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چکیده
در سال های اخیر ،کیفیت مستندسازی حسابرسی و تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی در استانداردهای
حسابرسی (مانند استاندارد  PCAOBشماره  )3مورد توجه بیشتری قرار گرفته است .بر اساس استانداردها،
مستندسازی حسابرسی شامل ثبت و ضبط کردن روشهای حسابرسی انجام شده ،شواهد حسابرسی مربوطه
و نتیجهگیریهای حسابرس است .اهمیت مستندسازی حسابرسی با توجه به نیاز به ارائه شواهدی که نظر
حسابرس را تأیید میکند و همچنین ارائه اطالعات در مورد مراحل مختلف رویههای حسابرسی ،تعیین میشود.
پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل کیفیت مستندسازی حسابرسی با رویکرد نظریهپردازی داده بنیاد انجام
شده است .روش پژوهش از نوع کیفی میباشد .به منظور انجام مصاحبههای عمیق و نیمه ساختاریافته ،تعداد
 61نفر از شرکای مؤسسات حسابرسی ،مدیران سازمان حسابرسی و مدیران مالی شرکتها طی فرایندی
هدفمند انتخاب شدند .یافتههای پژوهش ،به صورت مدل پارادایمی با  61مقوله برای شرایط علی 1 ،مقوله در
زمینه بستر 1 ،مقوله برای شرایط مداخلهگر 1 ،مقوله برای راهبرد و  3مقوله در زمینه پیامد مرتبط با پدیده
اصلی پژوهش ،شناسایی شد .نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت مستندسازی حسابرسی و ارزیابی آن ماهیت
پیچیده و چندوجهی دارد و عالوه بر ویژگیها شخصیتی و فردی حسابرس ،تحت تأثیر محیط خرد و کالن
پیرامون حوزه حسابرسی نیز قرار می گیرد .بر این اساس ،به منظور بررسی جامع موضوع ،در تدوین مدل
کیفیت مستندسازی حسابرسی جنبههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
واژههاي کلیدي :مستندسازی حسابرسی ،حسابرسی مستقل ،شواهد حسابرسی ،نظریه زمینهای.

