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 چکیده

شهود و   ههای مهالی انجهای مهی     حسابرسی مستقل باهدف ایجاد اطمینان نسبت به  وهور   
هههای مههالی حسابرسههی شههد  از  اظهههارن ر حسابرسههان مسههتقل، میهه ان نههاری بههودن وههور 

حاضهر باههدف طراحهی ال هوی اظههارن ر       مقاله  دههد    تحریفا  و اشهتباها  را ناهان مهی   
شد  اسهت  در ایهپ وهشوهز از روش تحقیه       حسابرسان مستقل با رویکرد زمین  بنیان انجای

بهرای رهردروری اطانها  از     وردازی زمین  بنیان استفاد  شد  است  کیفی و مبتنی بر ن ری 
کهوربیپ انجهای      و  تحلیل اطانا  ب  روش استراوس   و   ساختاریافت  و تج ی   های نیم  مصاحب 
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نمهل رمهد  نتهای  و    خبررهان به    مصاحب  با  23برفی وور  وذیرفت  ک  بر مبنای رن   رلول 
ها، طی فرایند کدرذاری باز، محوری و انتخهابی    رمد  از مصاحب  دست های ب  وتحلیل تج ی 
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 مقدمه

انتباردهنهدران، مهدیران،    رذاران، ریرندران، سرمای  تریپ منابع اطاناتی تصمیم از مهم
ی   هها  های مالی و یادداشهت  رران مالی، وور  های ونفی، تحلیل نهادهای ن ارتی، اتحادی 

کنندران ب  دالیلی ماننهد تضهاد    همرا  رن است ک  توسط مدیران تهی  شد  است  ایپ تأمیپ
هها بها    ها با استفاد  از اطانا ، حمایت از منهافع یکهی از رهرو     منافع احتمالی با سایر ررو 

استفاد  از اطانا ، منافع شخصی یا سازمانی، ظاهر خو  شرکت، دریافت انتبهار بها نهر     
انتاهار     مناسب، کاهز مالیا ، اف ایز واداش، ادام  مدیریت ممکپ است اطاناتی رابهر

 کند    دهند ک  کاربران را رمرا  می

رهذاران و   های همرا ، یعنی سرمای  های مالی و یادداشت اکثر کاربران اطانا  وور 
 هههای مههالی خههود را بهه  حسههابرس مسههتقل  وههور بههودن  انتباردهنههدران، بررسههی مناسههب

کننهدران للهوریری کهرد  و از     کاری احتمالی اطانا  توسط تأمیپ سپارند تا از دست می
های مالی اطمینان حاول کنند  امها نهواملی    ارائ  مناسب وضعیت مؤسسا  خود در وور 

ههای   ههای ذاتهی سیسهتم    هها، محهدودیت   ریری در حسابرسی مانند قضاو ، استفاد  از نمون 
کند  لی دستیابی ب  اطمینان مطل  در حسابرسی را غیرممکپ میهای داخ حسابداری و کنترل

بخای در  (  بدون شک، حسابرسی مستقل، فرایند اطمینان1398)برزرری خانقا  و کریمی، 
ههای مهالی اسهت  ولهود تضهاد منهافع بهیپ         مورد قابلیت اطمینان و ارتباط اطانا  وور 

بخاهد    ستقل برای حل ایپ تعهار  مهی  ای ب  حسابرسی م داران و مدیران اهمیت ویش  سهای
های مالی واحد تجهاری   بودن وور  ن ر حسابرس مستقل، رواهی رسمی وحت و نادالن 

حسابرسهان از   .کند توسط حسابرس مستقل است  شفافیت حسابداری شرکت را تضمیپ می
کننهد که     ای و ماح ا  قانونی خود برای تاکیل یک ن ر دقی  استفاد  می قضاو  حرف 

چهار نوع ن ر حسابرس  کند  رذاران کمک می   تقویت روابط بیپ واحد تجاری و سرمای ب
(  1،2020واتهل شامل فاقد واحیت، والد شرایط، مخالف و سلب مسهئولیت ولهود دارد )  

 های حسابداری سازمان بها  های نملیاتی و سیاست کنند ک  ریا کنترل حسابرسان بررسی می

مطابقههت دارد یهها خیههرر بنههابرایپ، کههار حسابرسههی بههرای  اوههول وذیرفتهه  شههد  حسههابداری،
(  2003، 2بخز است ک  طرف قرارداد هسهتند )والکهر   نفعانی اطمینان داران و سایر ذی سهای

خدما  حسابرسی مستقل، نقز مهمی در کاهز ندی تقارن اطانا  و همچنهیپ کهاهز   
بسهتانکاران دارد )مماهلی و    داران و داران و بهیپ سههای   مسائل نمایندری بیپ مدیران و سهای
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دههد    های مالی، بهازخورد ارائه  مهی    (  حسابرس برای اطمینان از وور 1398کارشناسان، 
اظهارن ر ر ارش حسابرس حاوی ن ر وریح حسابرس است در مورد ایهپ که  ریها     قسمت

اسههتانداردهای  درسهتی از همهه  لحهاا بااهمیههت و اساسهی بههر اسهاس     هههای مهالی بهه   وهور  
(  از دیهدرا  ره ارش   1398ارائ  شد  است یا خیر )برزرری خانقها  و کریمهی،   حسابداری 

ههای   ره ارش توانهد تصهمیم ب یرنهد که  از میهان انهواع        حسابرسی، حسابرسهان مسهتقل مهی   
تهریپ شهکل اظههارن ر حسابرسهی مسهتقل،       کدای یک را انتخها  نماینهد  رایه    حسابرسی، 
های تعهدیل   تر اما حسابرسان مستقل، ر ارشاس« مقبول -تعدیل ناد  استاندارد »اظهارن ر 

ناد  ب  مفهوی هر ر ارشی غیر از ر ارش تعدیل شهد  شهامل بنهدهای توضهیحی را وهادر      
(  در برخهی شهرایط حسابرسهان مسهتقل     1396وور،  زاد ، والحی و حسینی نمایند )نباس می

، هههای تعههدیل شههد   تههر در قالههب رهه ارش  هههای حسابرسههی لههدی  نیازمنههد ارائهه  رهه ارش 
هههای دورانهه  یهها نههدی اظهههارن ر حسابرسههی هسههتند )ریتنبههر ، لانسههتون و         رهه ارش
ههای مهالی را    کننهدران وهور    کیفیهت، انتمهاد اسهتفاد     (  حسابرسی بی3،2012رراملینگ
تنهها به  ناکهامی در دسهتیابی به  اههداف حسابرسهی منجهر          دهد و ایپ موضوع، ن  کاهز می

دههد و مهانع تخصهی      ا در ابعاد کهان کهاهز مهی   شود، بلک  انتبار فرایند حسابرسی ر می
بهین  سرمای  در بازار اوراق بهادار و اف ایز ه ین  سرمای  و تأمیپ مالی خواهد شهد )مهرادی   

ههای غیهر بورسهی،     های حسابرسان مسهتقل خصووهاش شهرکت    (  درر ارش1393و یحیایی، 
ط وهادر شهد  اسهت    مواردی با بندهای ماروط متعدد هستند ک  در نهایت، ر ارش ماهرو 

کهه  بهها ولههود تعههدد بنههدهای ماههروط بایههد رهه ارش مههردود وههادر رههردد کهه    دروههورتی
کنند  نههایی اسهت و مرزبنهدی ماخصهی      ای حسابرس تعییپ خصوص، قضاو  حرف  درایپ

 ای است    ولود ندارد و بحث اهمیت در حسابرسی مستقل، یک مفهوی قضاوتی و سلیق 
شهد  در ایهران نسهبت به       افتند نسبت ر ارش تعهدیل ( دری1397محمدرضایی و رلچهر  )
ههای   دروهد ره ارش   73ن دیهک به     89تها   78ک  در سال  طوری کاورهای دی ر باالست  ب 

دروهد ره ارش ماهروط در سهال      98/0در ایاال  متحد  فقط  1993ماروط بودند  در سال 
اند در بریتانیا  درود ر ارش ماروط دریافت کرد  10.96های چینی فقط  ( در شرکت2001)

 دروههد و همچنههیپ 2.01هههای حسابرسههی، اقتصههادهای رسههیای شههرقی  دروههد رهه ارش 2.96
های حسابرسی تعدیل شهد  هسهتند  تحقیقها  کمتهری در مهورد       درود ر ارش 28کرواسی 

ررفته  اسهت  مطالعها  ویرامهون موضهوع       ر ارش ماروط در زمان بحران اقتصهادی وهور   
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ای طوالنی نداشهت  لدیهدتریپ تحقیقها  در     ان مستقل، سابق تدویپ ال وی اظهارن ر حسابرس
توسط چو و رایس ک  اولهیپ تحقیه  چنهدمتهیر  نوامهل مهؤثر بهر انتخها          1982ایپ زمین  از 

 ( 1396زاد  و همکاران،  اند )نباس اند شروع شد  ر ارش حسابرسی را انجای داد 
وی اظهارن ر حسابرسان مسهتقل  ب  مطالب بیان شد ، هدف ایپ وشوهز ارائ  ال  باتول  

ک  هم  نوامل مؤثر بر رن و ویامدهای حاول از رن را ب  تصویر بکاد تا حسابرسان بتواننهد  
در شرایط یکسان اظهارن رهای یکنواخت ارائ  دهند  ناو  بر ایپ، در ایهران نیه  مطالعها     

ر رن اسهت تها   کامل و لامعی در ایپ زمین  انجای ناد  است، لهذا در ایهپ وهشوهز سهعی به     
سهازی ایهپ مطالهب،     ب  مطالب مطرح شد  در ایپ زمین  توسط سایر محققان، ب  بومی باتول 

ها و ویامدهای اظهارن ر حسابرسان مستقل و تقویت دانهز   شناسایی نوامل مؤثر و استراتشی
ضههرور  اظهههارن ر حسابرسههان مسههتقل در   مههدیران و حسابرسههان در حههوز  وههرداختپ بهه   

اف ایهی ملهی تاحهدامکان نقهز مهؤثری ایفها        ها ورداخت  شود و در دانز مانها و ساز شرکت
وری و نملکهرد و   رردد  تدویپ ال وی اظهارن ر حسابرسان مسهتقل مولهب افه ایز بههر     

من هور   توانهد توسهط سهازمان حسابرسهی به       شود  ایهپ ال هو مهی    ها می لویی در ه ین  ورف 
ننوان اب ار ن ارتی استفاد  شهود  تهاکنون    ب  رذار های اضافی و همچنیپ توسط قانون بررسی

ای برای اظهارن رهای حسابرسی و نوامل مؤثر بهر رن تهدویپ ناهد  اسهت و      مدل یکپارچ 
مسئل  ایپ تحقی ، ورکردن خألهای مولهود در ابیها  ایهپ حهوز  اسهت که  در نهوع خهود         

بررسهی قهرار   شودر بنهابرایپ، مسهئل  اوهلی که  در ایهپ مطالعه  مهورد         نوروری محسو  می
خواهد ررفت ایپ است ک  مهدل مناسهب بهرای اظههارن ر حسابرسهی مسهتقل چیسهت  در        

ههای وهشوهز ره ارش و در وایهان      شناسهی، یافته    ادام ، وهس از مهرور ویاهین  و بیهان روش    
 .شود ریری و ویانهادها ارائ  می نتیج 
 

 نظری  مبانی
مسهتقل و باوهاحیت   طورکلی، فرایندی است ک  طهی رن شهخ     حسابرسی مستقل ب 

روری شد ، و تطاب  اطانا  ارائ  شد  بها معیارههای از قبهل     ای بر مبنای شواهد لمع حرف 
های مالی را بر مبنهای   سازد ک  در حسابرسی مالی مندرلا  وور  تعییپ شد  ماخ  می

 معیارهای از قبل تعییپ شد  ارزیابی شوند ک  اوهول متهداول حسهابداری اسهت )ویمنتها دی     
هههای  کههارررفتپ نهههاد  (  فراینههد حسابرسههی مسههتقل، نحهو  بهه  2022، 4س و همکههارانلسهو 
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هن هامی که  حسهابرس یهک      ( 2022، 5دههد )ههو، محمهد و یانهگ     حسابرسی را ناهان مهی  
های مالی مااهد  کند، باید رن را در ر ارش خود ذکهر کنهد، امها     ناهنجاری را در ر ارش

حسابرسی را بیاتر کند تها بتوانهد شهواهد بیاهتری در     های  ازایپ کار باید رستر  رزمون ویز
روری کنهد و خهود را از دنهاوی قضهایی احتمهالی مصهون دارد        ارتباط با ایپ خطاهها لمهع  

منهد   (  حسابرسی نبار  است از فراینهد ن های  1401)افسای، تحریری و رودرزوند چ ینی، 
ههها و وقههایع    فعالیههتطرفانهه  شههواهد دربههاره ادناهههای مربههوط بهه روری و ارزیههابی بههی لمههع

من ور تعییپ می ان انطباق ایپ ادناها با معیارهای از ویز تعییپ شهد  و ره ارش    اقتصادی، ب 
روشهنی فراینهد حسابرسهی را بها      نفع  ایپ تعریهف کمیته  از حسابرسهی، به      نتای  ب  افراد ذی

ارائ  شد   ای ک  در بیانی  اساسی تئوری حسابداری رون  ر ارش ری اطانا  حسابداری ب 
 ( 1394سازد )نیکخوا  رزاد،  است، مرتبط می

 تعریف نقز حسابرسی دربرریرنده موارد زیر است:
)مضانف( اطانا  حسهابداری که  از حسابرسهی    « 6اف ود  ارزش»شناسایی ماهیت   1

 شود  رن اطانا  ناشی می

ننههدران ک )مضهانف( بهه  نیازههای اطانهاتی اسهتفاد     « افه ود   ارزش»مهرتبط کهردن     2
 اطانا  حسابداری 

 )مضههانف(« افهه ود  ارزش»دادن ایههپ کهه  چ ونهه  حسابرسههی قابلیههت تولیههد   ناههان  3
کنهد   کنندران را تهأمیپ مهی   اطانا  حسابداری را دارد و نیازهای اطاناتی استفاد 

