین
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گذار از بخش سوم پرسشنامهنتایج ارزیابی کارگروه رایزنی سرمایه:9جدول 

کامالً موافقموافقممتنعمخالفکامالً مخالفهاگویه
درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

162/858/6315/42204/27111/15سؤال
2192645/5204/27186/24125/16سؤال
393/12107/13221/30142/19187/24سؤال
431/4266/35111594/12249/32سؤال
5138/1711152433811222/30سؤال
658/6811221/30161/22222/30سؤال
758/693/12186/24124/16299/39سؤال

مجموع 
بخش سوم

= موافق05/46= ممتنع9/28= مخالف05/25
1105/149/281905/27

اي جداول فوق؛دو نظرسنجی مربوط به پیشنهادات با توجه ارزیابی ارقام مقایسهنظراتاتفاق
ترین موافقت:بیش

امضاي اظهار نظر حسابرسی به همراه درج نام شرکت در گزارش حسابرسی ارائۀ-1
که صورت مالی در نتیجه اشتباه یا تقلب حاوي کژنمایی حصول اطمینان از این-2

بااهمیت
ترین موافقت:کم
گزارش جدید بحث و تحلیلارائۀانتقال الزامات گزارشگري حسابرس از طریق -1

ارائۀت خود را با قدهندگان سازمان حسابرسی موافدرصد پاسخ7/61در کل بیش از 
اند و این میزان حسابرسی اعالم نمودهگزارشدرحسابرسهايیافتهازتر،بیشاطالعات
دهندگان نظرسنجی کارگروه رایزنی ي موافق پاسخأتر از میزان ردرصد بیش20موافقت 

ترین اختالف نظر . بیشباشدعام میهاي سهامی نظارت بر حسابدراي شرکتهیأتگذار سرمایه
باشد. پاسخگویان شکل گزارش کنونی را کامل ندانسته و مربوط به شکل گزارش حسابرس می

اند.موافقت حداکثري خود را با تغییرات پیشنهادي اعالم نموده

گیري و پیشنهاداتنتیجه
به انجام رسیده هاي مهمی در سطح دنیا در رابطه با ارتقاي کیفیت گزارش حسابرسی پژوهش

هیأتالت متحده،اهاي سهامی عام در اینظارت بر حسابداري شرکتهیأتاست. مطالعات
عمل حسابرسی شوراي ةنحوهیأتبخشی، المللی حسابرسی و اطمینانتدوین استانداردهاي بین
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ها حاکی از تقاضاي روزافزون به باشد. این نظرسنجیگزارشگر مالی بریتانیا در این زمینه می
انگیزه اصلی این تحقیقات را در نیازهاي توان میباشد.تر در گزارش حسابرسی میشفافیت بیش

ی بازار آیگذار کاریرتأثکنندگان از گزارش حسابرسی جستجو کرد. شاید یکی از عوامل استفاده
باشند ی باالتري برخوردار میآیسرمایه باشد. بازارهاي بورس اوراق بهادار بزرگ جهان که از کار

تر از اطالعات در دهند و این امر موجب تقاضاي بیشتري به اطالعات نشان میواکنش سریع
آن ابداري و به تبع با توجه به نیازمندي روزافزون به اطالعات حسباشد.گزارش حسابرسی می

بلوغ گزارش شاهد هاي آیندهدر سالرسد، نظر میهبخشی این اطالعات، بنیاز به اعتبار
باشد که، تغییرات آتی گزارش بینی خوشبینانه از آن جهت میحسابرسی باشیم. این پیش
هايتواناییکهچیزيآنبینانتظاراتفاصلۀبه گزارشی با حداقلحسابرسی با هدف دستیابی 

، دارندانتظارحسابرسگزارش حسابرسی ازازکنندگاناستفادهکهآن چیزيواستحسابرس
.باشدمی
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