 -1گروه حسابداری ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایرانhemmasianmba@gmail.com .
 -2گروه حسابداری ،واحد تهران شرق ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران .نویسنده مسئولdrzhajiha@gmail.com .
 -3گروه حسابداری ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایرانhossein_jahangirnia@yahoo.com .
 -4گروه حسابداری ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایرانaccountghom@gmail.com .
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 -1مقدمه
طبق استاندارد حسابرسی شماره  ، 030مستندات حسابرسی که در تهیه آنها الزامات استاندارد و
الزامات ویژه استانداردهای مربوط رعایت شده باشد ،شواهد پشتوانه نتیجهگیری حسابرس در خصوص
دستیابی به اهداف کلی حسابرس و شواهد انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی و الزامات
قانونی و مقرراتی مربوط را فراهم میکند .عالوه بر این ،مستندات حسابرسی ثابت میکند که
حسابرسی مطابق با استانداردهای تعیین شده از جمله کنترل کیفیت خارجی و داخلی حسابرسی
انجام شده است.
پرونده حسابرسی ،یک یا چند پوشه یا سایر ابزارهای ذخیرهسازی دادهها ،به شکل فیزیکی یا
الکترونیکی که شامل سوابقی است که مستندات یک کار حسابرسی را تشکیل میدهد (در استاندارد
حسابرسی  .) 030مستندات حسابرسی نیز در این استاندارد بدین شکل تعریف شده است؛ "سوابق
مربوط به روشهای رسیدگی اجرا شده (شامل برنامهریزی حسابرسی ،روشهای تحلیلی ،تائیدیههای
مدیریت و ،)...شواهد حسابرسی کسب شده و نتایجی که حسابرس به آن رسیده است" .بر طبق
استاندارد حسابرسی  ، 030شکل ،محتوا و میزان مستندات حسابرسی به عواملی چون؛ ماهیت
روش های حسابرسی ،خطرهای تحریف بااهمیت شناسایی شده ،میزان قضاوت موردنیاز برای اجرای
ک ار و ارزیابی نتایج ،اهمیت شواهد حسابرسی کسب شده ،ماهیت و میزان موارد استثنای شناسایی
شده ،نیاز به مستندسازی نتایج ،متدولوژی و ابزار حسابرسی مورداستفاده بستگی دارد .استاندارد
بینالمللی حسابرسی ،)ISA230( 6اهمیت مستندسازی را ایجاد سابقه کافی و مناسب پشتوانه گزارش
حسابرس و همچنین اثبات اینکه حسابرسی مطابق با استانداردها و الزامات قانونی و نظارتی،
برنامهریزی و اجرا شده است ،مطرح میکند .مستندات حسابرسی تهیه شده در زمان اجرای کار،
دقیق تر از مستندات تهیه شده پس از آن است .این مستندات ،کیفیت حسابرسی را افزایش میدهد
و بازبینی مؤثر و ارزیابی شواهد حسابرسی کسب شده را میسر میسازد .همچنین با استفاده از
مستندات حسابرسی باکیفیت ،نتیجهگیری قبل از گزارش حسابرسی نهایی میشود .استانداردهای
مذکور دربرگیرنده اهداف ،الزامات ،نحوه اجرا و سایر توضیحات کاربردی هستند که برای راهنمایی و
هدایت حسابرس در تهیه مستندات حسابرسی طراحی شدهاند؛ اما تاکنون با استفاده از رویکرد کیفی
و مصاحبه های عمیق با خبرگان ،پژوهش جامعی در خصوص کیفیت مستندسازی حسابرسی و بررسی
ویژگی ها و عوامل مؤثر بر آن صورت نپذیرفته است .با توجه به نامشخص بودن شرایط علی ،عوامل
مداخله گر و بستر و راهبردهای مربوط به کیفیت مستندسازی حسابرسی ،هدف اصلی این پژوهش،
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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ارائه مدلی در خصوص کیفیت مستندسازی حسابرسی و شناخت بهتر آن با استفاده از نظریهپردازی
زمینه بنیان 0است.
نظریه زمینهای یا داده بنیاد ،یک روش استقرایی کشف نظریه است که این امکان را برای پژوهشگر
فراهم میآورد تا گزارشی نظری از ویژگیها عمومی موضوع پرورش دهد ،در حالی که به طور همزمان،
پایه این گزارش را در مشاهدات تجربی دادهها محکم میسازد (مارتین و ترنر .)6981،3نظریه داده
بنیان از سه جزء اصلی تشکیل میشود که عبارتند از؛ مفاهیم ،مقوالت و گزارهها .مفاهیم واحدهای
بنیادی تحلیل هستند زیرا دست یافتن به نظریه ،نتیجه ساخت مفهوم از دادههای موجود است .به
عقیده کوربین و اشتراوس مقوالت در مقایسه با مفاهیمی که بیانگر آن ها هستند انتزاعیتر هستند
و سومین جزء تشکیلدهنده نظریه داده بنیان گزارهها هستند که نشاندهنده روابط تعمیمیافته بین
یک مقوله و مفاهیم آن و همچنین روابط بین مقوالت ناپیوسته هستند ،گلیزر و اشتراوس ،گزارهها
را نوعی فرضیه دانستهاند (طبیبی و همکاران .)6391 ،در نظریه زمینهای ،فرایند جمعآوری و تحلیل
دادهها همزمان انجام میپذیرد .بدین منظور و بر پایه نظریه زمینهای ،برای جمعآوری دادهها و تدوین
مدل موردنظر ،از مصاحبههای عمیق استفاده میشود .در این رابطه ،مطالعه عمیقی در زمینه
حسابرسی مستقل ،شامل شرکای مؤسسات حسابرسی ،مدیران و حسابرسان ارشد انجام شده است.
 -2مبانی نظري
مستندسازی حسابرسی نقش بسیار مهمی در فرایند حسابرسی ایفا میکند به طوری که استاندارد
بینالمللی شماره  030حسابرسی ،1مستندسازی را از جمله وظایف اساسی و مهم حسابرس در نظر
میگیرد (سافوناوا 1و همکاران .)0068 ،طبق استاندارد بینالمللی حسابرسی ( ،)ISA230پروندهها و
مستندات حسابرسی باید به اندازه کافی کامل و دقیق باشد تا بتواند درک کاملی از حسابرسی انجام
شده را ارائه دهد .ویژگی های برشمرده در این استاندارد برای یک پرونده حسابرسی مناسب شامل؛
واضح و صریح بودن ،کامل بودن ،دقیق بودن ،فهرست گذاری درست ،مربوط بودن ،مختصر بودن،
تمیز و پاکیزه بودن و آموزنده بودن است .بر این اساس ،کیفیت مستندسازی حسابرسی را میتوان
از دو جنبه بررسی نمود؛ ویژگیها شکلی پرونده و ویژگیها محتوایی پرونده.
جامعه حسابداران رسمی ایران طبق بند  09اساسنامه و آییننامه نظارت حرفهای ،وظیفه نظارت
حرفهای بر مؤسسات حسابرسی و نحوه تهیه مستندات حسابرسی در پروندهها را بر عهده دارد .عالوه
بر کنترل کیفیت ساالنه در طول دوره موارد اعالمی از سوی نهادها و اشخاص ذینفع و همچنین
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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پروندهها و گزارشهای حسابرسی صادره نیز بهطور نمونهای موردبررسی نظارت حرفهای قرار میگیرد.
بهرغم اقدامات نظارت حرفهای و مجازات پیشبینی شده بهنظر می رسد هنوز به نقطه مطلوبی دست
نیافتهایم و فاصله انتظار ذینفعان ممکن است موجب بی اعتمادی به حرفه و دستاوردهای آن شود
(رزاق.)6399 ،
سازماندهی فرآیند مستندسازی دادههای به دست آمده پس از تأیید قابلیت اطمینان صورتهای