 ( 1394)نیکخوا  رزاد،

 ارائ  شد  است:برای تبییپ نقز حسابرسی در بازارهای رزاد و مورد ن ار  س  فرضی  

ریری ب  شخصهی به  اسهم     طب  فرضی  ن ار ، هن امی ک  اختیار تصمیم فرضیه نظارت:
شود، نمایند  ایپ ان ی   را دارد ک  با ن ار  بر رفتهار یها نملکهرد خهود      نمایند  تفویض می

مل تنهها شها   های رن باشد  ایپ فرضی  ن  ویش  ارر منافع ن ار  بیاتر از ه ین  موافقت کند، ب 
تهوان تعمهیم    رابط  بیپ مالکان و مدیران استر بلک  ب  هم  روابط همکهاری در سهازمان مهی   

کند فرضی  ن ار  ب  دنبال حل مسهائل ناشهی از    ( اشار  می1987(  بیوِر )1980داد )واالس،
خطر اخاقی و ندی تقارن اطاناتی بیپ نمایند  و کاررمار است  طب  مسئل  خطر اخاقهی  

تواند از ایپ فروت ب  نفع خود و به    طانا  برتری نسبت ب  کاررمار دارد و میو نمایند  ا
ضرر کاررمار استفاد  کند  طب  فرضی  ن ار ، افاای اطانها  بهرای نمهوی راههی بهرای      



 21های کاربردی در ر ارش ری مالی، شمار   وشوهز  172

تهوان دسهتیابی مهدیریت به       ل  ناشی از رابط  نمایندری است  زیرا بدیپ ترتیهب مهی  احل مس
تهوان بها نقهد قهرارداد از همکهاری       د کرد  ناو  بر ایپ میموقعیت برتر اطاناتی را محدو

منهد شهد  از ایهپ     ناظر مستقلی یعنی حسابرس مستقل برای بازبینی اطانا  منتار شد  بههر  
کهردن   ن ر حسابرسی نهوع نقهز کنترلهی بهر نههد  دارد و فروهت نماینهد  را بهرای ونههان         

 ( 1989 دهد )بیور، داران کاهز می اطانا  مهم از دید سهای
 فرضیه اطالعات

 1960شهد  امها از دهه      دررذشت  ب  ر ارش ری تنها از ن ر مقاوهد ن هارتی توله  مهی     
کنندران لههت اتخهاذ تصهمیما  اقتصهادی      سوی تهی  اطانا  موردنیاز استفاد  ها ب  تول 

کننهد  فرضهی     (ر بنابرایپ فرضی  اطانا ، لهای  یپ یها تکمیهل   2003متمایل شد )هی سپ، 
های مالی حسابرسهی شهد ، تهیه  اطانها       ر  است  یکی از دالیل تقاضا برای وور ن ا

اسههت  طبهه  تحقیقهها  مههالی در ال ههوی    رههذاران ریههری سههرمای  سههودمند بههرای تصههمیم 
ههای نقهد رتهی تعیهیپ      رذاری، ارزش شرکت با محاسب  ارزش فعلی خهال  لریهان   سرمای 

قراردادهای ن ارتی کهاربرد دارد بهرای    شود  بخای از همان اطانا  حسابداری ک  در می
رهذاری ههم مفیهد اسهت  بها ایهپ تفهاو  که  اسهتفاد  از اطانها             اتخاذ تصمیما  سرمای 

حسههابداری حسابرسههی شههد  بههرای اهههداف ن ههارتی مسههتل ی نقههد قههرارداد وههریح اسههت    
 رهذاران بهرای تعیهیپ ارزش    ک  فرضی  اطانا  بر اطانا  مالی موردنیهاز سهرمای    درحالی

رذاری نقانهی تأکیهد دارد حتهی ارهر قهرارداد       شرکت و در نتیج  اتخاذ تصمیما  سرمای 
 ( 1980وریحی برای تهی  ایپ اطانا  با نمایند  ولود نداشت  باشد )واالس،

 فرضیه بیمه

ای  ایپ فرضی  در بار  نحو  ارتباط سیر تحهول تقاضها به  حسابرسهی بها مسهئولیت حرفه         
(  طب  قهوانیپ اوراق بههادار،   1980کند )واالس،  ری مالی بحث میمدیران در قبال ر ارش 

کهار در قبهال هررونه  زیهان وارد  به  اشهخاص ثالهث به  نلهت ولهود            حسابرس و واحب
های مالی، مسئولیت ماهتر  دارنهد  امکهان انتقهال حتهی       کنند  در وور  اطانا  رمرا 

مهالی به  حسهابرس مسهتقل     های  بخای از مسئولیت مالی اطانا  ر ارش شد  در وور 
دههدر بنهابرایپ بها     زیان ناشی از دناوی حقوقی برای مدیران ب  طور چام یری کهاهز مهی  

اف ایز احتمال طرح دناوی حقوقی نلی  مدیران، تقاضا برای حسابرسهی نیه  افه ایز یابهد     
(  ولود برخی شرایط در محیط فرایند ر ارش ری، امکان ارزیهابی مسهتقیم   1980)واالس، 
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سازد  ولود ایپ شرایط، ارزیهابی   کنند  را بسیار ماکل می وسیل  استفاد  یت اطانا  ب کیف
سهازد  ایهپ شهرایط که  ولهود رنهها        غیرمستقیم کیفیت اطانا  را امری بسیار ضروری می

وسیل  حسابرسان مستقل و ارائ  شهاد  )رواهی( خواهد  کنند  نیاز برای حسابرسی ب  تولی 
، نهدی  9اقتصهادی بااهمیهت، ویچیهدری    8، ویامهدهای 7تضهاد منهافع  ت: بود به  شهرح زیهر اسه    

 ( 1394)نیکخوا  رزاد،  10دسترسی مستقیم
 فرایند حسابرسی

برنامه  و طهرح روش حسابرسهی     ،مرحلهه او   فرایند حسابرسی مستقل نبهار  اسهت از:  
کهار، الهرای    شامل کسب اطانا  اساسی، کسب اطانا  دربار  تعهدا  قانونی واحب

قبهول و خطهر ذاتهی، در  سیسهتم      های تحلیلی اولی ، تعییپ مبلغ بااهمیت و خطر قابل روش
ه مرحله کنترل داخلی و بررورد احتمال خطر کنترل، ارائ  برنام  و طرح تفصیلی حسابرسهی   

دادن  ری ی برای کهاهز  برنام  ها و رزمون محتوای معاما  شامل انجای رزمون کنترل ،دوم
ههای محتهوایی، بهررورد     دادن رزمون ها، انجای دادن رزمون کنترل احتمال خطر کنترل، انجای

های تحلیلهی و رزمهون ل ئیها      دادن روش انجای مرحله سوم،های مالی   تحریف در وور 
های اضافی  دادن رزمون دادن رزمون اقای اولی، انجای های تحلیلی، انجای شامل انجای روش

کهردن حسابرسهی و انتاهار ره ارش حسابرسهی       کامل مرحله چهارم،ها   دربار  ل ئیا  ماند 
های احتمالی، بررسهی بهرای رویهدادهای وهس از تهاریخ ترازنامه ،        شامل بررسی برای بدهی

سهاختپ کمیته     ها، انتاار ر ارش حسهابرس و ررها     روری شواهد نهایی، بررورد نتیج لمع
میه ان اهمیهت حسابرسهی مسههتقل در     ( 11،2018حسهابرس و مهدیریت )هاوسهرو و سانتوسههو   

نقهدی رن    ههای مهالی و لریانها     شود ک  باید در مورد وور  حسابداری زمانی مطرح می
به    باتوله   اشخاوی ک  در ویاهبرد اههداف سهازمان دخیهل هسهتند      .شرکت، اظهارن ر شود

اسهناد   درسهتی و وهحت   به   های حسابرسی، ایپ امکان را خواهنهد داشهت که     انواع ر ارش
نبهار  حسابرسهی   "در وهور  مهالی،    در نتیج ، زمهانی که    .حسابداری اطمینان ویدا کنند

ای واحهد حسابرسهی مسهتقل بهر      اظههارن ر حرفه    درج رردد ب  ایپ معنهی اسهت که     "شد 
 .(12،2021لود دارد )فیلیپویچ، سوسا  و لیجیچهای مالی رن شرکت و وور 

 نقش فناوری در حسابرسی

دهد ک  نوروری فناوران ، احتمهاال  را به  ارمههان رورد  و     ( اطمینان می1988زوبوف )
( امهروز  نسهل چههاری    2017کنهد  طبه  رفته  مهایر )     لهان را ب  مکان لدیهدی تبهدیل مهی   
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ههای مها شهد  اسهت و مؤسسها  حسابرسهی،        نهاد  اب ارهای نوروران  بانث مت ل ل شهدن  
هههای  من ههور مانههدن در نروهه  رقابههت و متمای شههدن از سههایر رقبهها، ملهه ی بهه  تهییههر مههدل بهه 

وکار خود و همچنیپ تکامل ارائة خدما  با استفاد  از اب ارهای نوروران  بهرای ارائه     کسب
رائههة بیهنز اضههافی بههرای  شههدن بایهد بهها ا  هههای دیجیتهالی هسههتندر بنههابرایپ دیجیتهالی   حهل  را 

های حسابرسی توسهط حسابرسهان    نحو  رسیدری ب  فعالیت واسخ ویی ب  نیازهای ماتریان،
 ( 1400را تهییر دهد )محمدی نور ، رحیمیان و احمدی دهرشید، 

توانهد مبنهایی را    رسانی مسائل نمد  حسابرسی در ر ارش حسابرس مهی  همچنیپ اطاع
فراهم کنهد تها ارتبهاط بهتهری بها مهدیران الرایهی و ارکهان          کنندران موردن ر برای استفاد 

های مالی حسابرسهی   راهبری در خصوص مسائل خاص مرتبط با واحدهای تجاری، وور 
 شد ، یا کار حسابرسی انجای شد ، داشت  باشند 

 اظهارنظر حسابرس یا گزارش حسابرس

های مالی  وور ن ر حسابرس یا ر ارش حسابرس مستقل، ر ارشی است ک  همرا  با 
کننهد بهرای ارائه  ن هر      ههای مهالی واهتیبانی مهی     است  حسابرسان اطاناتی را ک  از وور 

شهود تها    های مالی سازمان ویوست مهی   وور  دهند  ایپ ن ر ب   رسمی مورد بررسی قرار می
شهد  حسهابداری مطابقهت دارنهد یها خیهر و اینکه          ها با اوول وذیرفت  ناان دهد ریا وور 

ای دارند که    اند  حسابرسان مسئولیت حرف  سابرس مستقل مورد بررسی قرار ررفت توسط ح
های مالی حاوی اشهتباها  یها    مستقل باقی بمانند و هر شرایطی را توویف کنند ک  وور 

طهورکلی شهامل مهوارد زیهر اسهت: یهک بنهد         تولهی است  ن ر حسابرسی به   حذفیا  قابل
کندر شرح مسئولیت مهدیریت   شد  را ماخ  میهای مالی حسابرسی  مقدماتی ک  وور 

ههای مهالی و چهارچو  ر ارشه ری مهالی که  بهر اسهاس رن          در قبال تهی  مناسب وهور  
هههای مههالی تهیهه  شههد  اسههتر شههرح مسههئولیت حسههابرس در اظهههارن ر نسههبت بهه    وههور 

ههای   های مالی و دامن  حسابرسیر یک بند ن ر حهاوی اظههارن ر در مهورد وهور       وور  
ههای مهالی    الهرا که  بهرای تهیه  وهور       و ارلاع ب  چارچو  ر ارش ری مالی قابهل مالی 

 ( 2021استفاد  شد  است )فیلیپویچ ، سوسا  و لیجیچ، 
  اظهارن رهای حسابرسان ب  شرح زیر است: 

در مواقعی ک  حسابرس ب  ایپ نتیج  برسد ک  وور  مالی واحد مورد  اظهارنظر مقبو :
ههای   ای  نملیها  و تهییهرا  در وضهعیت مهالی را از تمهای لنبه       رسیدری، وضعیت مالی نت
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داد  است اظهارن ر مقبهول یها    مطلو  ناان بااهمیت مطاب  با استاندارد حسابداری ب  شکل
 تحریف بااهمیت باشد   رون  کند ک  وور  مالی بدون هیچ تعدیل ناد  موقعی وادر می

ر  ماهروط ارائه  خواههد شهد که       وو در حالتی ر ارش حسابرس ب : اظهارنظر مشروط
تنههایی دارای اثهر بها     و یا ب  وور  کلی رسیدری ب  تحریف وور  مالی و محدودیت در

 مقدار اهمیت باال ولی غیراساسی بر وور  مالی باشد 
وهور  مهردود خواههد بهود که  بها        ر ارش حسابرس ب  زمانی :اظهارنظر مردود یا منفی

تنههایی یها در    کافی ب  ایهپ نتیجه  برسهد که  تحریهف به        استناد ب  شواهد و اسناد حسابرسی
و مطلوبیهت کلهی وهور  مهالی را      وور  مالی بااهمیهت و فراریهر اسهت    مجموع نسبت ب 

 خواهد نمود  مخدوش
شود که  محهدودیت در رسهیدری     ایپ نوع ر ارش حسابرسی، زمانی وادر می: عدم اظهارنظر 

رثهار   .ههای مهالی باشهد     وهور   اساسهی و فراریهر نسهبت به      هر دو با هم دارای ایهرادا    یا ابهای یا
 .ههای مهالی اظههارن ر نمایهد      وهور   چنان بااهمیت و فراریر باشد ک  حسابرس نتواند نسبت به    رن

کنهدر لهذا بنهد اظههارن ر      نهوع ره ارش حسهابرس اظههارن ری نمهی      ب  ایپ مههم که  در ایهپ    باتول 
 (   13،2018شود )هوی لیو و ژانگ نمیحسابرس با نبار  ب  ن ر ایپ مؤسس  شروع 

 انواع سطوح اطمینان در انواع اظهارنظر حسابرسان

 های مالی  با حسابرسی وور  یک سطح اطمینان باال )ن  مطل ( دررابط  اطمینان معقو :
های مهالی   ایپ نوع از سطح اطمینان برای بررسی المالی وور  اطمینان محدود )سلبی(:

 ( 2410و  2400)استانداردهای حسابرسی کاربرد دارد 
ههای تهوافقی رسهیدری به       ایپ نوع از سهطح اطمینهان بهرای الهرای روش     عدم اطمینان:

 ( 4410و تن یم اطانا  مالی  4400اطانا  مالی کاربرد دارد )استاندارد حسابرسی 
 متغیرهای مؤثر بر اظهارنظر حسابرس

دهد بیپ نوع ونعتی ک  حسهابرس در   می تحقیقا  ناان تخصص صنعت موسسه حسابرسی:
رن تخصهه  دارد و کیفیههت حسابرسههی رابطهه  مثبههت ولههود دارد  ایههپ تخصهه  براسههاس 
رموزش یا تجرب  نملی حاول از حسابرسی در یهک وهنعت خهاص اسهت  )نبهاس زاد  و      

 ( 1399 همکاران،

نسهبت به     یکی از ابعاد کیفیت حسابرسی ک  منجر ب  تمای  بیپ حسابرسان باکیفیت بهاال 
شهود، درله  تخصه  وهنعت موسسه  حسابرسهی اسهت          مهی    ها همتایان باکیفیت واییپ رن
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ی   هها  حسابرسان متخص  ونعت قادر ب  توزیع ه ین  ای رموزش ونعت خاص بیپ شرکت
ی فاقهد تخصه      هها  باشند، ایجاد ورف  ب  مقیاسی ک  ب  سادری توسط شهرکت  می بیاتری

 ( 2003هیو و ویلکین ، ونعت قابل تکرار نیست )مای 

چههرخز موسسهه  حسابرسههی و همچنههیپ، شههرکای   چههر ش یههریم و موسسههه حسابرسههی: 
حسابرسی یکی از ابدانا  سیاسی اولی است ک  در بسیاری از مرالع قضایی در سراسر دنیها به    

 ( 2006شود )کاری و سیمنت،  می من ور مقابل  با ن رانی کیفیت حسابرسی ب  الرا رذاشت 
ی خهود    هها  یی از ندی توانهایی شهرکت در بازورداخهت بهدهی      ها ارر حسابرسان ناان  ی:اهرم مال

 ( 2003ویدا کنند، ایپ امر ب  احتمال زیاد منجر ب  تعدیل ر ارش حسابرس خواهد شد  )ریرلند، 
ایپ نسبت اطاناتی را در مورد توانایی واحد تجاری در مقاومهت   نسبت بدهی به دارایی:

ی ناشهی از ضهرر و بهدون به  خطهر انهداختپ منهابع          هها  دست دادن خال  داراییدر برابر از 
 کند  نسبت زیاد ناهان ر ریسهک بهاالی انتباردهنهدران اسهت و بانهث       می طلبکاران فراهم

 ( 1395شود رنها انتبار را تمدید نکنند و انتبار لدیدی انطا نکنند )کمیجانی، می
ی لهاری اسهت که       ها موع رروهی از دارایینسبت رنی، نسبت مج نسبت آنی )نقدینگی(:

ی لاری  در بعضهی مهوارد،     ها یا نقدی هستند و یا امکان تبدیل ب  وول نقد را دارند ب  بدهی
حسابرس ممکپ است کاهز فوری نسبت را ب  ننوان مسئل  تداوی فعالیت در ن هر ب یهرد و   

 ( 1395ر ارش ماروط وادر کند  )کمیجانی، 
شهود    می ی لاری محاسب   ها ی لاری ب  بدهی  ها سبت با تقسیم داراییایپ ن نسبت جاری:

تهوان معیهار نهدی     مهی  نسبت لاری معیاری برای نقدین ی کوتا  مد  است و کاهز رن را
ی کوتا  مد  و مبهم ماندن در ادام  فعالیت واحهد تجهاری و ایجهاد      ها توانایی تسوی  بدهی

 ( 1395ت  )کمیجانی، حسابرس ر ارش ماروط ب  حسابرس دانس

شهود حسهابرس ایهپ     مهی  اف ایز نسبت رردش مهالی بانهث   نسبت گردش موجودی كاال:
ذهنیت را ایجاد کند ک  شرکت فعهال اسهت و بها تولیهد یهک سیسهتم یکپارچه  و هدفمنهد،         

رساند و ب  طور کلی دیدرا  مثبتی  می کاالهای مورد ن ر ماتریان خود را تولید و ب  فروش
 ( 1395کند  )کمیجانی،  می کت ایجاداز وضعیت شر

را وهیز بینهی      هها  تواند وضعیت مالی و اقتصادی شرکت می ی سودروری  ها نسبت سودآوری:
، احتمهال دریافهت     ها (  با کاهز معیارهای سودروری شرکت1388کند )وور زمانی و همکاران، 

 ( 1987یابد )دوووچ و همکاران،  می ر ارش حسابرسی تعدیل شد  اف ایز
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در وور  دریافت ر ارش حسابرسهی تعهدیل شهد  توسهط     گزارش تعدیل یده سا  قبل: 
 در سال بعهد افه ایز     ها شرکت، احتمال دریافت ر ارش تعدیل شد  توسط ایپ ررو  از شرکت

یابد  یکی از دالیل اولی ایپ امر ادام  ابهای در برخی از موارد وهورتهای مهالی اسهت که  در      می
  تعدیل ر ارش حسابرسی در سال رینهد  خواههد شهد و همچنهیپ به  دلیهل رونهد        نهایت منجر ب

ی   هها  الباری حسابرسی وورتهای مالی، مدیران سازمان واحدهای حسابرسهی شهد  به  ره ارش    
کنند  ایپ امر ب  دنبال حذف اوول تن هیم ره ارش حسابرسهی نیسهت و ایهپ       می حسابرسی تول 

 ( 1396شود )نباس زاد  و همکاران،  می در سال ریند  ی حسابرسی  ها منجر ب  تعدیل ر ارش
ی شرکت که  به  من هور توضهیح اظههارن ر        ها یکی از ورکاربردتریپ ویشری اندازه یركت:

ی کوچهک    هها  تعدیل شد  حسابرسی ب  کار ررفته  شهد  متهیهر انهداز  شهرکت اسهت  شهرکت       
قوع انواع تحریفها  بااهمیهت   ممکپ است نسبت ب  نوامل تهدیدکنند  تداوی فعالیت شرکت و و

ی   هها  (  شهرکت 1992ی مالی از حساسیت بهاالیی برخهوردار باشهند )لهپ وچهرچ،        ها در وور 
ی کنتهرل داخلهی     هها  ب ر  از منابع بیاتر به  من هور التنها  از ورشکسهت ی و اسهتقرار سیسهتم      

ا حسابرسهان در  ی ب ر  قدر  مذاکر  بیاتر ب  ها (  شرکت1997برخوردارند )مچلر و همکاران،
 ( 1991اظهارن ر هستند )مک کویپ و همکاران،  _فرایند تصمیم

ی   هها  تهوان انت هار داشهت که  شهرکت      مهی  از دیهدرا  حسابرسهی،   اندازه موسسهه حسابرسهی:  
حسابرسی ب ر  قادر ب  ودور اظهارن رهای حسابرسی وحیح تری نسهبت به  همتایهان کوچهک     

ی ب ر  حسابرسی بهتر قهادر به  ارزیهابی      ها (  شرکت1396همکاران،باشند )نباس زاد  و  می خود
اسهتانداردهای کیفهی      هها  به  هن های الهرای رویه        ها ریسک شکست کسب وکار ماتری بود  و رن

 ( 2010سخت تری را برای کارکنان خود در ن ر ررفت  اند )ریچلت و وانگ، 
به  ننهوان دور  زمهانی بهیپ وایهان       تأخیر در ر ارش حسابرسهی تأ یر در گزارش حسابرسی: 

شهود و یکهی از متهیرههای بیرونهی به        مهی  سال مالی شرکت تا تاریخ ر ارش حسابرسی تعریف
تواننهد   مهی  کننهدران  من ور مااهد  خرولی فعالیت حسابرسی است ک  با استفاد  از رن اسهتفاد  

 ( 1993در مورد کارایی حسابرسی قضاو  نمایند )بامبر و همکاران، 
 

  تجربی یشینهپ

(، کهاظم  2018) 15(، بررلند، اشلمپ و رواو2022) 14لسوس، درلمیدا و داسیلوا ویمنتا دی
(، 1396(، نبهاس خلیهل )  2013) 16(، نسهل موسهوی، سهفیان و سهعت    2014محمد زوری ا  )
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ههایی که  انجهای دادنهد دریافتنهد که  انهداز          ( در وشوهز1399خانی، رلب دری و ودری )
لسهوس، درلمیهدا    دهد  ویمنتا دی تأثیر قرار می مؤسس  حسابرسی، اظهارن ر حسابرس را تحت

یی و ماهورتی  های الرا های سیاسی متفاو  دست ا  (،دریافتند بیپ وابست ی2022) 17و داسیلوا
که  وهشوهز ههو،     ای ولود ندارد دروهورتی  و نوع ر ارش حسابرسی یا ن ر حسابرسی رابط 

( به  بررسهی   2015کنهد  کریاهنان و وانهگ )    (، ایپ رابط  را تأیید می2017) 18استوار  و تان
ارتباط بیپ توانایی مدیران و اظهارن ر حسابرس ورداختند و دریافتند که  میه ان توانهایی مهدیر     

ریری حسابرس دارای محتوای اطاناتی اسهت و بها افه ایز توانهایی      ارشد شرکت در تصمیم
ال حم  حسابرس و احتمال تعدیل اظهارن ر حسهابرس به  دلیهل ابههای در تهداوی       مدیریت، ح 

( 1400یابهد  امهری، شهورورزی، مسهیح ربهادی و مههررذیپ )       فعالیت واحد تجاری کاهز می
وانایی مدیران با اظهارن ر حسابرس و تهییر حسابرس در سهال بعهد از   بینی و ت دریافتند ک  کوت 

اظهارن ر تعدیل شد  ارتباطی ندارد و توانایی مدیریت نتوانسهت  اسهت ارتبهاط بهیپ کوته  بنهی       
مدیر و ودور ر ارش حسابرسی تعدیل شد  را تعهدیل کنهد  زیهد رلکیانهی، وان هوسهیپ و      

( 2011) 22و لمهال و سهاندر   (2014) 21و رحمینا وس(، ار2011) 20(، فرانسیس2019) 19سلیم
دریافتند ک  استقال حسابرس تهأثیر مثبهت و معنهاداری بهر ره ارش حسابرسهی و کیفیهت رن        

(، 2015) 26و لههیپ25(، تپاالرههل2016) 24(، ریههد و ی رههل2018) 23وسههورو و سانتاسههو  ههها  دارد 
  تصدی بر اظهارن ر حسابرسی ( در تحقیقاتاان تأثیر دور1399خانی، رلب دری و ودری )
کننهد    ( اثهر تعهدیل  2021) فیلیپهویچ، سوسها  و لیجهیچ   کننهد    و کیفیت حسابرسی تأیید مهی 

کاری مالی و نوع ن ر حسهابرس بررسهی کردنهد و     چرخز حسابرس بر رابط  بیپ می ان دست
ری دریافتند ک  بیپ چرخز حسابرس در سال مالی لاری و ن ر حسابرس رابط  مثبهت معنهادا  

( در وشوهای دریافتند، شهر  حسابرس تهأثیر مثبتهی   2018) 27ولود دارد  هاوسورو و سانتاسو
بر کیفیت حسابرسی دارد و کیفیت حسابرسی بر ارائ  اظهارن ر نسبت ب  تهداوی فعالیهت داشهت     

( بررسی کردنهد که  ریها نهوع اظههارن ر حسابرسهی که  یهک         2018باشد  هوی لیو و ژانگ )
ها مهرتبط اسهت یها خیهر  رنهها در یافتنهد که          های بدهی رن کند با ویشری شرکت دریافت می

کننهد، نهر  بههر  بهاالتری      هایی ک  اظهارن ر حسابرسهی تعهدیل شهد  را دریافهت مهی      شرکت
مد  بیاتری دارند  زمانی ک  حسابرس در اظههارن ر حسابرسهی به      وردازند و بدهی کوتا  می

وردازنهد و دروهد کمتهری بهدهی        بههر  بهاالتری مهی   ها نهر  تداوی فعالیت اشار  کند، شرکت
تر اسهت همچنهیپ دریافتنهد که       های دولتی ضعیف بلندمد  دارندر اما ایپ نتیج  برای شرکت
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ههای بههر  بهاالتری     کننهد، نهر    ههایی که  اظههارن ر ماهروط یها مهردود دریافهت مهی         شرکت
از کهل بهدهی دارنهد     ننهوان دروهدی    تهری از بهدهی بلندمهد  به      وردازند و سهطح وهاییپ   می

ال حمهه  حسههابرس بههر نههوع  ( در تحقیقههی بهه  بررسههی تههأثیر میهه ان حهه 1395واشههازاد  ر نهه  )
اظهارن ر رن با اثر تعدیلی حاکمیت شرکتی ورداخهت  نتهای  وهشوهز بیهان ر ایهپ اسهت که         

ال حم  حسابرس با اظهارن ر حسابرس رابط  مثبت و معنادار داردر ولی کیفیهت حاکمیهت    ح 
هها حهاکی از ایهپ اسهت که        رابط  معناداری با اظهارن ر حسابرس ندارد  همچنیپ یافت  شرکتی

ال حمه  و اظههارن ر حسهابرس     کنندری کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابط  بهیپ حه    اثر تعدیل
رابطهه  مثبههت بههیپ  ( از طریهه  نتههای  وشوهاههی در تههونس2017) 28معنههادار نیسههت  هههانپ معهها

زیان سال قبل، و ر ارش تعهدیل شهد  حسابرسهی را ره ارش      نقدشوندری، زیان سال لاری،
کرد  همچنیپ یک رابط  مثبت بهیپ اههری و تعهدیل ره ارش حسابرسهی یافهت  تاهینهاکیس و        