مالی ،جنبه اساسی در استانداردهای بینالمللی حسابرسی است .به منظور بهبود روند تهیه و اطمینان
از اسناد در حال کار حسابرسی ،برخی پژوهشگران بر ویژگیها شکلی پرونده تأکید دارند و پیشنهاد
میدهند که اشکال استاندارد و یکپارچه اسناد شامل؛ فرمها ،آزمونها ،الگوهای اسناد ،ساختار پرونده
حسابرسی ،پرسشنامهها ،نامهها و درخواستهای تجدیدنظر نمونه را در مؤسسات حسابرسی تصویب
کنند .اهمیت تهیه پرونده حسابرسی یکپارچه برای سازمانهای بزرگ و متوسط و نهادهای تجاری
کوچک نیز ضروری است که باعث بهبود کیفیت خدمات ارائه شده حسابرسی و بهینهسازی حسابرسی
میشود (سافوناوا و همکاران .) 0068 ،معموالً حسابرسان مستقل تمایل دارند به جای استفاده از
قضاوت حرفهای خود در مواقع لزوم ،به توصیههای ارائه شده در چک لیست و راهنمای تصمیمگیری
اعتماد کنند (سلیمان 1و همکاران .)0068 ،به کار بردن راهنمای تصمیمگیری ،مانند چارچوب نظارتی
سیستم اطالعاتی ممکن است نحوه تصمیمگیری حسابرسان و جمعآوری شواهد را تغییر دهد،
بنابراین ،منجر به قضاوت و تصمیمگیری بهتر میشود (براون-لیبورد ،ایسا و لومباردی0061،7؛ کنگ،
تروتمن و تروتمن .)0061،8تعدادی از مطالعات (زیمبلمن0001،9؛ آگوگیال 60و همکاران )0009،اثبات
کردهاند که استفاده از یک سیستم خبره بر قضاوت حرفهای حسابرسان تأثیر میگذارد و به آنها در
تمایز خطرات مختلف تقلب در مدیریت کمک میکند.
از طرف دیگر ،برخی تحقیقات به ای ن نتیجه رسیده است که راهنمای تصمیمگیری و
چکلیست های استاندارد در حسابرسی ممکن است عملکرد حسابرس مانند قضاوت حرفهای
حسابرس را کاهش دهد (بامبر و اسنوبال6988،66؛ آرنولد و ساتن6998،60؛ آسر و رایت.)0001،63
برنامههای استاندارد حسابرسی و سیستمهای پشتیبانی تصمیم میتوانند روند تصمیم حسابرس را
محدود کنند و به طور بالقوه کیفیت قضاوت حسابرس را کاهش دهند (داولینگ 61و لیچ  .)0007به
عنوان مثال ،کمک به تصمیمگیری و چکلیستهای استاندارد میتوانند با اتکا بیش از حد حسابرسان
به راهنمای تصمیمگیری در صورت نیاز به قضاوت حرفهای ،عملکرد حسابرس را کاهش دهند
(پینکاس6989 61؛ اشتون6990 61؛ آرنولد و ساتن 6998؛ آسر و رایت  .)0001البته با توجه به تفاوت
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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در انواع کارهای انجام شده توسط حسابرسان و عدم وجود اقدامات قطعی برای کیفیت قضاوتهای
حسابرسی ،یافتههای مطالعات ممکن است قابل تعمیم نباشد و در موقعیتهای مختلف اعمال نشود
(اشتون و اشتون6991،67؛ نولدر و ریلی.)0061،68
عالوه بر شکل پروندهها و مستندات حسابرسی ،نوع دادهها و کیفیت اطالعات جمعآوری شده
نیز از اهمیت باالیی برخوردار است .ام اوجی و آکرن ،)0061( 69در مقاله خود به اهمیت باالی قابلیت
اعتماد و اعتبار و مقایسه پذیری داده های منتج به گزارش حسابرسی اشاره می کند .باسو و ساها 00
( ،)0063با در نظر گرفتن منافع کاربران گزارشات حسابرسی ،قابلیت اعتماد را به عنوان معیار اصلی
اطالعات تعریف میکنند .اکثر اقتصاددانان بینالمللی مطلوبیت را به عنوان یکی از ویژگیها اصلی
اطالعات میدانند .استفاده کنندگان برای ایجاد تصویری عینی از یک بنگاه اقتصادی در ذهن خود،
نیاز به اطالعات دارند .نیاز به سودمندی اطالعات بر گزارش حسابرس تأثیرگذار است .اظهارنظر در
گزارش حسابرس مستقیماً نشان دهنده اطالعات قابل توجهی است که به طور عینی کاربران را از
کیفیت شاخصهای گزارشگری مالی آگاه میکند (آرنز و لوبک .)6991 06ژینگ ،)0061( 00معتقد
است که سودمندی اطالعات به واسطه اهمیت آن تعیین میشود ،پرونده حسابرسی باید با در نظر
گرفتن معیارهای کیفیت اطالعات منعکس شده در اسناد کاری حسابرس؛ سودمندی ،قابلیت
اطمینان ،کامل بودن و مرتبط بودن جمعآوری شود .کیسینجر ،)6971( 03در تحقیق خود به مطالعه
عامل به موقع بودن اطالعات پرداخت .او دریافت که حسابرسان ترجیح میدهند شواهد را در یک
نقطه زمانی مناسب (معموالً در پایان سال مالی) به دست آورند.
برخی نویسندگان ،شواهد را بر حسب نوع یا ماهیت (شواهد فیزیکی ،شواهد مستند به اسناد و
مدارک ،شواهد شفاهی و استدالل قیاسی) طبقهبندی کردهاند .گروهی دیگر از نویسندگان ،انواع
شواهد را به فرایندهای ایجادکننده آنها مرتبط میسازند .بر اساس یک طبقهبندی کلی میتوان
شواهد را به شواهد فیزیکی ،شواهد شفاهی ،شواهد مستند به اسناد و مدارک و شواهد تحلیلی
دستهبندی کرد (گیبز .) 6977 ،01اغلب پژوهشگران شواهد فیزیکی و محاسبات انجام شده توسط
حسابرس را متقاعدکنندهترین و قابلاعتمادترین نوع شواهد میدانند .مهمترین ویژگی این شواهد،
قابلیت دسترسی آسان و مشاهدهپذیری آنها است .برای نمونه ماتز ،)6918( 01شواهد شفاهی را پس
از شواهد فیزیکی و شواهد غیرمستقیم در رتبه آخر قرار میدهد .همچنینی در مورد قابلیت اعتماد
شواهد مستند به اسناد و مدارک ،تمایز بین اسنادی که در داخل شرکت و خارج از آن تهیه میشود،
حائز اهمیت است (استیفنز.)0003 ،01
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 -3پیشینه پژوهش
در خصوص کیفیت مستندسازی حسابرسی و طبقهبندی عوامل علی ،مداخلهگر ،بستر ،راهبردها و
پیامدها سابقه زیادی در ادبیات حسابرسی وجود ندارد و پژوهشگران به بررسی یک یا چند عامل
پرداختهاند و اثر آن عامل یا عوامل را بر هر یک از مراحل فرایند حسابرسی و همچنین مستندسازی
حسابرسی سنجیدهاند .تحقیقاتی که در مقالههای مختلف ارائه شده و نیز مبانی نظری در این رابطه،
مبنای یافتن عواملی شد که بر کیفیت مستندسازی حسابرسی تأثیرگذار هستند.
سافوناوا و همکاران ( ،)0068در پژوهشی تحت عنوان " تهیه مستندات مطابق با استانداردهای
بینالمللی حسابرسی در روسیه" به بررسی چگونگی جمعآوری و ثبت اطالعات در مستندات
حسابرسی مطابق با استانداردهای بینالمللی حسابرسی و همچنین رویههایی که باعث افزایش کیفیت
مستندسازی حسابرسی خواهد شد و در نهایت به قضاوت حرفهای حسابرس منجر میشود ،پرداختند.
آنها پیشنهاد دادند که پرونده های حسابرسی مطابق با معیارهای کیفی مستندسازی کار حسابرسی
تهیه شود و از ساختارهای توصیه شده برای تهیه مستندات حسابرسی استفاده شود.
ارزیابی ریسک حسابرس ،ماهیت ،میزان و زمان رویههای برنامهریزی شده را تعیین میکند .در
ادبیات حسابرسی عوامل کاهش کیفیت ارزیابی ریسک حسابرسی به این شرح است؛ اول ،رویکرد
حسابرسان برای ارزیابی ریسکها میتواند به ارزیابیهای مختلف منجر شود (جیامبلوو و والر6981 07؛
زیمبلمن6997 08؛ اودانل و شولتز0003 09؛ ویلکس و زیمبلمن .)0001 30به عنوان مثال ،مطالعات
تجربی نشان میدهد که ارزیابی ریسک تقلب هنگامی که حسابرسان از رویکردهای جامع استفاده
میکند ،در مقایسه با رویکردی که به طور جداگانه ریسک تقلب برای مؤلفههای مختلف را ارزیابی
میکند ،استفاده میکنند ،دستکم گرفته میشوند (زیمبلمن 6997؛ ویلکز 36و زیمبلمن .)0001
دوم ،مطالعات تجربی نشان میدهد که حسابرسان در زمان اصالح رویههای برنامهریزی شده
حسابرسی در پاسخ به ارزیابی ریسک مشکل دارند (زیمبلمن 6997؛ گلور 30و همکاران 0003؛
هامرسلی 33و همکاران  .)0066سوم ،انجام ارزیابی استراتژیک ریسک از مدل کسبوکار مشتری به
عنوان اولین گام برای ارزیابی ریسک با عواقب ناخواسته در ارزیابیهای بعدی ریسک حسابرس مرتبط
است (اودانل و شولتز .)0003
پیرسی ( ،)0066در پژوهش خود تحت عنوان "الزامات مستندسازی و ارزیابی ریسک کمی در
مقابل ریسک کیفی" به بررسی تأثیرات ناخواسته استاندارد  PCAOBبر ارزیابی ریسک کیفی و کمی
از سوی حسابرس میپردازد .نویسنده نشان میدهد که حسابرسانی که ریسک را از نظر کیفی بررسی
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میکنند با توجیه ارزیابی های ریسک انجام شده با مدارا بسیار هوشیارانه به فشارهای استاندارد پاسخ
میدهند .بر این اساس ،دریافت که الزامات استاندارد  PCAOBممکن است به طور ناخواسته بر
اثربخشی حسابرسی تأثیرات نامطلوبی داشته باشد.
آگوگلیا و همکاران ( ،)0001در پژوهشی تحت عنوان "اثرات نوع بازبینی حسابرسی بر کیفیت
مستندسازی حسابرسی و قضاوت بازبینی کنندگان" بررسی نمودند که چگونه انتخاب روش بازبینی
پروندههای حسابرسی در نهایت بر قضاوت های تیم حسابرسی از طریق تأثیر بر مستندات پرونده
حسابرسی تأثیرگذار است .آنها دریافتند که کیفیت مستندسازی حسابرسی در رابطه بین روش
بازبینی حسابرسی بر قضاوت بازبینی کنندگان نقش میانجی دارد .زمانی که بازبینیها به صورت
الکترونیکی باشد ،ضعفهای عمده مستندات پروندههای حسابرسی کمتر قابل تشخیص خواهد بود.
روش های تحلیلی جز الینفک فرایند حسابرسی است و به ارزیابی ریسک انجام شده توسط
حسابرس بسیار کمک میکند .تعدادی از پژوهشها تأثیر "اثرات تداخل" را بر کیفیت روشهای
تحلیلی مورد بررسی قرار دادند که بر این اساس تمرکز بر موارد خاصی مانند (توضیح و تفسیر
درست) ،حسابرس را از در نظرگرفتن جایگزینها (مانند خطای واقعی) باز میدارد (کونس 31و همکاران
6993؛ جانت 31و همکاران 0060؛ مسیه 31و همکاران  .)0063به طور خاص ،توانایی حسابرس در
ایجاد فرضیههایی برای تفاوتهای قابل توجه میتواند تحت تأثیر منفی اطالعات تهیه شده توسط
مدیریت (بیراستیکر 37و همکاران  ،) 6999توضیحات و تفسیرهای تهیه شده توسط دیگر حسابرسان
(چرچ و اشنایدر6993 38؛ ایپ او و تان )0000 39و دیگر اطالعات مرتبط که سبب اثر تداخلی میشوند
(اندرسون 10و همکاران 6990؛ هیمان هافمن 16و همکاران 6991؛ بیراستیکر و همکاران  )6999قرار
میگیرد .عالوه بر این ،در زمان ارزیابی توضیحات ،حسابرسان گاهی اوقات نمیتوانند به اندازه کافی
به اعتبار منبع توجه کنند (اندرسون و همکاران 6991؛ برناردی6991 10؛ هرست .)6991 13سرانجام،
در طول فرایند ارزیابی ،هنگامی که اطالعات با انتظارات و پیشبینیهای حسابرس سازگار باشد،
بررسیهای عمیقتری را انجام نمیدهند (ارلی )0000 11و بیشتر به روشهای تحلیلی که منجر به
نتایج مطلوب میشوند ،اتکا میکنند (گلور و همکاران .)0001
نیچل 11و همکاران ( ،) 0063بر اساس روش ارزیابی متوازن ،شاخصهای کیفیت حسابرسی را در
چهار دسته سازماندهی کردند :ورودیها ،فرایند ،نتایج و عوامل زمینهای .ورودیهای حسابرسی در
درجه اول در خصوصیات فردی تیم حسابرسی مانند تردید حرفهای ،دانش و تخصص منعکس
میشوند .دوم ،کیفیت حسابرسی تحت تأثیر ویژگیها ذاتی فرایند حسابرسی ،به عنوان مثال ،ارزیابی
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ریسک ،روشهای تحلیلی و بررسی کاربرگها و  ...است .سومین دسته ،نتایج مرتبط است که ممکن
است در ویژگیها قابل مشاهدهای مانند تجدید ارائه ،کیفیت گزارشگری مالی ،صحت گزارشهای
حسابرسی و نتایج بررسیهای نظارتی منعکس میشود؛ و شاخص های مرتبط با شرایط زمینهای
حسابرسی ،شامل؛ وجود هزینه های حسابرسی غیرعادی ،دوره تصدی حسابرس ،پاداش شرکای
حسابرسی و حقالزحمه حسابرسی که همه این عوامل میتواند بر انگیزههای حسابرس تأثیرگذار
باشد.
صالحیت و شایستگی حسابرس بسیار با اهمیت است زیرا حسابرس با کمک دانش و تجربه خود
و بر مبنای شواهد حسابرسی تصمیمگیری و استنباط مینماید .ماتز و شرف ،)6916( 11به اهمیت
تردید حرفهای در ارزیابی شواهد تأکید دارند .فلینت ،)6988( 17به اهمیت طرح پرسشهای مناسب
توسط حسابرس به منظور اجتناب از فهم نادرست و سایر ایرادهای مرتبط با شواهد شفاهی توجه
ویژهای دارند .همچنین به عنصری به نام شهود که در ارتباط با میزان دانش ،مهارت و تجربه حسابرس
است و در شناسایی شواهد نقش بسزایی دارد ،اشاره میکند .کاستر 18و پینکاس ( ،)6991پیشبینی
شواهد را عاملی اثرگذار بر قابلیت اعتماد شواهد میدانند و بیان میدارد که شواهدی با قابلیت
پیشبینی کمتر از متقاعدکنندگی کمتری نیز برخوردار است .تخصص در صنعت یکی از عوامل مؤثر
بر فرایند حسابرسی معرفی شده است .حسابرسان دارای تخصص صنعت ،در تشخیص خطا از افراد
غیرمتخصص پیشی میگیرند (اوسو 19و همکاران ،)0000 ،در اجرای روشهای تحلیلی (رایت و رایت،10
6997؛ گرین ،)0008 ،16در ارزیابی مؤلفههای ریسک (تیلور0000 ،10؛ الو0001 ،13؛ مارونی و
سیمنت )0009 ،11و در کشف و افشای مشکالت کنترلهای داخلی (گرین و همکاران0066 ،؛ استفانز،
 .)0066به همین ترتیب ،مدارک شواهد تجربی نشان میدهد که تجربه صنعت با انطباق با
استانداردهای حسابرسی عمومی پذیرفته شده ارتباط مثبت دارد (اُکیف 11و همکاران.)6991 ،
همچنین ،بر اساس تحقیقات تجربی فشارهای بودجه زمانی و مهلت زمانی بر کیفیت حسابرسیها
تأثیر منفی میگذارد (دی زورت و لورد .)6997 ،11فشارهای بودجه زمانی منجر به کاهش اثربخشی
حسابرسی در مقابل کارایی حسابرسی میشود (مک دنیل699017؛ آملیا 18و همکاران )0069،و احتمال
انجام اقدامات "کاهش کیفیت حسابرسی" مانند ،گزارش کمتر از واقع زمان انجام کار (الیتنر 19و
همکاران 6980؛ کلی و مارگیم6990 10؛ پون مون ) 6990 ،16و خاتمه زودرس کاربرگها (آلدرمن و