( در وشوهای با ننوان محتوای اطاناتی اف ایای ن هر حسابرسهی در یافتنهد    2015ساماریناس )
د  محتهوای اطانهاتی تخمینهی مثبهت و     تولهی در بهازار دار  ک  اظهارن ر حسابرسی تأثیر قابل

منفی انواع اظهارن ر حسابرسی با انداز  شرکت مورد بررسی و وضعیت مالی شهرکت مهرتبط   
( در وشوهاهی به  بررسهی رابطه  اظههارن ر      1400است  حیهدرائی، خوشهکار و ررلهی زاد  )   

اوراق ههای وذیرفته  شهد  در بهورس      بندی انتباری شرکت حسابرس و مدیریت ریسک با رتب 
ههای   بنهدی انتبهاری شهرکت    بهادار ورداختند و دریافتنهد که  بهیپ اظههارن ر حسهابرس و رتبه       

وذیرفت  شد  در بورس اوراق بهادار تهران رابط  مثبت و معنهاداری ولهود داردر همچنهیپ بهیپ     
های وذیرفت  شد  در بورس اوراق بههادار رابطه  مثبهت و     بندی انتباری شرکت مدیریت و رتب 

( در وشوهای ب  بررسهی رابطه  اظههارن ر    1400ری ولود دارد  زرانتی نوقابی و نخعی )معنادا
کهاری حسهابداری    و مهدیریت سهود و محاف ه    حسابرس با ارزشیابی باالی قیمت سهای مقبول 

ارزشیابی بهاالی قیمهت    ورداختند  رنها دریافتند ک  اظهارن ر مقبول حسابرس رابط  معناداری با
( در یههک تحقیهه  بهه  بررسههی 1399کههاری نههدارد  نیههازی ) د و محاف هه مههدیریت سههوسهههای و 

تأثیررذاری خودشیفت ی و تجرب  حسابرسان بر کیفیت و ر ارش حسابرسی در بهورس اوراق  
و ب  ایپ نتیج  رسهید که  خودشهیفت ی و تجربه  حسابرسهان بهر کیفیهت         بهادار تهران ورداخت

ای تأکیهد بهر مطلهب خهاص و سهایر بنهدهای       حسابرسی مؤثر و بر نوع اظهارن ر و تعداد بنهده 
تأثیر است و با تعداد بندهای مبانی تعدیل اظهارن ر رابط  نکس و با افاهای رثهار    توضیحی بی

کمی رابط  مستقیم دارد  تجرب  حسابرس با نوع اظهارن ر وی و تعهداد بنهدهای مبهانی تعهدیل     
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سایر بندهای توضهیحی رابطه  مسهتقیم    با تعداد بندهای تأکید بر مطلب خاص و  ای ندارد رابط 
 و با افاای رثار کمی رابط  نکس دارد 

ههای   ( در وشوهای ب  بررسی نقز ویشری شرکای حسابرسی )تعهداد سهال  1399کاظمی )
تجرب ، تنوع تجرب ، قدمت شهریک، سهابق  اشهتهال در سهازمان حسابرسهی( بهر تعهداد و انهواع         

ههای   ناان دادند ک  سه  ویشرهی تعهداد سهال     بندهای شرط ر ارش حسابرسی ورداخت  نتای 
تجرب ، تنوع تجرب  و قدمت شریک رابط  معناداری با تعداد بندهای شرط و بنهدهای تکهراری   
و غیرتکراری ر ارش حسابرسی نداشت  و وهرفاش سهابق  اشهتهال در سهازمان حسابرسهی رابطه        

ش حسابرسهی و سهایر   منفی و معناداری با تعهداد بنهدهای شهرط و بنهدهای غیرتکهراری ره ار      
ههای   بندهای شرط ر ارش حسابرسی دارد  همچنیپ، نتای  بیان ر رن است که  افه ایز سهال   

تجرب  منجر ب  اف ایز احتمال ولود بند شهرط تأییدیه  اشهخاص ثالهث شهد  و تجربه  متنهوع        
شرکا رابط  مثبت و معناداری با بند ندی رنایهت اسهتانداردها دارد، همچنهیپ قهدمت شهرکای      

رسی با بند ندی رنایت استانداردها و سایر بندهای شهرط رابطه  مثبهت و معنهاداری دارد      حساب
وکار با استفاد  از ر ارش ورداخت و ب  ایهپ   ( ب  بررسی دالیل شکست کسب1398لاویدی )

وکهار تهأثیر    نتیج  رسید ک  ر ارش تداوی فعالیت حسابرس در بررسهی نلهل شکسهت کسهب    
رسهی در مهورد ولهود ضهرر و زیهان در بررسهی نلهل شکسهت         معناداری دارد  ر ارش حساب

وکههار تههأثیر دارد  رهه ارش حسابرسههی در مههورد سههرمای  در رههردش در بررسههی نلههل   کسههب
ها در بررسی نلل شکسهت   وکار تأثیر دارد  ر ارش حسابرسی در مورد دارایی شکست کسب

شکسههت  ههها در بررسههی نلههل وکههار تههأثیر دارد  رهه ارش حسابرسههی در مههورد بههدهی  کسههب
( ب  بررسی رابطه  بهیپ ره ارش حسابرسهی و     1398وکار تأثیر دارد  شادلوی خانجانیان ) کسب

دههد   ها از بورس اوراق بهادار ورداخت  است نتای  حاوهل از تحقیه  ناهان مهی     خروج شرکت
هها و خهروج    ک  بیپ افاا حسابرس در خصوص زیان انباشت ، افاا در خصهوص تأییهد حسها    

ق بهههادار رابطهه  معنههاداری ولههود دارد لههیکپ بههیپ افاهها حسههابرس در  شههرکت از بههورس اورا
ها، افاا در خصوص منفی بهودن حقهوق وهاحبان     ها، افاا در خصوص بدهی خصوص دارایی

ها و افاها در خصهوص نوامهل تأثیررهذار بیرونهی و       سهای، افاا در خصوص دررمدها و ه ین 
اوراق بهههادار رابطهه   افاهها در خصههوص ضههعف روش الرایههی و خههروج شههرکت از بههورس  

( در وشوهای ب  بررسی تأثیر انتاهار ره ارش حسابرسهی و    1397معناداری ولود ندارد  خل  )
رذاران ورداخت  اسهت و دریافتنهد که      العمل معاماتی سرمای  نوع اظهارن ر حسابرس بر نکس
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یمهت و  انتاار ر ارش حسابرسی، نوع اظهارن ر و تهییر در اظههارن ر حسهابرس بهر تهییهرا  ق    
هها اثررهذار اسهت  الری دشهت بیها ، سهامی و رزاد        تهییرا  حجهم معهاما  سههای بانهک    

من ور، رابط  بیپ مدیریت سود و اظهارن ر حسابرس و رابطه  بهیپ مهدیریت سهود و      ( ب 1397)
بندهای مبانی تعدیل اظهارن ر وشوهای انجای دادند و دریافتند ک  رابط  بهیپ مهدیریت سهود و    

حسابرس، تنها در یکی از ون  مدل مدیریت سود معنهادار اسهتر امها رابطه  بهیپ       نوع اظهارن ر
مدیریت سود و تعداد بندهای تحریف بااهمیت، محدودیت بااهمیت و ابهای فراریر، ب  ترتیهب  
در چهار، دو و یک مدل از ون  مدل مدیریت سود، معنادار است  محمد رضایی و رل چههر   

خطای حسابرسی، نوع ر ارش و تعداد بندهای شرط حسابرسهی:  ( در تحقیقی با ننوان 1397)
ها ب  ایپ نتیج  رسیدند ک  بها افه ایز    نقز ماهل  کاری شرکای حسابرسی وس از تحلیل داد 

ماهلة کاری شرکای مؤسسا  حسابرسی، تعداد بندهای شهرط ره ارش حسابرسهی کهاهز،     
یابهد    رسهی افه ایز مهی   احتمال ودور ر ارش غیر مقبول حسابرسهی کهاهز و خطهای حساب   

( در وشوهای باهدف بررسی تأثیر تهییر در ره ارش حسابرسهی بهر کیفیهت     1397اسفندیاری )
داد که  تهییهر در    ال حم  حسابرسی ب  نتایجی دست یافتند ک  ناان می ر ارش ری مالی و ح 

ال حمه  حسابرسهی تأثیررهذار اسهت       ر ارش حسابرسی بر کیفیهت ر ارشه ری مهالی و حه     
( ب  بررسی رابط  بیپ اظهارن ر حسابرس و رردش داوطلبانه   1396و خلعتبری لیماکی ) رقایی

دهد که    حسابرسان مستقل در بورس اوراق بهادار تهران ورداختند  نتای  ایپ وشوهز ناان می
هها و حقهوق وهاحبان سههای بها رهردش        هها، بهدهی   بیپ اظهارن ر ماروط در خصوص دارایهی 

( در یک وهشوهز به    1396ط  معناداری ولود دارد  فاضلی بوژرباد )داوطلبان  حسابرسان، راب
یافهت   مطالع  تأثیر فاار کاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی ورداخت و ب  ایهپ نتهای  دسهت   

ال حم  حسابرسهی و نهوع اظههارن ر حسهابرس رابطه  منفهی و معنهاداری         ک  فاار کاری با ح 
 بیاتر ب  فضای رقابتی بازار مربوط است    سیال حم  حسابر ولود دارد و همچنیپ کاهز ح 

تأثیر اظههارن ر   های فراوانی بر نوامل مؤثر بر اظهارن ر حسابرس و نوامل تحت وشوهز
هها در ایهپ    به  ایهپ وهشوهز    و شرایط مختلف انجای شد  است باتوله     ها حسابرس در قلمرو

 یدا کنیم تحقی  در ن ر داریم ب  یک ال وی منسجم از نوامل مختلف دست و

 سؤاالت پژوهش

شهود: ال هوی    رونه  مطهرح مهی    ب  موضوع و هدف وشوهز، ورسهز اوهلی ایهپ    باتول 
 اظهارن ر حسابرسان مستقل چ ون  است 
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 از: تندهای فرنی وشوهز نی  نبار  ورسز
 اند  شرایط نلی مؤثر بر اظهارن ر حسابرسان مستقل کدای 

  اند  مستقل کدایای مؤثر بر اظهارن ر حسابرسان   شرایط زمین 
  اند  رر مؤثر بر اظهارن ر حسابرسان مستقل کدای  نوامل مداخل 
 اند  راهبردهای مؤثر بر اظهارن ر حسابرسان مستقل کدای 
 اند  ویامدهای اظهارن ر حسابرسان مستقل کدای 

 

 یناسی    روش
های وشوهز، بنیهادیر از ن هر روش وهشوهز کیفهیر از       ریری  ایپ وشوهز از ن ر لهت

بنیهادر و از ن هر رویکهرد      دیدرا  فلسف  وشوهز تفسیری استر راهبهرد وهشوهز ن ریه  داد    
مقطعهی و شهیو      وشوهز استقرایی استر هدف وشوهز اکتاافیر اف  زمانی وشوهز تهک  

ساختاریافت  است  نلهت اسهتفاد  محقه  از روش خهاص، به         ها مصاحب  نیم   رردروری داد 
باشهد  هررها  محقه  در ن هر       تریپ رنها سؤال تحقی  می ک  مهمرردد   نوامل مختلفی بر می

بنهدی ن ریه  مهورد کهاوش قهرار        من ور وور  های افراد را ب   داشت  باشد تجار  و دیدرا 
کوشهد    شهود که  مهی    بنیاد، شیو  مناسبی خواهد بود  محققی بهتر موف  مهی   دهد، ن ری  داد 

مسائل خاص را دریابد، با ورود ب  وحن  زندری واقعهی  معنا یا ماهیت تجرب  افراد درریر با 
تهوان بهرای کاهف      ههای کیفهی را مهی     و تأمل بر رنچه  انجهای شهد  اسهت  از سهویی، روش     

ای از رنها ب  کار برد  هدف اولی تحقیه ،    روردن فهم تاز  دست هایی از زندری و ب   نرو 
تری به  واسهخ     رن ب  شکل مطلو  تواند بر اساس کنند  نوع روشی است ک  محق  می تعییپ

مند شود ک  قصهد بررسهی     خوبی بهر  بنیاد ب   تواند از روش داد  سؤال دست یابد  محققی می
 (  29،2012من ور خل  ن ری  را دارد )کرسول تجار  افراد ب 

 

 بنیاد نظریه داده

  ب  دسهت ریهد   بنیاد نبار  است از رنچ  ک  ب  طور استقرایی از مطالعة ودید ن ری  داد 
و نمایان ر رن ودید  است  روی  ن ریة بنیادی یک روش تحقی  کیفی است ک  یک سلسل  

ای ایجاد کنهد    ای مبنایی بر استقرا درباره ودید  ریرد تا ن ری  مند را ب  کار می های ن ای روی 
ی یها  های تحقیقی ماتمل است بر تن یم ن ری واقعیت تحت بررسی ن  یک سلسل  ارقها  یافت 
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تنهها مفهاهیم و    ای از مطالب ک  ب  یکدی ر وول شد  باشند  از طری  ایپ روش نه   مجمون 
 ( 1998شود )استراوس و کوربیپ،  ها ایجاد می رابطة بیپ رن

ههای حسابرسهی نضهو لامعه       لامع  رماری ایپ تحقی  شامل مدیران و شرکای مؤسس 
حسابداری و حسابرسی ا  با تخص  دانا  تاداناسحسابداران رسمی و سازمان حسابرسی، 

به    باشهد  باتوله     های نضو سهازمان بهورس اوراق بههادار تههران مهی      و مدیران مالی شرکت
باشد، نمون  ب  شیو  هدفمند و ن هری انتخها      بنیاد می  وردازی داد   راهبرد وشوهز ک  ن ری 

قهدر   ریهری رن   شود و نمونه   شد  است  حجم نمون  در ایپ روش، در حیپ کار ماخ  می
نفهر از اسهاتید    23  در ایهپ وهشوهز بها    اشباع ن ری برسندها ب  سر حد   یابد ک  داد   ادام  می