دیتریک6980 ،10؛ کلی و مارگیم6990 ،؛ ریکرز 13و همکاران )6997 ،را افزایش میدهد.
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تعدادی از مطالعات نیز ماهیت فرآیند حسابرسی و عوامل مؤثر بر آن را بررسی کردهاند .از همه
قابل توجه تر ،میزان پیچیدگی و ریسک مشتری به طور قابل توجهی بر فرایند حسابرسی تأثیر
میگذارد ،میزان برنامهریزی یا ساعات کار (اُکیف و همکاران 6991؛ کارامانیس و لنوکس0008 11؛
کالدرون 11و همکاران  ،)0060ماهیت آزمونهای برنامهریزی شده (هاکنبرک 11و نیچل  )6997و
پرسنل منصوب شده برای کار حسابرسی (جان استون و بدارد .)0006 17به عنوان مثال ،پذیرش
مشتریانی که ریسک باالتری دارند با استفاده از کارکنان حسابرسی با تخصص بیشتر (جانستون و
بدارد  )0006و حسابرس متخصص و خبره (جانستون و بدارد  )0003تسهیل میشود.
در ایران ،پژوهش جامعی در خصوص شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت مستندسازی حسابرسی
انجام نشده است .در ادامه به چند پژوهش انجام شده داخلی که به بررسی برخی عوامل مؤثر بر
فرایند حسابرسی و مستندسازی پرداختهاند ،اشاره میشود.
مالنظری و اسماعیلی کیا ( ،)6393اهمیت هر کدام از چهارده ویژگی روانشناختی شانتیو
( )6987شامل ویژگیها ادراکی ،اطالعات مرتبط و غیرمرتبط ،سادهسازی پیچیدگیها ،مهارتهای
ارتباطی ،استثناها ،مسئولیتپذیری ،به گزینی ،اطمینان ،سازگاری ،میزان دانش ،خودکاری ،تحمل
استرس ،خالقیت و ناتوانی در تشریح فرایند تصمیمگیری را در چهار مرحله حسابرسی شامل مرحله
برنامهریزی ،آزمون معامالت ،آزمون جزئیات ماندهها و انتشار گزارش حسابرسی ارزیابی نمودند .نتایج
نشان داد که هر چهارده ویژگی در چهار مرحله حسابرسی اهمیت دارند ،اما درجه اهمیت هر یک در
مراحل گوناگون متفاوت است ،بهگونهای که مهمترین ویژگیها در مرحله اول ،مسئولیتپذیری و
به گزینی ،در مرحله دوم تمایز اطالعات مرتبط و غیرمرتبط و سازگاری بود .ویژگی ادراکی توجه در
مرحله سوم حسابرسی حائز بیشترین اهمیت شد و در مرحله آخر حسابرسی ویژگی خودکاری
بیشترین درجه اهمیت را به خود اختصاص داد.
صفرزاده و رفیعی ( ،)6389به بررسی ادبیات م وضوعی موجود پیرامون قابلیت اعتماد شواهد
حسابرسی پرداخته است .در این پژوهش دو رویکرد متفاوت در زمینه قابلیت اعتماد شواهد مورد
بررسی قرار میگیرد .رویکرد کیفی که تأکید ویژهای بر قابلیت اعتماد شواهد منفرد (عوامل
تعیینکننده قابلیت اعتماد شواهد و تمایز بین انواع مختلف شواهد حسابرسی) و رویکرد کمی که
بهکارگیری روشهای ریاضی با استفاده از تجمیع قابلیت اعتماد مجموعهای از شواهد ،نسبت به ایجاد
یک ارزش کلی میباشند.
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 -4روش تحقیق
این پژوهش دارای رویکرد کیفی بوده است و از روش نظریه داده بنیاد سیستماتیک به عنوان روش
پژوهش استفاده شده است .روش گراندد تئوری یا نظریه داده بنیاد ،یک شیوه پژوهش کیفی است
که بهوسیلهی آن با استفاده از یک دسته دادهها ،نظریه تکوین مییابد .به طوری که این نظریه در
یک سطح وسیع ،یک فرایند عمل یا تعامل را تبیین میکند .در این روش ،پژوهش را هرگز از یک
نظریه شروع نمی کنند و بعد آن را به اثبات برسانند ،بلکه از یک دوره مطالعاتی شروع و فرصت داده
میشود تا آنچه که متناسب و مربوط به آن است خود را نشان بدهد (بازرگان.)6387 ،
تجزیهوتحلیل داده ها بر اساس رهیافت سیستماتیک انجام گرفت که شامل سه مرحله کدگذاری
باز ،محوری و انتخابی است .به این منظور ،در مرحله کدگذاری باز ،پس از مرور و سازماندهی متون
مصاحبهها ،کدها یا مفاهیم اولیه شناسایی و در ادامه کدهای مشابه در طبقههای خاصی قرار گرفتند.
سپس ،برای هر یک از این طبقات عناوینی که نمایانگر کل کدهای آن طبقه باشند ،انتخاب شد .در
مرحله کدگذاری محوری ،ارتباط بین پدیده محوری و سایر مقوالت و مفاهیم بر اساس مدل پارادایم
مشخص و ارائه شده در نهایت ،در مرحله کدگذاری انتخابی ،قضیه هایی که بر روابط درونی مقوله
اشاره دارند ،ذکر شده است .روند کدگذاری و تحلیل مصاحبهها ،به صورت دستی انجام گرفت .در
نهایت ،جهت اطمینان از معتبر بودن یافتههای حاصل از تحلیلهای کیفی ،بر اساس معیارهای ارائه
شده توسط کرسول و میلر ،) 0000( 18از روش بازبینی توسط اعضا و بررسی همکار استفاده شد .در
این پژوهش با  61نفر از متخصصان مصاحبههای نیمه ساختاریافته انجام شد .روش جمعآوری
اطالعات ،روش مصاحبه عمیق است.
فرایند اجرای پژوهش به شیوه نظریه زمینهای به شرح زیر است (استراوس و کوربین:)0008،
 )6بررسی ادبیات نظری موضوع
 )0تدوین پرسشهای پژوهش
 )3گردآوری دادهها همراه با تحلیل تا رسیدن به مرحله اشباع
 )1کدگذاری دادهها در سه مرحله آزاد ،محوری و انتخابی (یافتن مفاهیم در دادهها)
 کدگذاری آزاد :ابتدا به بخشهای مختلف دادهها ،کدهای مناسبی اختصاص مییابد و این
مرزها در قالب مقولهها دستهبندی میشوند.
 کدگذاری محوری :پس از کدگذاری آزاد ،پژوهشگر درباره ابعاد متفاوت این مقولهها
میاندیشد و پیوند میان هر یک را مییابد.
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 کدگذاری انتخابی :در این کدگذاری ،مقولهها پاالیش میشوند .پس از پیمودن این سه
فرایند کدگذاری ،چارچوبی نظری پدیدار میشود.
 )1یادداشتبرداری
 )1نگارش و تدوین تئوری
 -1-4جامعه آماري
جامعه آماری پژوهش حاضر را شرکای مؤسسات حسابرسی ( 8نفر) ،اساتید دانشگاه با تخصص
حسابرسی و مالی ( 3نفر) ،مدیران مالی و حسابرسان داخلی ( 3نفر) ،اشخاص ناظر بر حسابرسان و
تدوین استانداردهای حسابرسی ( 0نفر) تشکیل میدهند.
در نظریه زمینهای ،مصاحبه با خبرگان به تعدادی انجام میشود که محقق به اشباع نظری برسد.
برای پیشگیری از بیتوجهی به تمام جوانب ،محقق نباید تمام مصاحبهها را یکباره انجام دهد و بعد
کدگذاری را آغاز کند ،بلکه این فرایند باید به صورت تدریجی انجام شود ،یعنی در پایان هر مصاحبه،
تما کدگذاریهای باز ،محوری و گزینشی صورت میپذیرد و پیش از شروع مصاحبه بعدی ،محقق در
خصوص نوع سؤالها تأمل میکند (استراوس و کوربین.)0008 ،
در این پژوهش ،اشباع نظری پس از برگزاری  61مصاحبه به دست آمد .در این راستا ،با توجه به
هدف پژوهش از روش نمونهگیری گلوله برفی یا زنجیرهای ،یعنی انتخاب شرکتکنندگانی که به
نحوی با یکدیگر پیوند دارند و پژوهشگر را به دیگر افراد همان جامعه راهنمایی میکنند .مشخصات
مصاحبهشوندگان در جدول  6آمده است.
جدول  :1ویژگیها مشارکتکنندگان در پژوهش
گروه

تعداد

تحصیالت
دکترا

کارشناسی ارشد

شرکای مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی

8

0

1

مدیران سازمان حسابرسی

0

6

6

مدیران مالی شرکتهای سهامی عام

0

6

6

اعضای هیات علمی دانشگاه

3

3

حسابرس داخلی شرکت سهامی عام

6

6

جمع کل

61

8

منبع :یافتههای پژوهشگر
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-2-4روش تجزیهوتحلیل دادهها
تحلیل دادهها مطابق با روش نظریهپردازی زمینهای ،طی سه مرحله کدگذاری انجام شده است.
استراوس و کوربین ( ،) 6998سه فن کدگذاری را پیشنهاد دادند؛ کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و
کدگذاری انتخابی.
کدگذاري باز؛ فرایند تحلیلی است که از طریق آن ،مفاهیم شناسایی شده و ویژگیها و ابعاد آن در
داده کشف میشوند (استراوس و کوربین .)6998 ،در این مرحله ،مقولههای اولیه اطالعات در خصوص
پدیده به وسیله بخشبندی اطالعات شکل میگیرد .مقوله مفهومی است که از سایر مفاهیم انتزاعیتر
است .نتیجه کدگذاری باز مجموعهای از مقولههای مفهومی ایجاد شده از دادهها است .در زیر نمونهای
از کدگذاری انجام شده در پژوهش حاضر تشریح میشود؛
"فردی که در رده مدیر حسابرسی میرسد ،بدیهی است که دانش اولیه را داشته
باشد اما چیزی که باعث می شود فرایند حسابرسی به طور کامل و بیطرفانه انجام
نشود ،بحث مشتری مداری آنها است{.ترس از دست دادن مشتری} باید توزیع کار
مناسبتر انجا م شود ،من حسابرس بدانم اگر کار را به صورت با کیفیت انجام دهم،
برای من تبعاتی نخواهد داشت و سالهای بعد نیز حسابرسی این شرکت را خواهم
داشت {دوره تصدی}و جایگزین نخواهد شد .در این صورت به هیچ عنوان از حیثیت
حرفهای خودم نمیگذرم{ .انگیزه افزایش کیفیت حسابرسی} این میتواند نظام
تشویقی برای مؤسسات با کیفیت خواهد بود "...
در نقلقول باال مفاهیم "ترس از دست دادن مشتری" و "دوره تصدی" و"انگیزه افزایش کیفیت
حسابرسی" شناسایی شده است .با بررسی داده های مصاحبه ،استخراج سایر مفاهیم نیز به همین
ترتیب صورت گرفته است .در ای ن مرحله ،هر یک از این مفاهیم با یکدیگر مقایسه شد .به عنوان
مثال ،به مفاهیم "ترس از دست دادن مشتری"" ،دوره تصدی" و انگیزه افزایش کیفیت حسابرسی"
که اشاره به یک موضوع دارند ،پس از انجام مقایسههای مداوم و در مفهومپردازی در سطح باالتری
از انتزاع ،برچسب "مشوقها و انگیزهها" اختصاص داده شد .به همین ترتیب ،مقولههای مختلف
مربوط به کیفیت مستندسازی حسابرسی شناسایی و استخراج گردید.
کدگذاري محوري ،پس از اجرای کدگذاری باز و شکلگیری مقولهها با اندیشیدن در رابطه با ابعاد
متفاوت این مقولهها و ارتباط بین آنها ،به کدگذاری محوری پرداخته شد و در نتیجه  31مقوله به
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دست آمد که شامل  1محور شرایط علی ،مقوله محوری ،راهبرد ،زمینه ،شرایط مداخلهگر و پیامد
میباشد.
شرایط علی؛ مقوله هایی مربوط به شرایطی هستند که بر مقوله محوری تأثیر میگذارند
زمینه؛ شرایط خاصی است که بر راهبردها تأثیر میگذارند
مقوله محوری؛ یک صورت ذهنی از پدیدهای که اساس فرایند است
شرایط مداخلهگر؛ شرایط زمینهای عمومی که بر راهبردها تأثیر می گذارند
راهبردها؛ کنش یا بر هم کنشهای خاصی که از پدیده محوری منتج میشوند
پیامدها؛ خروجیهای حاصل از بهکارگیری راهبردها است (دانایی فرد و امامی .)81 ،بخشی از نتایج
حاصل از کدگذاری محوری در جدول شماره  0نشان داده شده است.
کدگذاري انتخابی ،در این مرحله نظریهپرداز داده بنیاد مقوله محوری را به طور روشمند انتخاب و با
ارتباط دادن آن با سایر مقولهها به نگارش نظریه اقدام میکند که شرحی انتزاعی برای فرایندی که
در پژوهش مطالعه شده است ،ارائه میدهد (دانایی فرد و امامی .)6381 ،روابط بین مقولههای شکل
گرفته با شکل اصلی الگوی پارادایمی استراوس و کوربین ( )6990مطابقت دارد ،به این معنی که
پدیده محوری از شرایط علی تأثیر میپذیرد و خود بر راهبردها تأثیر میگذارد .راهبردها نیز به نوبه
خود تحت تأثیر شرایط زمینهای و مداخله گر ،پیامدهای مربوط به پدیده مورد بررسی را شکل
میدهند .این الگوی پارادایمی در شکل  6نشان داده شده است.
 -3-4اعتباریابی مدل نهایی برگرفته از پرسشنامه استراوس و کوربین ()2003
به منظور ارزیابی نظریهپردازی داده بنیاد گلیسر و اشتراوس ( ،)6970چهار معیار اصلی را در نظر
گرفتهاند؛ تطبیق ،قابلیت تعمیم ،قابلیت فهم و کنترل .همچنین کرسول ( ،)0001در خصوص روال
پدید آوردن نظریه سؤاالتی را مطرح نموده و بیان داشته که همانقدر که نظریه مهم است روال تهیه
نظریه نیز می بایست از یک نظم خاص پیروی کند .برای تعیین صحت یافتههای کیفی از چندین
راهبرد استفاده می شود ،مانند همسوسازی ،بررسی توسط اعضا ،توصیف انبوه و غنی که در این
پژوهش برای تعیین صحت یافتهها از راهبرد "بررسی توسط اعضا" استفاده شد (همان منبع.)301،
بر این اساس ،مدل نهایی به مشارکتکنندگان برگردانده شد و پرسشنامهای با ابعاد مختلف  1سؤال
در مقیاس لیکرت طراحی گردید و از متخصصان خواسته شد تا درستی نتایج را مورد بررسی قرار
دهند.
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جدول  :2نتایج کدگذاري محوري
شرایط علی

مقولهها

کدهاي باز

صراحت
صداقت
درستکاری
جرات و شجاعت
کنجکاوی
دقت
اخالق حرفهای حسابرس

متانت
کالن نگری
عمق نگری
استنتاج و تحلیل گری
اخالق
استقالل
پاسخگویی

عوامل فردی و شخصیتی حسابرس

توانایی تصمیمگیری صحیح
توانایی قضاوت صحیح
درک ماهیت انگیزهها
تواناییهای حرفهای حسابرس

شناخت در فرایند حسابرسی و ارتباط
آن با عدم اطمینان ذاتی
تردید حرفهای
تشخیص حرفهای
محافظهکاری
تجربه کار با صنعت
ذکاوت فردی

تواناییهای فردی حسابرس

منضبط بودن
تجربه و شاخصهای فردی
دقت ،سرعت و کیفیت هم زمان

منبع؛ یافتههای پژوهشگر
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 -5نتایج تحلیل دادهها
بنا به نظر کرسول ( ،)0001یک نظریهپرداز زمینه بنیان می تواند نظریه خود را به سه شیوه ممکن
ارائه نماید :به صورت نمودار ،به شکل تشریحی و روایت یک داستان و یا به صورت مجموعهای از
گزارهها .در این پژوهش مدل اکتشافی به دو شکل ارائه میشود؛ به این منظور ابتدا از طریق نمودار
مدل کیفیت مستندسازی حسابرسی ارائه شده و سپس روایت و تشریح میگردد.
در این پژوهش سعی بر ایجاد نگرشی متفاوت و جامعتر نسبت به موضوع بسیار مهم کیفیت
مستندسازی حسابرسی شد و مدل کیفیت مستندسازی حسابرسی با  1محور عوامل علی ،زمینه،
راهبردها ،مداخله گرها ،پیامدها و مقوله محوری به صورت جامع از نظر خبرگان ارائه گردید .دادههای
پژوهش در خصوص گستره مفهومی ،ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر مستندسازی فرایند حسابرسی،
راهبردهای مرتبط با آن و پیامدهای افزایش کیفیت مستندسازی حسابرسی در این بخش مورد
بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