های بخز خصووهی   دانا ا  و مدیران و شرکا مؤسسا  حسابرسی و مدیران مالی شرکت
هها اسهتفاد  شهد       برفی برای دسترسی به  دی هر نمونه      مصاحب  انجای شد  است  از فپ رلول 

ست  همچنیپ از روند کدرذاری باز، محوری و انتخابی استفاد  شد  استر زیرا ایپ رونهد  ا
 ( 30،2007شود دالیل و شواهد انتبار تحقی  روشپ شود )مک فازدن سبب می
بنیهاد بهر     های حاول از مصاحب ، در ایپ وشوهز، بها اسهتفاد  از رویکهرد داد      وتحلیل داد  تج ی 

( بر اساس س  مرحل  کدرذاری بهاز، محهوری و   1998استراوس و کوربیپ )مند   اساس رهیافت ن ای
ههای اوهلی شناسهایی شهد  در قالهب شهرایط نلهی،          انتخابی وور  ررفت  در ایپ رویکرد، مقول 

شهوند     بنهدی مهی    رر، استراتشی یا راهبرد و ویامد طبق   ای، نوامل مداخل   مقول  محوری، نوامل زمین 
هها و ابعهاد رن     د تحلیلی است ک  از طری  رن، مفاهیم شناسهایی شهد  و ویشرهی   کدرذاری باز فراین

تریپ سهطح انته اع قهرار دارد  کدرهذاری محهوری        شوند  ایپ مرحل  در واییپ  ها، کاف می  در داد 
ها و ابعهاد اسهت همچنهان      ها در سطح ویشری  ها و ویونددادن مقول  ب  زیر مقول ها   فرایند ارتباط مقول 

سهازی    های نهایی نیستندر زیرا برای تولید ن ری ، نیاز است تها فراینهد یکپارچه      ها، مقول   ک  ایپ مقول 
شههود )اسههتراوس و  ههها وههور  ریههرد کهه  بهه  رن کدرههذاری انتخههابی رفتهه  مههی    و بهبههود مقولهه 

 شد  است   داد   ناان 1(  فرایند ساخت ن ری  در نمودار 31،2008کوربیپ

 
 
 

بنیهاد،   ههای مبتنهی بهر رویکهرد داد      ( برای ارزیابی وشوهز2008) 32کوربیپ و استراوس
نتهای  نههایی   اند  مقبولیت بهدیپ معنهی اسهت که        معیار مقبولیت را ننوان کرد  و بکار برد 

ن
 ظریه

 مفاهیم هامولفه هاداده کد

 بنیاد  مدل فرایند الرای روش داد  1شکل 
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رمد  تا چ  انداز  در انعکاس تجار  و نلم واسهخ ویان و محققهان دربهار  ودیهد       دست ب 
انهد که  از     موردمطالع  معتبر است  محققان د  شاخ  را برای معیار مقبولیت معرفی نمهود  

شناسی، حساسیت وشوها ر، متناسب بودن نمون ، استفاد    توان ب  انسجای روش  رن لمل  می
ز بازخورد و تکرار یک یافت  اشار  نمود  نتای  نهایی حاول از وشوهز و فراینهد دسهتیابی   ا

ن ران حوز  وشوهز قرار ررفت ک  مورد بررسهی    ب  دیاررای در اختیار چهار نفر از واحب
و تحلیل قرار ررفتند  روش لینکلپ و روبا ک  بر اساس چهار ننصهر قابلیهت انتقهال، قابلیهت     

،  33ررفته  اسهت )اسهپ یال، اسهتروبر و کهارونتر      یت انتمهاد و قابلیهت تأییهد شهکل    انتبار، قابل
ها از روش تواف  درونی   (، روایی اب ار را تأیید نمود  همچنیپ در تأیید وایایی مصاحب 2011

های الزی بهرای کدرهذاری از دو     )موضونی( استفاد  شد  بدیپ من ور، ضمپ ارائ  رموزش
ازموضوع وشوهز قرار داشتند  ننوان کدرذار اقدای رردید ک  خارج  ن ران ب  نفر از واحب

شهوندران را   نفهر از مصهاحب    4در ایپ فرایند، از ایپ افراد خواست  شد تا کدهای مربهوط به    
وور  تصادفی ر ینز شد  بودند  روایی و انتبار بر اسهاس روش   کدرذاری نمایند ک  ب 

    بیان رردید  است شمار 1( در لدول 1980لینکلپ و روبا )
 

 (1980روایی وشوهز بر طب  روش لینکلپ و روبا) :1لدول 

 فرایند یا ص

 داشتند ناتخاذ ن ر خبررانی ک  در وشوهز مذبور شرکت  (Transferabilityقابلیت انتقال )

 شوند  های مصاحب  توسط مصاحب   ورف زمان کافی برای وشوهز و تأیید داد  (Credibilityقابلیت انتبار )

 های طی شد  در وشوهز و مستندا  در فرایندهای وشوهز مستندسازی و رنایت هم  رای (Confirmationقابلیت تأیید )

 برداری در روند مصاحب  و فرایند انجای رن  ثبت تمای ل ئیا  و یادداشت (Reliabilityقابلیت انتماد )

 بیان رردید  است  2)وایایی( در لدول می ان تواف  درونی 
 

 وایایی وشوهز بر اساس استفاد  از روش تواف  درونی :2لدول 
 پایایی بازآزمون توافقات كل كدها مصاحبه ردیف

 %81 31 38 سوی 1

 %82 27 33 شام 2

 %73 30 41 وان دهم 3

 %78 25 32 بیستم 4
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باشهد که      دروهد مهی   70می ان توافه  درونهی موضهوع بهاالی      بر طب  توافقا  مولود،
 های انجای شد  و وشوهز حاضر است   قبول برای مصاحب  دهند  وایایی قابل  ناان

 ی جمعیت ینا تی  ها ویژگی

اسهت    3شوندران در ایپ وهشوهز، به  شهرح لهدول      شناسی مصاحب  لمعیت اطانا 
ب  دلیل ماهل  کهاری زیهاد و نهدی رشهنایی بها      ای  شرکای مؤسسا  حسابرسی و افراد حرف 

های تحقیه  و منسهو  شهدن اطانها  حرفه  ای همکهاری الزی را انجهای ندادنهد در          روش
 توان مااهد  کرد  و ایپ موضوع را در محدودیت تحقی  ذکر کردیم  می هم 3لدول 

 ن در مصاحب کنندرا  شناختی ماارکت  های لمعیت  ویشری :3لدول 
 تجربه كاری یغل میزان تحصیالت جنسیت یماره
نلمی دانا ا  نضو هیئت دکتری زن 1  10 

نلمی دانا ا  نضو هیئت دکتری زن 2  12 

نلمی دانا ا  نضو هیئت دکتری مرد 3  20 

نلمی دانا ا  نضو هیئت دکتری مرد 4  17 

نلمی دانا ا  نضو هیئت دکتری مرد 5  13 

نلمی دانا ا  نضو هیئت دکتری مرد 6  14 

نلمی دانا ا  نضو هیئت دکتری مرد 7  26 

 16 مدیر مالی دکتری مرد 8

 9 مدیر مؤسس  حسابرسی دکتری مرد 9

 11 مدیر مالی دکتری مرد 10

 10 مدیر مالی دکتری مرد 11

 21 مدیر مؤسس  حسابرسی کارشناسی ارشد مرد 12

حسابرسیمدیر مؤسس   کارشناسی ارشد مرد 13  23 

 18 مدیر مؤسس  حسابرسی کارشناسی ارشد مرد 14

 15 مدیر مؤسس  حسابرسی کارشناسی ارشد مرد 15

 8 مدیر مالی کارشناسی ارشد مرد 16

 22 مدیر مالی کارشناسی ارشد مرد 17

 16 مدیر مؤسس  حسابرسی کارشناسی ارشد مرد 18

 19 مدیر مالی کارشناسی ارشد مرد 19

 13 مدیر مالی کارشناسی ارشد مرد 20

 10 مدیر مالی کارشناسی ارشد مرد 21

 11 مدیر مالی کارشناسی ارشد مرد 22

 15 مدیر مؤسس  حسابرسی کارشناسی ارشد مرد 23
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نفر از خبرران دانا اهی و مدیران مؤسسها  حسابرسهی و مهدیران     23در وشوهز حاضر با 
ولهود بهرای اطمینهان از     اشباع ن ری حاول شد  بهاایپ  20مالی مصاحب  انجای شد ک  از مصاحب  

 حصول اشباع ن ری در ایپ مرحل  از تحقی ، س  مصاحب  دی ر نی  ب  الرا دررمد   
 

 ها یافته
ای، طهی سه  مرحله  کدرهذاری انجهای       وردازی زمین  ا مطاب  با روش ن ری ه تحلیل داد 

(، س  فپ کدرهذاری را ویاهنهاد دادنهدر کدرهذاری     1998استراوس و کوربیپ ). شد  است
 .باز، کدرذاری محوری و کدرذاری انتخابی

 

 كدگذاری باز:

هها و ابعهاد رن در    فرایند تحلیلی است ک  از طری  رن، مفاهیم شناسایی شهد  و ویشرهی   
های اولی  اطانا   (  در ایپ مرحل ، مقول 1998شوند )استراوس و کوربیپ،  داد  کاف می

، ب  چند نمونه   4ریرد  در لدول  بندی اطانا  شکل می وسیل  بخز در خصوص ودید  ب 
 رردد: ها اشار  می های مصاحب  قول از نقل
 

 های مصاحب  قول نمون  نقل :4لدول 

 مقوله اصلی مفهوم كد باز قو  مربوطه نقل

توانههد روی  تههریپ نهواملی که  مهی    به  ن هر بنهد ، از مههم    

اظهههارن ر حسابرسههان اثههر ب ههذارد مؤسسهها  و نحههو     

نملکرد رنهاست  اینک  شرکتی، امور حسابرسی خود را 

کرد  و اکنون مؤسس  حسابرسی  ای وارذار می ب  مؤسس 

کنهد   دی ری را برای انجای امور حسابرسهی انتخها  مهی   

 ن ر بسیار اثررذار باشد   تواند در نوع اظهار می

عوض یدن 

مؤسسه 

 حسابرسی

تغییر مؤسسه 

 حسابرسی
 یرایط علّی

تواند بر اظهارن ر او تأثیررهذار   نقاید و ن ر حسابرس می

داوری او  باشههد قبههل از بررسههی اسههناد و مههدار  وههیز  

تواند در روند اظهارن ر، اختال ایجاد نمایدر بنهابرایپ   می

طهرف   اسناد مولود کاماش بیباید حسابرس موقع بررسی 

رون  تعصب نابجهایی نبایهد    اقدای ب  ر ارش نماید و هیچ

 داشت  باشد 

طرف  بی

بودن 

 حسابرسان

درجه استقال  

 حسابرسان
 یرایط علّی
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 مقوله اصلی مفهوم كد باز قو  مربوطه نقل

توانهد بهر اظههارن ر     ب  ن ر مپ، از بیپ نوامل نلّی ک  می

حسابرس اثررذار باشد نوع ونعتی است ک  قهرار اسهت   

اسناد و مهدار  رنهها مهورد بررسهی قهرار ریهرد  اینکه         

تواند بر نوع اظهارن ر  ونعت ما ویچید  است یا ساد ، می

حسابرس تأثیر ب ذارد  راهی ونعتی خیلی ویچید  است 

تواند ب  طور دقی  ر ارش خود را انای  نمیو حسابرس 

 تواند باشد    کندر بنابرایپ ایپ ل و موارد نلّی می

پیچیده یا 

بودن  ساده

 صنعت

 یرایط علّی نوع صنعت

ببینید ارر بخواهیم راهبردی برای ایپ ودیهد  ارائه  کنهیم    

باید نقز فناوری اطانا  را مهدن ر قهرار بهدیم بخهاطر     

در زمین  فناوری اطانها  ویاهرفتهای    اینک  االن در دنیا

زیادی حاول شد  است و ما در ایهپ زمینه  هنهوز لهای     

کارداریم ب  رون  ای ک  باید تهاش کنهیم تها ازفنهاوری     

ی لدید   ها اطانا  لدید استفاد  کنیم در واقع فناوری

ایهپ امکهان را فهراهم کههرد  انهد که  اطانهاتی را مههورد       

وتحلیل قرار داد ک  تا کنون قابل وردازش نبهود، و   تج ی 

لدیهدی را تهیه     استانداردهای حسابداریبر اساس رنها 

تنههایی نمهی    به   ههای مهالی   وهور  و تدویپ نمهود زیهرا   

 .توانند ایپ نیاز را رفع نمایند

گیری از  هبهر

فناوری 

 اطالعات

كردن  مایینی

 كار حسابرسی
 راهبردها

 

 كدگذاری محوری
با ابعاد متفهاو    ها با اندیایدن دررابط  ریری مقول  وس از الرای کدرذاری باز و شکل

 ها و ارتباط بیپ رنها، ب  کدرذاری محوری ورداخت  شد ک  ب  شرح زیر است: ایپ مقول 
 

 كدگذاری یرایط علّی 

ررفته  به  دنبهال یهافتپ      های وور   با تحلیل و تحلیل متون حاول از مصاحب  ایپ بخز
نواملی تأثیررذار هستند ک  بر ودید  مرک ی ایپ وشوهز ک  اظههارن ر حسابرسهان اسهت     

مفههوی و   11 های انجهای شهد  مولهود     وتحلیل مصاحب  در ایپ بخز وس از بررسی و تج ی 
 است  5نتای  ب  شرح لدول کد نهایی استخراج شد ک   35

 

https://moshaveranco.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://moshaveranco.com/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/
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 کدرذاری مربوط ب  شرایط نلی 5لدول 

 كدهای نهایی مفهوم مقوله اصلی

 یرایط علی

های  نوع گزارش
 های قبل سا 

 ماروط بودن ر ارش سال قبل

 مردود بودن ر ارش سال قبل

 ندی اظهارن ر

 ر ارش معقول

ای  قضاوت حرفه
 حسابرسان

 و نقانی حکم کردن بر اساس منط 

 ریری معقوالن  تصمیم

 حکم کردن مستدل

 ریری مول  تصمیم

ای  تردید حرفه
 حسابرسان

 بررسی کفایت و مناسب بودن شواهد حسابرسی کسب شد 

 تواند ناان  تحریف ناشی از تقلب یا اشتبا  باشد هوشیاری نسبت ب  شرایطی ک  می

 ذهپ ورسا ر

 شواهد حسابرسیارزیابی نقادان  

 هوشیار در برابر شواهد متضاد

دانش و تخصص 
 حسابرسان

 چیرری حسابرسان

 مهار  در بررسی و کاف 

 خبرری و کاردانی حسابرسان

 دانز و تجرب  حسابرس

تغییر مؤسسه 
 حسابرسی

 می ان تعاما  مؤسس  با شرکت

 نو  شدن مؤسس  حسابرسی

 مؤسسا  لدیدرویکرد متفاو  

 های مالی شد  توسط مؤسس  لدید برای بررسی وور  داد  زمان اختصاص

های  پیچیدگی
 حسابرسی

 ویچیدری اطانا  حسابرسی

 ویچیدری فرایندها

میزان اعتبار 
 مؤسسه حسابرسی

 می ان نفوذ مؤسس 

 شهر  مؤسس 

پایبندی به 
نامه ا الق  آیین

 ای حرفه

 اطانا  محرمان محاف ت از 

 ای حسابرسان رفتار حرف 

 وایبندی ب  اوول اخاقی

درجه استقال  
 حسابرسان

 طرف بودن حسابرسان بی

 مستقل از هررون  نفع شخصی 

 قضاو  رراهان  

 نوع صنعت
 ونعت ویچید  یا ساد 

 رردش مالی باال یا کم ونعت

حساسیت در 
 فرایند قضاوت

 از حد بر ل ئیا تأکید بیز 

 مداخا  افراد در فرایند
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 ای  كدگذاری یرایط زمینه

شهود که  بهر انتخها  راهبهرد در وضهعیت        در ایپ بخز ب  شناسایی نواملی ورداخت  می
 20مفهوی و  7های انجای شد    های کیفی مصاحب   وتحلیل مولود اثررذار است  انجای تج ی 
مااهد  است  شهرایط نمهومی و    قابل 4در نتای  لدول  کد نهایی توانست  استخراج کند ک 

ای در   رذارنهد  شهرایط زمینه      ای هستند ک  بر توسع ، رون  و اهمیت ودید  اثر مهی   رسترد 
 بیان شد  است   6ایپ تحقی  ب  همرا  مقول  و مفاهیم شامل مواردی است ک  در لدول 

 ای  کدرذاری شرایط زمین  6لدول 
 كدهای نهایی مفهوم مقوله

یرایط 
 ای زمینه

 وضعیت مالی یركت

 دررمد شرکت

 تأمیپ کارا و اثربخز

 بودل  شرکت

 سود خال  سال قبل

یافتگی و جایگاه  توسعه
 حرفه حسابرسی

 سابق  باالی حرف  حسابرسی در کاور

 انتقاد و تول  ب  ر ارش ری مالی

 اساس تقاضاریری و توسع  بازار حسابرسی بر  شکل

 تول  مدیران ب  تعدیا  موردن ر حسابرس

 یفافیت اطالعات مالی

 دسترسی رزاد حسابرسان ب  اطانا 

 شفافیت در ارائ  اسناد و مدار 

 کاری ندی اختفا و ونهان

 ندی تبانی کارکنان شرکت مورد رسیدری

 جو حاكم بر یركت

 فرهنگ ماارکتی حاکم بر سازمان

 وذیری ن ار 

 فرهنگ واسخ ویی

 الزحمه حسابرس حق
 ال حم  متناسب با حجم کار دریافت ح 

 ورداخت نادالن  و منصفان  دستم د ب  حسابرس

قوانین و مقررات، 
 ها و استانداردها نامه آیین

 االلرا بودن رنها قوانیپ دقی  و الزی

 ررفت  وور لریم  متخلفیپ متناسب با لری و تخلف 

 ب  کارریری استانداردهای حسابرسی

 کارریری استانداردهای حسابداری ب 

 ای های حرف  ن ار  انجمپ

 دولتی یا خصووی بودن اقتصاد اقتصاد حاكم
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 گر  كدگذاری یرایط مدا له
رههر کلههی و وسههیع هسههتند کهه  بههر چ ههون ی کنز/کههنز متقابههل اثههر   شههرایط مداخلهه  
ههها بههرای شههرایط   در وههشوهز حاضههر و بههر اسههاس تحلیههل محتههوای مصههاحب  رذارنههد   مههی

شد  اسهت  بهر    داد  ناان 7رمد  است ک  کدهای مرتبط ب  رن در لدول  دست رر ب   مداخل 
کهد نههایی اسهتخراج نمهود       26 مفهوی را از میهان  7ررفت   های وور   وتحلیل اساس تج ی 

  ک  نتای  رن در لدول بیان شد  است 

 رر  مقول  و مفاهیم شناسایی شد  مرتبط با شرایط مداخل  7ل لدو
 كدهای نهایی مفهوم مقوله اصلی 

 گر یرایط مدا له

 اندازه یركت

 مقیاس نملکرد
 تعداد نیروی انسانی

 سهم بازار و می ان دسترسی ب  رن

 ادرا  از انداز  سازمان
 حجم رردش مالی

 تعداد اسناد حسابداری
 ب ر  یا کوچک بودن شرکت

میزان حمایت از 
 حسابرسان

 ندی انمال فاار ب  حسابرسان

 انطای رزادی نمل 

 فراهم نمودن محیط مساند برای حسابرسان

زنی  توانایی چانه
 كار صاحب

رری  توانایی البی  

های مباحث   مهار   

کار زنی واحب  چان   

 طو  دوره تصدی
 مأموریت حسابرسزمان  مد 

 تایم اشتهال ب  کار حسابرس

 تمركز مالکیت

 انطای بخای از مسئولیت ب  حسابرسان

 داران توزیع سهای بیپ سهای

 انطای رزادی نمل ب  حسابرسان

 می ان تمرک  مسئولیت در دست مدیران ارشد

 ترافیم كاری حسابرسان

 حجم کار باالی حسابرسی

 حداقلی و حجم باالی اسنادداشتپ زمان   

 سانا  کاری بیز از حد

 ویک کاری حسابرسی

 های ذهنی مد 

ها و باورها  ن رش  

های شناختی  مدل  

دن ب  نائم اطاناتی دریافتییبازنمایی از واقعیت برای معنی بخا  

 نوع شخصیت و ذهنیت افراد
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 كدگذاری راهبردها

های مولود برای موال  با ودید    حل  بنیاد ب  ارائ  را   ن ری  داد راهبردهای موردن ر در  
مههورد اشههار  دارنههد کهه  هههدف رن ادار  کههردن، برخههورد، بهه  انجههای رسههاندن و حساسههیت 

ههای انجهای شهد  توانسهت        های مصهاحب    وتحلیل دادن ب  ودید  موردمطالع  است  تج ی  ناان
 8رمهد  در لهدول    دسهت  سهتخراج نمایهد  نتهای  به     کد نههایی ا  44راهبرد از میان  12است 
 شد  است    داد  ناان
 

 مقول  و مفاهیم شناسایی شد  مرتبط با راهبردها 8لدول 
 كدهای نهایی مفهوم مقوله اصلی 

 راهبردها
 

لزوم ارائه چارچوبی برای 
رعایت استانداردهای 

 حسابرسی

 ریری شهودی تصمیم

 استانداردریری بر اساس معیارهای  تصمیم

 رنایت اوول و هنجارهای حاکم

 رنایت استاندارد کنترل کیفیت در کار

 تفسیر ولود استانداردهای مصو  و غیرقابل

مایینی كردن كار 
 حسابرسی

 حسابرسی اف ارهای ویارفت  استفاد  از نری

 های مدون استفاد  از روش

 روز های دقی  و ب  وتحلیل کاربست تج ی 

 ریری از فناوری اطانا  بهر 

 افزایش استقال  حسابرسان

 حسابرسان ارتقای رزادی نمل و اختیارا 

 تأثیر دی ران بودن رهایی از تحت

 ندی کنترل حسابرسان

 کار ندی ولود تبانی بیپ حسابرس و واحب

تصویب و اجرای به هنگام 
 استانداردهای روز دنیا

 روز دنیا کاربست استانداردهای ب کاهز فاول  زمانی 

 تصویب استانداردهای لدید

 روز کارریری دقی  استانداردهای ب  ب 

 ندی کاربرد استانداردهای منسو  شد 

 آموزش

 رموزش حیپ کار

 های نویپ توسع  شیو 

 ای های حرف  برر اری دور 

 اف ایی تاکیل اتاق فکر برای هم

 سیستمی ب  حسابرسانرموزش تفکر 
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 كدهای نهایی مفهوم مقوله اصلی 

های  توسعه صالحیت
 ای حسابرسان حرفه

 تقویت دانز تخصصی
های شناختی  ارتقای واحیت  

فرد های منحصرب   تقویت شایست ی  

كاهش دوره تصدی 
 حسابرسان

 کاهز دور  زمانی مأموریت حسابرسان

 مد  حسابرس در سازمان کارریری طوالنی ندی ب 

نظام اثربخش كارگیری  به
استخدام و ترفیع 
 ای حسابرسان حرفه

 استقرار سیستم لامع برای استخدای فراریر

 ای افراد استخدای بر اساس واحیت حرف 

ای از سطوح  بندی افراد حرف  برر اری رزمون لامع برای رتب 
 واییپ تا سطح حسابداران رسمی ب  طور متمرک 

 کاردانیترفیع مقای حسابرسان بر اساس 

 چر ش كار بین حسابرسان

 خودکارسازی کار و چرخز رن بیپ افراد

 رردشکار میان حسابرسان

 انتقال کار از فردی ب  فرد دی ر

كاهش وابستگی درآمدی 
كار  حسابرسان به صاحب

  اص

 ندی وابست ی ب  یک کارفرمای خاص

 داشتپ منبع دررمدی متعدد

ارتقا ذهن آگاه و تمركز 
 هدفمند

 ارتقا کیفیت هوشیاری محیطی

 سازی ذهنی مقابل  با کلیا 

 تول  بر خود ودید  ن  حواشی رن

 همسویی هدفمند اراد  و تول 

 کنکاش رنی

 
استقرار سیستم كنتر  
 كیفی مؤثر در مؤسسات

 بروایی سیستم کنترل کیفیت

 برخورداری از مناور کنترل کیفی

 خودکنترلی و خود ن ارتی در مؤسسا استقرار 

 

 كدگذاری پیامدها

ههای مهرتبط به  مقوله  محهوری حاوهل         ویامدها، نتایجی هستند ک  از راهبردها و کنز 
کهد نههایی شهد      19 مفههوی از بهیپ   5وتحلیل متون مصاحب  منجر ب  شناسایی  اند  تج ی   شد 

شهدند و میه ان اهمیهت ایهپ ویامهدها از      هها تکهرار    دفعها  در مصهاحب    هرکدای از ویامدها ب 
های کاری متنهوع مختلهف     ب  وضعیت مولود و محیط یکدی ر قابل تفکیک نبود  و باتول 

 بیان رردید  است  9خواهد بود  کدهای مرتبط با ویامدها در لدول 



 193  طراحی ال وی اظهارن ر حسابرسان مستقل با استفاد  از رویکرد زمین  بنیان 

 شد  مرتبط با ویامدها های شناسایی  مفاهیم و مقول   9لدول 
مقوله 
 اصلی

 نهاییكدهای  مفهوم

 پیامدها

 رید و تعالی سازمان

 رشد سازمان

 وری اف ایز بهر 

 ارتقای نملکرد سازمانی

های   صورت قابلیت اكتفا به 
 مالی

 ریری رراهان  تقویت تصمیم

 کنندران ارتقای رراهی استفاد 

 های مالی کنندران از وور  ریری شناخت استفاد  شکل

کارایی تصمیم ریرندران در ارتقای اثربخای و 
 های مالی استفاد  از وور 

 ها ریری دستیابی ب  اطمینان در تصمیم

روین یدن سود و زیان 
 واقعی یركت

 شدن می ان واقعی دررمد شرکت ماخ 

 های مهم رذاری در بخز سرمای 

 های ونهان کاهز ه ین 

 شناسایی سود واقعی شرکت

 اقتصادیعدالت و سالمت 
 

 های مالی ندی تحق  سوءاستفاد 

 کاهز احتمال سوءاستفاد  از منابع شرکتی

 للوریری از فساد

 تحق  برابری و مساوا  

كاهش تضاد و كاهش عدم 
 تقارن اطالعاتی

 ارتقای شفافیت مالی

 کاهز تعار  منافع

 طلبی  کاهز فروت

 

 كدگذاری انتخابی:  

شهوند  وهس از ویمهودن سه  فراینهد کدرهذاری،        می واالیز   ها مقول در ایپ کدرذاری، 
ایهپ بخهز ال هوی اسهتخرالی از وهشوهز بهر اسهاس         در شود  می چارچوبی ن ری ودیدار

بنیاد و بر اساس رویکرد  وتحلیل انجای شد  ب  روش داد  ررفت  و تج ی  های وور   مصاحب 
ارائه  شهد     2تهر به  شهرح شهکل      تر و واضهح  دقی ( برای نمایز 1998و کوربیپ )  استراوس 

 است 
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 ها  وارادایمی ن ری برخاست  از داد  ال وی 2شکل 

 

 راهبردها

 ایشرایط زمینه

 پیامدها

اظهار نظر حسابرسان 
 مستقل

اندازه شرکت 

  میززززحاا ت ازززززت از
 تسابرساا

 توانزززازا هانززز  زنزززا
 صاتبکار

 دوره تصدیطول 

ت رکح مالکیت 

 کزززززاری  ترافیززززز
 تسابرساا

م

 سازماارشد و تعالا 

   قابلیزززت اک بزززا بززز
 صورتهای مالا

 روشززش شززدا سززود و
 ززاا واقعا شرکت

  امززت عززدالت و سزز
 اق صادی

  کزززاتض ت زززاد و
عززدت ترززارا  کزاتض 

 اطالعاتا
 
 