شکل  :1مدل اکتشافی کیفیت مستندسازي حسابرسی
منبع؛ یافته های پژوهشگر
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 -1-5عوامل علی مؤثر بر مستندسازي فرایند حسابرسی
بر مبنای تحلیل مصاحبه ها ،عوامل مختلفی در بحث کیفیت مستندسازی حسابرسی مطرح هستند
که می توان آنها را در سه مقوله عوامل فردی ،عوامل سازمانی ،زیرساختها و نوع شرکت طبقهبندی
نمود.
 عوامل فردي

اخالق حرفه ای؛ حسابرسی یک خدمت عمومی است که وظیفه تائید ادعای مدیریت و وضعیت
اقتصادی را به سرمایهگذاران ارائه میدهد؛ بنابراین ،ح سابرسان باید تعهد اخالقی نسبت به مردم و
سرمایه گذاران داشته باشند تا حسابرسی را با استقالل حرفهای انجام دهند .با این حال ،بکارگیری و
پرداخت حقالزحمه حسابرس بر عهده مدیریت است؛ بنابراین ،حسابرس نسبت به قرارداد مبنی بر
انجام حسابرسی و ارائه اظهارنظر حسابرسی در رابطه با صورتهای مالی صاحبکار نیز متعهد است.
در نتیجه حسابرس وظایف پیچیدهای با منافع کامالً متضاد دارد که ناشی از تعهد حسابرس در قبال
مدیریت و همچنین در برابر عموم است (چان و لیونگ .)0001 ،19بر اساس نظر مشارکتکنندگان،
حسابرسان با فشارهای اجتماعی مخت لفی از طرف مافوق و همپیشگان روبرو هستند که در شرایط
تعارض حساسیت آنها نسبت به معضالت اخالقی را تحت تأثیر قرار میدهد؛ بنابراین ،حساسیت
اخالقی تحت تأثیر عوامل زیادی از جمله تعامل بین دینداری و جو اخالقی است.
تواناییهای حرفهای حسابرس؛ حسابرسان برای اطمینان کلی و اظهارنظر حرفهای ،وظایف
مختلفی را انجام می دهند که این وظایف مستلزم قضاوت و تصمیمگیری است .در این میان
خصوصیات فردی حسابرس می تواند بر نتیجه نهایی کار تأثیرگذار باشد .تردید حرفهای به عنوان بعد
مهمی در حرفه حسابرسی بیان شد .از نظر خبرگان ،نگرش تردید حرفهای به معنای آن است که با
ذهنی پرسشگر ،ارزیابی نقادانه ای از اعتبار شواهد حسابرسی کسب شده انجام شود .در واقع تمامی
ابعاد حسابرسی از برنامه ریزی و ارزیابی ریسک تا ارزیابی انتقادی شواهد حسابرسی ،تردید حرفهای
در شکلدهی نتیجهگیری حسابرسی ضروری به شمار میآید.
تحقیقات موجود رابطه مثبت بین شک و تردید حرفهای و کیفیت حسابرسی را اثبات کرده است
(چن 70و همکاران .)0000 ،به طور خاص ،حسابرسانی که سطح باالتری از بدبینی حرفهای را اعمال
میکنند ،در صورت بروز بینظمی های با ریسک باال ،به احتمال باالتری در مقابل مشتری قرار
میگیرند و رویهها و اقدامات اضافی را انجام میدهند (شاب و الورنس ،)6991،76به احتمال باال تقلب
را کشف میکنند (برناردی ،)6991 ،ارزیابی با کیفیت باال از شواهد را نشان میدهند (هرت 70و
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همکاران ،) 0008 ،اعتماد کمتری به مشتری دارند و به احتمال زیاد سطوح باالتری از تالشهای
حسابرسی را به کار میگیرند (باولین 73و همکاران .)0061 ،عوامل چندگانه شخصیتی و درونی و
همچنین مو قعیتی به طور مستقیم بر قضاوت حرفهای حسابرس مؤثر است (نلسون .)0009 ،71به
عنوان مثال ،اقدامات حسابرس با سطح باالتری از بدبینی حرفهای با ویژگیها ذاتی زیر ارتباط مثبت
دارد :رشد اخالقی و استدالل اخالقی (برناردی6991 ،؛ شاب و الورنس6991 ،؛ سوئینی و رابرتز،
6997؛ براون لیبور و همکاران ،)0063 ،شناخت حرفهای (آرانیا و همکاران6986 ،؛ بامبر و آی یر،
 ،)0007محافظهکاری (براون لیبورد و همکاران )0063 ،و شخصیت بدبین (هرت و همکاران.)0008،
تواناییهای فردی حسابرس؛ توانایی های فردی حسابرس بر اثرگذاری بر کیفیت مستندسازی
حسابرسی در شاخص هایی همچون دقت ،مهارت و تجربه حسابرس ،شناخت فرایند حسابرسی ،تجربه
کار با صنعت و  ...بررسی شده است.
طبق نظر خبرگان ،حسابرسانی که در صنعت موردنظر تخصص دارند به دلیل داشتن توانایی
بیشتر در شناسایی و برخورد با مشکالت ویژه آن صنعت میتوانند فرایند حسابرسی را کاملتر و با
کیفیت باالتری اجرا نمایند .همچنین تجربه بیشتر حسابرس و موسسه حسابرسی ،به دلیل ایجاد
شهرت مثبت عالقه بیشتری به ارائه خدمات حسابرسی باکیفیت خواهد داشت .هر چه تجربه
حسابرس باالتر باشد آنان قادر به اعمال قضاوت بهتر و مناسبتر در استفاده از مدارک موجود در
اعمال آزمون های محتوا و تحلیل خواهند بود .حسابرسان دارای تجربه خاص در صنعت میتوانند از
طریق بهره گیری از دانش تخصصی در صنعت مربوطه و بکارگیری برنامههای حسابرسی متناسب با
آن صنعت ،به کیفیت حسابرسی مناسب است (علوی و همکاران .)6398 ،تجربه در زمینه حسابرسی،
به دانش ساختاریافته منجر می شود که تأثیر مهمی بر کیفیت حل مسائل دارد .این یافتهها با نتایج
مالنظری و اسماعیلی کیا)6393( ،؛ شلتون )6999( ،همسو است.
مدیریت دانش حسابرس؛ مدیریت دانش روشی است که به موجب آن سازمان از داراییهای
دانشمحور خود ،ارزش افزایی میکند .در مؤسسات حسابرسی ،ارزش ها و فرهنگ موسسه ،تحقیقات
موسسه ،برنامههای کسبوکار ،مقررات ،اطالعات صاحبکار و  ...را میتوان به عنوان داراییهای مبتنی
بر دانش طبقه بندی نمود .دانش حسابرس ،حسابرسان را به عنوان کارشناسانی معرفی میکند که
باید دانش و اطالعات عمومی درباره مسائل اقتصادی و حقوقی داشته باشد و همچنین از دانش
تخصصی باالیی در حوزه حسابرسی و حسابداری برخوردار باشد .دانش در دنیای پیشرفته امروز به
سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابتی اصلی مؤسسات حسابرسی است (خواجوی و کرمانی،
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 .)6100مؤسسات حسابرسی موفق ،مؤسساتی هستند که دائماً دانش جدید خلق میکنند ،آن را به
شکل گسترده منتشر میکنند و به سرعت در فناوریها و خدمات ارائه شده به کار میگیرند.
عوامل روانشناختی؛ رفتار حسابرسان منعکسکننده شخصیت و ویژگیها فردی وی در انجام
خدمات حسابرسی است؛ بنابراین ،ویژگیها فردی حسابرسان از طریق تأثیرگذاری بر تصمیمگیری و
مقاصد رفتاری آنان ،نقش اصلی را در تعیین کیفیت کار آنها دارد .مسئولیتپذیری در تمامی مراحل
حسابرسی باعث تشویق به کار بهتر میشود به عنوان نمونه ،در برنامهریزی حسابرسی سبب میشود
که حسابرس به تصمیمات اتخاذ شده در این مرحله پایبند خواهد بود .اگر حسابرس از هوش معنوی
مناسبی برخوردار باشد ،رسوایی و دستکاری که توسط حسابرس انجام میشود ،امکانپذیر نخواهد
بود .به گفته لوین ( ،)0000جوهر هوش معنوی در زندگی ما بازتاب مییابد مانند مدارا ،صداقت،
بیطرفی و محبت؛ بنابراین ،یک حسابرس نیاز دارد که دارای هوش معنوی باشد تا بتواند ذهن باز،
صادق و بیطرف داشته باشد .هوش معنوی به دلیل حمایت از ارزشهای معنوی ،صداقت و انطباق
با قوانین موجود را افزایش میدهد که حسابرس را تشویق به انجام درستکارها میکند (حنفی،71
 .)0060عملکرد حسابرسان در نتیجه بی طرفی و داشتن استقالل ظاهری و باطنی محقق خواهد شد
که یکی از عوامل مهم در این زمینه برخورداری حسابرسان از هوش اخالقی باال است تا توان بیطرفی
و رفتار اخالقی مناسب در زمان تصمیم گیری و قضاوت صحیح داشته باشند .داشتن هوش اخالقی
باال باعث بهبود روابط اجتماعی و عملکرد بهتر اقدامات حرفهای نظیر حسابرسی خواهد شد (حاجیها
و مالسلطانی.)6391 ،
 عوامل سازمانی