ماشینا کردا کار تسابرسا 

 لززحوت ارا زز  هززارهوبا بززرای
رعاززززززت اسززززز انداردتای 

 تسابرسا

افحازض اس رالل تسابرساا 

   تصوزب و اجرای بز  تنازات
 اس انداردتای روز دنیا

آموزش مس  ر 

ی ترفز   تزا  توسع  صالتیت
 ای تسابرساا

 کزززززاتض دوره تصزززززدی
 تسابرساا

  بکززارریری نمززات اشززرب ض
اس  دات و ترفیع تسابرسزاا  

 ترف  ای

هرخض کار بیش تسابرساا 

 کززاتض وابسزز اا درآمززدی
تسابرسززاا بزز  صززاتبکار    

 خاص

    ارترای ذتزش آرزاه و ت رکزح
 تدف ند

م کن رل کیبزا  اس ررار سیس 
 موشر در موسسات

 ی تزا  ی سزال تزا  نوع رزحارش
 قب 

 ق ززززززاوت ترفزززززز  ای
 تسابرساا

تردزد ترف  ای تسابرساا 

دانض و ت صص تسابرساا 

ی تسابرساتاپیچیدرا 

تغییر موسس  تسابرسا 

  میحاا اع بار موسس 

 پازبندی ب  آزیش نام  اخالق
 ترف  ای تسابرساا

درج  اس رالل تسابرساا 

نوع صنعت 

تساسیت در فرازند ق اوت 
 
 

وضعیت مالا شرکت 

  توسززع  زززاف اا و جازاززاه
 ترف  تسابرسا

شبافیت اطالعات مالا 

جو تاکم بر شرکت 

تق الحت   تسابرس 

   قززوانیش و مرززرراتی آزززیش
 و اس انداردتا تانام 

اق صاد تاکم 
 

 شرایط علی

 پدیده اصلی

 شرایط مداخله گر
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 گیری بحث و نتیجه
بنیهان    وشوهز حاضر، باهدف ارائ  ال و اظهارن ر حسابرسان مستقل بها رویکهرد زمینه      

( در ن ریه  برخاسهت    1998کهوربیپ )    و  انجای وذیرفت  برای ایپ من ور از رویکرد استراوس 
ی وارادایمی حاول ارائ  رردید  ال هوی وهارادایمی   مند استفاد  شد و ال و های ن ای از داد 

بنهدی شهد      کد طبق  159بعد فرنی و  41بعد اولی،  6اظهارن ر حسابرسان مستقل در قالب 
 است  نتیج  حاول از وشوهز حاضر در قالب واسخ ب  سؤاال  وشوهز ب  شرح زیر است:

 

 اند؟ یرایط علی مؤثر بر اظهارنظر حسابرسان مستقل كدام 

بر اساس ال وی طراحی شد  مدیران مؤسسا  حسابرسی و حسابرسان و مدیران مالی ، 
ههای قبهل،    ههای سهال   باید ابتدا ب  نوامل مؤثر بر اظهارن ر حسابرسان از قبیهل نهوع ره ارش   

ای حسابرسهان، دانهز و تخصه ، تهییهر مؤسسه        ای حسابرسان، تردید حرف  قضاو  حرف 
نامه  اخهاق    میه ان انتبهار مؤسسه ، وایبنهدی به  ریهیپ       های حسابرسی، حسابرسی، ویچیدری

ای حسابرسان، درل  استقال حسابرسان، نوع وهنعت، حساسهیت در فراینهد قضهاو       حرف 
تول  نمایند  نوع ر ارش سال قبل انم از اینک  ماروط یا مردود باشد یا ممکپ است نهدی  

سابرس مستقل تأثیررذار باشد ک  تواند در نوع اظهارن ر ح اظهارن ر باشد یا معقول بود  می
ای  قضهاو  حرفه   ( و همسو با نتیج  م بور است  1397( و خل  )2017مطالعا  هانپ معا )

توانهد منجهر به  اظههارن ر      ریهری موله  نیه  مهی     حسابرسان و حکم کردن مستدل و تصمیم
اند تو ای حسابرسان و هوشیاری نسبت ب  شرایطی ک  می درست حسابرس شود، تردید حرف 

تول  قرار ریرد  می ان چیرری و خبرری فرد حسابرس نی   ناشی از تحریف باشد باید مورد
تواند بر نوع اظهارن ر وی اثررهذار باشهد که  در ایهپ زمینه        نامل مهم دی ری است ک  می
( 1399( و نیهازی ) 2018( و بررلند، اشلمپ و رهواو ) 2019تحقیقا  هریدیستا و فدلارنی  )

( با ایپ نتیج  منطب  هستند  مؤسسا  متعدد رویکردهای متفاوتی دارنهد و  1399و کاظمی )
دهند متفاو  است بها تهییهر مؤسسه      های مالی اختصاص می زمانی ک  برای بررسی وور 

حسابرسی نوع اظهارن رها نی  متفاو  خواهند بود، برخی از مؤسسها  زمهان زیهادی بهرای     
توانهد بهرای شهرکت مهوردن ر مفیهد       ایپ مهی دهند و  های مالی اختصاص می بررسی وور 

باشد و برخی دی ر از مؤسسا  ب  دلیل ندی کنتهرل داخلهی مناسهب و نهدی واحهد کنتهرل       
کار در طی سهال در برخهی از    ری ی و تقسیم کیفیت مستقر در مؤسس  و همچنیپ ندی برنام 
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رسی کهاهز  شود کیفیت حساب فصول بیاتریپ ترافیک کاری را داشت  و همیپ امر بانث می
ای حسابرسان نی  نوامهل مههم    یابد  می ان انتبار مؤسس  حسابرسی و وایبندی ب  اخاق حرف 

ای وایبنهد باشهند و سهعی     دی ر هستند، اینک  حسابرسان ب  اوول اخاقی و رییپ رفتار حرفه  
ای و اخاقی از خود ناهان دهنهد و    کنند از اطانا  محرمان  محاف ت نمایند و رفتار حرف 

داری نماینهد و حساسهیت در    طرف باشند و سعی نکننهد که  قضهاو  نادرسهت و لانهب      بی
خصهوص   رذارنهد درایهپ   فرایند قضاو  نواملی هستند ک  بر اظهارن ر حسابرسان تأثیر مهی 

(، بررلنههد، اشههلمپ و رههواو  2014(، زوری هها  )2019تحقیقهها  هریدیسههتا و فدلارنیهه  ) 
( بها نتهای    2013(، نسهل موسهوی سهفیان و سهعت )    1396زاد  و همکهاران )  ( ، نباس2018)

تحقی  حاضر همسو است  نوع ونعت موردن ر که  ویچیهد  باشهد یها سهاد ، رهردش مهالی        
 باالیی داشت  باشد یا کم نی  ل  نوامل نلی اثررذار هستند ک  باید موردتول  قرار ریرند 

 

 اند؟ ای مؤثر بر اظهارنظر حسابرسان مستقل كدام  یرایط زمینه

توانهد در نهوع    هها و بسهترهایی که  مهی     همچنیپ وس از مطالع  شرایط نلی، باید از زمین 
اظهارن ر حسابرس مؤثر باشند و زمین  اظهارن ر حسابرس را ایجهاد کننهد از قبیهل وضهعیت     

یافت ی و لای ا  حرف  حسابرسی، شفافیت اطانا  مالی، لهو حهاکم    مالی شرکت، توسع 
هها و اقتصهاد    نامه   رس، قهوانیپ و مقهررا ، اسهتانداردها و ریهیپ    ال حم  حساب بر شرکت، ح 

حههاکم موردتولهه  قههرار ریرنههد  دررمههد شههرکت و سههود خههال  سههال قبههل، توسههع  بههازار  
حسابرسی بر اساس تقاضای مولود، تول  مدیران ب  تعدیا  موردن ر حسهابرس از لمله    

رسان باید ب  اطانا  دسترسهی  سازند  حساب مواردی هستند ک  زمین  اظهارن ر را فراهم می
داشت  باشند و اسناد و مهدار  شهفاف بهود  و ابههامی در ارائه  رنهها ولهود نداشهت  باشهد           
فرهنگ حاکم بر سازمان ماارکتی باشد، حسابرسان بایهد متناسهب بها حجهم کهاری که  بهر        

قهوانیپ و  ال حم  متناسبی دریافت نمایند و ایپ ورداخت باید منصفان  باشهد    نهد  دارند ح 
االلرا باشند و هرکسی متناسب با لرمی که  مرتکهب شهد  اسهت      مقررا  باید دقی  و الزی

ای ایران متأسفان  تناسب لری و لرائم همخوانی نهدارد برخهی    لریم  شود  در لامع  حرف 
های زیهادی   ها ر ارش از مؤسسا  و یا افراد اقدای ب  فروش امضا نمود  و در برخی از دور 

اند و در رخر  تول  ب  استانداردهای مولود و قوانیپ و مقررا  لامع ، وادر نمود  را بدون
(، وانهگ  2018هه ، کوتهاری، ژیهائو و ژوو )    انهد  تحقیقها    لرائم ناچی ی نی  متحمل شهد  



 197  طراحی ال وی اظهارن ر حسابرسان مستقل با استفاد  از رویکرد زمین  بنیان 

(، خانی ، رلب دری و وهدری  1395(، واشازاد  ر ن  )2015(، کریانان و وانگ )2015)
 نتای  حاول شد  از تحقی  همخوانی دارد  ( با1397(، اسفندیاری )1399)

 

 اند؟ گر مؤثر بر اظهارنظر حسابرسان مستقل كدام  عوامل مدا له

رر از قبیل انداز  شرکت، میه ان حمایهت از    در ایپ راستا ضروری است شرایط مداخل  
کهار، طهول دور  تصهدی، تمرکه  مالکیهت، ترافیهک        زنی وهاحب  حسابرسان، توانایی چان 

های ذهنی موردتول  قرار ریرندر زیرا ب ر  یا کوچک بودن شهرکت، تعهداد    لکاری، مد
نیروی انسانی، می ان رزادی نملی ک  ب  حسابرسان داد  شد  و محهیط مسهاندی که  بهرای     

زمان اشتهال به  کهار،    زنی، مد  های چان  رری و مهار  رنها فراهم شد  است، توانایی البی
توانند منجر به  تسههیل    رر می ننوان مداخل  ارند هم  ب حجم کاری ک  حسابرسان برنهد  د

یا اختال در روند اظهارن ر حسابرسان شوند  ال وهای شناختی و نوع ن رش حسابرسهان و  
ذهنیتی که  دارنهد نامهل مههم دی هری اسهت که  بایهد موردتوله  قهرار ریرنهد و بها ارائه               

ویت نمود  در مورد نتهای  حاوهل    های مثبت ذهنیت حسابرسان را تق راهکارهایی بتوان لنب 
رر تحقیقا  مرتبط بسهیاری از لمله  نسهل موسهوی، سهفیانی و       از تحقی  در شرایط مداخل 

(، تاهینهاکس و سهاماریناس   1389(، نابهدی وهدقیانی )  1396(، نباس خلیهل ) 2013سعت )
( محمدرضهایی و رهل چههر     1400(، امری، شورورزی، مسیح ربهادی و مههررذیپ )  2015)
 (، با نتای  تحقی  حاضر همسو و مرتبط است 1396( و فاضلی بوژرباد )1397)

 

 اند؟ راهبردهای مؤثر بر اظهارنظر حسابرسان مستقل كدام

اند  توان ارائ  نمود نبار  اظهارن ر درست و منطقی حسابرسان می راهبردهایی ک  برای
نی کههردن کههار لهه وی ارائهه  چههارچوبی بههرای رنایههت اسههتانداردهای حسابرسههی، ماشههی   از:

حسابرسی، اف ایز استقال حسابرسان و تصویب و الرای ب  هن ای استانداردهای روز دنیا، 
ررهاهی و   تمر، استقرار سیستم کنتهرل کیفهی مهؤثر بهر مؤسسها ، ارتقهای ذههپ       سرموزش م

کار خهاص، چهرخز کهار     تمرک  هدفمند، کاهز وابست ی دررمدی حسابرسان ب  واحب
ای، کهاهز   یری ن م اثهربخز اسهتخدای و ترفیهع حسابرسهان حرفه      کارر بیپ حسابرسان، ب 

ای حسابرسهان از لمله  راهبردههایی     ههای حرفه    دور  تصدی حسابرسان و توسع  واحیت
هستند ک  باید مدن ر قرار ررفت  و نملیاتی شوند  در زمینه  نتهای  تحقیه  در دسهت  راهبهرد      

د ماننهد: زیهد رلکیانهی، وان هوسهیپ و     ررفت  ک  با ایپ نتای  همسو هسهتن  تحقیقاتی وور 
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(، 2016(، ریهد و ی رهل )  2018(، هاوسورو و سانتاسو )2015( ،تپاالرل و لیپ )2019سلیم )
(، رذیههپ فههر، قههدرتی زواری، تیموریههور و نههوروزی   2021فیلیپههویچ ، سوسهها  و لیجههیچ ) 

 (  1397(، بابایی )1396(، رقایی و خلعتبری لیماکی )1398)
 

 اند؟ ارنظر حسابرسان مستقل كدامپیامدهای اظه

تواند داشت  باشد نیه  شهامل رشهد و تعهالی      ویامدهای ک  اظهارن ر حسابرسان مستقل می 
های مالی، روشپ شدن سود و زیان واقعی شرکت، نهدالت    وور  سازمان، قابلیت اکتفا ب  

هز و سامت اقتصادی کاور و کهاهز تضهاد و نهدی تقهارن اطانهاتی اسهت  نتهای  وهشو        
(، نباس زاد ، وهالحی  2022حاضر با نتای  مطالعا  ویمنتا دی لسوس، درلمیدا و داسیلوا )

(، زرانتهی نوقهابی و نخعهی    1397(، الری دشت بیا ، سهامی و رزاد ) 1396و حسینی وور )
(، لاویدی 1398( ، شادلوی خانجانیان )1400(، حیدرائی، خوشکار و ررلی زاد  )1400)
 وانی دارد   ( مطابقت و همخ1398)

ب  لحاا ن ری طراحی ال وی اظهارن ر حسابرسان مستقل ب  دلیل خأل تحقیقاتی در ایپ 
زمین  و ن اهی لامع از ابتهدای فراینهد حسابرسهی تها مرحله  وهدور ره ارش حسابرسهی و         
بررسی کلی  نوامل مؤثر بر اظهارن ر حسابرسان مستقل در قالهب یهک طهرح کلهی رن را از     

اسهتفاد  بهرای    ههای وهشوهز قابهل     سازد  از لنب  کهاربردی، یافته     تمای  میها م  سایر وشوهز
و مهدیران مهالی در    مؤسسا  حسابرسی نضو لامع  حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی

 خواهد بود   و اساتید دانا ا  بخز خصووی
وهور  مجه ا از بهیپ داناه اهیان،      شود در تحقیقا  رتی لامع  رمهاری به    ویانهاد می

های بخز خصووهی   مدیران، شرکای مؤسسا  حسابرسی و همچنیپ مدیران مالی شرکت
رر، راهبردهها و ویامهدهای ال هوی اظههارن ر      ای، مداخل  انتخا  شوند و نوامل نلی، زمین 

ها در قالب ال وههای لدارانه  مهورد بررسهی      های هرکدای از ایپ ررو  حسابرس از دیدرا 
رتی روابط بیپ متهیرها از طری  معادال  سهاختاری مهورد    قرار ریرد  همچنیپ در تحقیقا 

ها نیه  بهرای نحهو  تأثیررهذاری       شناسی سیستم  بررسی قرار ریرد و از اب ارهایی مانند وویایی
بنهدی و   توان برای سهطح  توان استفاد  نمود، همچنیپ می  متهیرهای مدل بر روی یکدی ر می

ؤثر بهر اظههارن ر حسابرسهان از روش دیمتهل یها      بررسی تأثیررذاری و تأثیروذیری نوامل م
 استفاد  نمود   34رویکرد ساختاری تفسیری



 199  طراحی ال وی اظهارن ر حسابرسان مستقل با استفاد  از رویکرد زمین  بنیان 

ههای شخصهی وشوهاه ر دانسهت      تهوان رهرایز   های هر تحقی  کیفی را مهی  محدودیت
ها ولود دارد ممکپ است بر تفسهیرهای او اثهر    ک  در تحقی  کیفی نیاز ب  تفسیر داد   ازرنجا

وتحلیهل   هها را تج یه    طرفان  داد  ق  در تاش بود  است تا بیب ذارد  در تحقی  حاضر، مح
حهال ذا  و ماهیهت وهشوهز کیفههی به  شهکلی اسهت که  ممکهپ اسههت از          کنهدر امها بهاایپ   

هههای وشوهاهه ر تههأثیر بپههذیرد  محههدودیت دی ههر تحقیهه ، نههدی تمایههل مؤسسهها   رههرایز
یی که  مبتنهی بهر    هها   حسابرسی در ماارکت در ایپ تحقی  بود  است  مانند اغلهب وهشوهز  

ب   ها و تجربیا  خبرران و باتول   های ایپ مطالع  با اتکا ب  دیدرا   بنیاد است یافت   ن ری  داد 
ههای ماهاب      شرایط متاطم مولود بدست رمد  اسهت و نتهای  حاوهل در شهرایط و محهیط     

لهی  ههای داخ  های دی هر ایهپ تحقیه  نبهود وهشوهز       بااحتیاط قابل تعمیم است  ازمحدودیت
 مرتبط با موضوع و ادبیا  حوز  وشوهز بود 
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 منابع

(  1398تیموروههور، سهههیا، و نههوروزی، محمههد  ) رذیههپ فههر، کههاو ، قههدرتی زواری، نبههاس،
ال حمه  حسهابرس:    کیفیت حسابرسی، سیاسهت چهرخز مؤسسها  حسابرسهی و حه      

  290-275(، 77)19، دانههز حسابرسههی سههازی معههادال  سههاختاری    رویکههرد مههدل 
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=567432 

تأثیر تهییر در ر ارش حسابرسی بر کیفیت ر ارش ری مهالی و  (  1397اسفندیاری، ووریا  )
ابداری  مؤسسه  رمهوزش   نام  کارشناسی ارشد  ررو  حسه    وایانال حم  حسابرسی ح 

 نالی ورند  

(  تهأثیر محهیط کهار    1401افسای، اکهری، تحریهری، ررش، و رودرزونهد چ ینهی، فهیمه   )     
ال حمهه  حسابرسههی، تههأخیر در ارائهه  رهه ارش حسههابرس و کیفیههت   کارکنههان بههر حهه 

 .149-115(. 1)11، های کاربردی در ر ارش ری مالی وشوهزحسابرسی  

، رذر(  بررسهی رابطه  نهوع اظههارن ر حسهابرس و      1396رقایی، نیایز، خلعتبری لیماکی  ) 
رردش داوطلبان  حسابرسان مستقل بورس اوراق بهادار تههران: رزمهون تجربهی ن ریه      

در  1396وکار  نمایندری  مقال  ارائ  شد  در کنفرانس ساالن  مدیریت و اقتصاد کسب
 تهران  تهران 

رورزی، محمدرضهها، مسههیح ربهادی، ابوالقاسههم، و مههررذیپ، نلههی رضهها    امهری، امیههد، شهو  
 -ی مدیریت بر نوع اظههارن ر حسابرسهی و روابهط حسهابرس      ها (  نقز ویشری1400)

 246-266( :83) 21  دانز حسابرسیواحبکار  

(  رابط  بیپ هموارسازی سود و اظهارن ر حسابرس با درن رررفتپ دوره 1397بابایی، کیان )
هههای وذیرفتهه  شههد  در بههورس اوراق بهههادار تهههران،   مههدیرنامل در شههرکت تصههدی

وکههههار، سههههاری،  کنفههههرانس ملههههی مههههدیریت، حسههههابداری و توسههههع  کسههههب  
https://civilica.com/doc/881673    

(  مروری بر مبانی ن ری و مطالعا  انجهای  1398برزرری خانقا ، لمال، و کریمی، هالر  )
چههارمیپ کنفهرانس ملهی اقتصهاد، مهدیریت و      س  شد  بها موضهوع اظههارن ر حسهابر    

، 1398بهمههپ  20  سههازمان وههنعت و معههدن و تجههار  خوزسههتان  اهههواز، حسههابداری
 دانا ا  شهید چمران 

ال حمه  حسهابرس و نهوع اظههارن ر      (  بررسی رابط  میان حه  1395واشازاد  ر ن ، حامد  )

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=567432
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=567432
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ههای وذیرفته     ر شهرکت ننهوان تعهدیل ر د   حسابرس با اثر کیفیت حاکمیت شرکتی به  
نامه  کارشناسهی ارشهد  رهرو  حسهابداری        وایهان  شد  در بورس اوراق بههادار تههران   

 داناکد  اقتصاد و مدیریت  دانا ا  ارومی  
(  ویز بینی وضهعیت مهالی و   1388وور زمانی، زهرار لهانااد، رزیتار و نیپ قایی، شهرای )

ی نقدی   ها ی مالی مبتنی بر سودروری، لریان  ها با استفاد  از نسبت   ها اقتصادی شرکت
  97-77(  3)1و رشد  وشوهانام  حسابداری مالی و حسابرسی  

وکار بها اسهتفاد  از افاهای ره ارش      بررسی دالیل شکست کسب(  1398لاویدی، تکتم  ) 
نام  کارشناسی ارشد  ررو  حسابداری  داناکد  نلوی انسانی  مؤسس     وایانحسابرسی
 الی اشراق بجنورد رموزش ن

(  بررسهی رابطه  اظههارن ر    1400حیدرائی، لمیل ، خوشکار، فرزیپ، وررلی زاد ، داود  ) 
های وذیرفت  شهد  در بهورس    بندی انتباری شرکت حسابرس و مدیریت ریسک با رتب 

  108-94(  64)4، چام انداز حسابداری و مدیریت .اوراق بهادار تهران

(  رابطه  کیفیهت حسابرسهی )انهداز      1399، و وهدری، نهدا  )  خانی، ذبهیح ا،، رلهب دری  
موسسهه  حسابرسههی، تخصهه  حسههابرس در وههنعت و دور  تصههدی حسههابرس( و     

دانهز   ال حم  غیرنادی حسابرس با اظهارن ر حسابرس نسهبت به  تهداوی فعالیهت      ح 
   0-0(، 79)20 ،حسابرسی
اظهار ن ر حسابرس بهر نکهس   تاثیر انتاار ر ارش حسابرسی و نوع (  1397خل ، سهرا  )

ی وذیرفته  شهد  در بهورس اوراق بههادار       هها  العمل معاماتی سرمای  رذاران در بانهک 
  وایان نام  کارشناسی ارشهد  رهرو  حسهابداری  داناهکد  وهردیس تحصهیا        تهران

 تکمیلی خودرردان  دانا ا  نام  طباطبایی 
  رهه ارش مقبههول حسابرسههی بهها    (  رابطهه1400زرانتههی نوقههابی، الههه ، نخعههی، کههریم  )   

فصههلنام  نلمههی تخصصههی  .کههاری ارزشههیابی سهههای و مههدیریت سههود و محاف هه  بههیز
  89-71  5( 72)رویکردهای وشوهای نویپ در مدیریت و حسابداری 

بررسی رابط  محتهوای ره ارش حسابرسهی و خهروج     (  1398شادلوی خان لانیان، سعید  ) 
ام  کارشناسی ارشد   رهرو  حسهابدار  داناهکد     ن   وایانشرکت از بورس اوراق بهادار

 ادبیا  و نلوی انسانی  دانا ا  بیپ المللی امای رضا )ع( 
(  نوامل مؤثر بر ودور ر ارش ماروط حسابرسی  وایان نام  1389نابدی ودقیانی، لواد)
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 کارشناسی ارشد  ررو  حسابداری  دانا ا  ویای نور 
وع ره ارش حسابرسهی و نوامهل واسهط  ای انهداز       تهأثیر نه  (  1396نباس خلیل، رسهول  )  

  های نراقی مؤسس  حسابرسی و تخص  حسابرس بر ضریب واکنز سود در شرکت
نامهه  کارشناسههی ارشههد  رههرو  حسههابداری  داناههکد  نلههوی اداری و اقتصههادی    وایههان

 دانا ا  فردوسی ماهد 

(  بررسهی  1399مهدی )نباس زاد ، محمد رضار نصیرزاد ،فرزان ر و وورحسینی حصار،سید 
ی وذیرفته  شهد  در     هها  رابط  بیپ نوسان وذیری سود و کیفیهت حسابرسهی در شهرکت   

  419-392(  78)20بورس اوراق بهادارتهران  دانز حسابرسی  

(  فراتحلیهل نوامهل   1396نباس زاد ، محمدرضا، والحی، مهدی، و حسهینی وهور، رضها  )    
، های کاربردی در ر ارش ری مهالی  وشوهزمؤثر بر اظهارن ر حسابرسی تعدیل شد   

6(10  ،)89-126   
ال حمه    بررسهی رابطه  بهیپ فاهار کهاری حسابرسهان و حه        (  1396فاضلی بوژرباد، رضا  ) 

حسابرسههی و نههوع اظهههارن ر حسههابرس در شههرکتهای وذیرفتهه  شههد  در بههورس اوراق 
  ادبیها  و نلهوی   نام  کارشناسی ارشد  رهرو  حسهابداری  داناهکد      وایانبهادارتهران

 انسانی  دانا ا  بیپ المللی امای رضا)ع( 
تعهداد و انهواع بنهدهای شهرط ره ارش حسابرسهی: نقهز ویشرهی         (  1399کاظمی، زههرا)  

نامهه  کارشناسههی ارشههد  داناههکد  نلههوی مههالی  داناهه ا       وایههانشههرکای حسابرسههی
 خوارزمی 

)وایهان نامه    ارن ر حسهابرس    تبییپ مدلی به  من هور شناسهایی اظهه    (  1395کمیجانی، رقی  )
 دکتری منتارناد (  دانا ا  تهران، تهران، ایران 

(  مبههانی تعههدیل 1399الری دشههت بیهها ، محمههود، سههامی، محمههد لههواد، و رزاد، نبههدا،  )   
    40-23(، 45، )تحقیقا  حسابداری و حسابرسیاظهارن ر حسابرس و مدیریت سود  

(  خطهای حسابرسهی، نهوع ره ارش و     1397محمدرضایی، فخرالدیپ، رل چهر ، محمد  ) 
تعههداد بنههدهای شههرط حسابرسههی: نقههز ماهههلةکاری شههرکای مؤسسهها  حسابرسههی  

  31-1(، 36)9، فصلنام  حسابداری مالی

(  بررسهی  1400محمدی نور ، شاکر، رحیمیان، ن ای الدیپ، و احمهدی دهرشهید، لمیهل  )    
وههشوهز شههدن بههر حسابرسههان مسههتقل و مؤسسهها  حسابرسههی ایههران   الیتههأثیر دیجیتهه
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  176-150  3  ای حسابرسی حرف 

  (  تدویپ ال وی انتخها  حسهابرس مسهتقل در ایهران    1399مرادی، محمد، یحیائی، منیر  ) 
  287-258  27(2  )ی حسابداری و حسابرسی  ها بررسی

اطمینانی مهدیران   یفیت حسابرسی بر بیز(  تأثیر ک1398ممالی، رضا، و کارشناسان، نلی  )
ههای کهاربردی در    وشوهزو احتمال ر ارش ری متقلبان : رویکرد چند بُعدی ترکیبی  

  208-169(، 2)8، ر ارش ری مالی

  تأثیر خودشیفت ی و تجرب  حسابرس بر کیفیت و ر ارش حسابرسی(  1399نیازی، فریبا  ) 
اری  داناهکد  نلهوی التمهانی و اقتصهادی      نام  کارشناسی ارشد  رهرو  حسهابد   وایان

 دانا ا  ال هرا 

، بیانیه  مفهاهیم بنیهادی حسابرسهی  تههران: سهازمان حسابرسهی       (  1394نیکخوا  رزاد، نلی) 
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