بعد عوامل سازمانی بر اثرگذاری در کیفیت پروندهها در بخشهای مختلفی چون منابع در دسترس،
سیستم کنترل کیفیت و رویکرد مدیریت موسسه تأکید میکند که از طریق بررسی کدهای مفهومی
مستخرج از متن مصاحبه مشارکتکنندگان به دست آمده است.
منابع در دسترس؛ استفاده کنندگان بالقوه و بالفعل خدمات حسابرسی به طور روزافزون نیازمند
اطالعات مربوط ،در خور اعتماد و بهنگام هستند و محیطهای مبتنی بر فناوری اطالعات بسترهای
تأمین این نیاز را هموار ساخته است .امروزه بر اثر افزایش کارایی و اثربخشی فناوری اطالعات،
هزینه های حسابرسی و کمبود وقت حسابرسان ،استفاده از فناوری اطالعات در حسابرسی مقرون به
صرفه شده است (مهدی پور و غفاری .)6389 ،انتخاب روش درست و مناسب به منظور انجام
حسابرسی ،به عهده حسابرس میباشد که بر اساس مهارت و تجربه وی صورت میگیرد .این روشها
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به طور کلی به دو دسته حسابرسی از درون اسناد و مدارک و حسابرسی از بیرون اسناد و مدارک
تقسیم میشود .هر موسسه حسابرسی مسئولیت دارد از رعایت استانداردهای حرفهای توسط
کا رکنانش اطمینان حاصل نماید .سیستم کنترل کیفیت ،به موسسه اطمینان معقول میدهد که
کارکنانش استانداردهای حرفهای مربوط و استانداردهای کیفی موسسه را رعایت میکنند .سیستم
کنترل کیفیت موسسه حسابرسی به دانش و مهارت کارکنان موسسه بستگی دارد .به طور کلی،
کارکنانی که برای انجام یک کار حسابرسی در نظر گرفته می شوند هر چه تواناتر و باتجربهتر باشند
به نظارت مستقیم کمتری نیاز دارند .مؤسسات حسابرسی با یک شخصیت حقوقی محدودیتهای
منحصربهفردی دارند .انتظار میرود پرونده های حسابرسی در مؤسسات حسابرسی بزرگتر به دلیل
وجود منابع درآمدی باالتر و جذب نیروهای توانمند در این مؤسسات و همچنین توجیه اقتصادی
وجود سیستم کنترل کیفیت مجزا در مؤسسات بزرگتر از کیفیت باالتری نسبت به مؤسسات کوچک
برخوردار باشد .متوسط مبلغ درآمدی یک موسسه بزرگ اختالف بسیاری نسبت مؤسسات کوچک
دارد و مؤسسات کوچک برای جبران آن اختالف ممکن است اصول و ضوابط را زیر پا بگذارد؛ بنابراین
کامالً مشخص است که نظارت بر مؤسسات بزرگ حسابرسی بیشتر خواهد بود.
در اداره موفق یک موسسه حسابرسی ،اولین موضوع توان رهبری و مدیریت است .اندرسون 71
( ،)0066یکی از ویژگیها حسابرس موفق را توانایی رهبری میداند .حسابرسان رهبر به منظور حل
مشکالت صاحبکار به آنها مشاوره میدهند ،راهحلها را جستجو می کنند و مهارت و توانایی اجرای
آن را دارند .برخی از مهارت ها و فنون مدیریتی که مدیریت هر موسسه حسابرسی باید برخوردار باشد
شامل ،رهبری و مدیریت ،استخدام نیروهای شایسته ،ارزش نهادن به حسابرسان ،همگامی با فناوری
و ایجاد فضای کاری مناسب است.
بعد ویژگیها شرکت صاحبکار بر اثرگذاری در بخشهای مختلف نوع فعالیت شرکت ،موضوع
حسابرسی و منحصربه فرد بودن هر کار حسابرسی (پیچیدگی کار) تأکید دارد که از تجزیهوتحلیل
کدهای مفهومی استخراج شده از متن مصاحبه ها به دست آمده است .هر شرکت از مجموعهای از
ویژگی ها برخوردار است که با نوع و ماهیت آن در ارتباط است .فعالیتهای تجاری مختلف از
پیچیدگی ،چرخه عملیاتی ،ریسک ،بازده ،سرمایه ،منابع مالی ،اهداف و مأموریتهای متفاوتی
برخوردار هستند و بدیهی است که محیط اطالعاتی و گزارشگری تحت تأثیر فراوان نوع فعالیت
تجاری میباشد .در سال های اخیر ،حاکمیت شرکتی به یک جنبه اصلی تجارت مبدل شده و نسبت
به آن توجه بیشتری شده است .آشنایی هیئتمدیره با ریسکهای ذاتی فعالیتها و درک عمیق از
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کسبوکار ،استفاده از اعضای غیرموظف ،کمیته های حسابرسی ،استفاده از سیستم کنترل داخلی
مناسب و همچنین حسابرسان داخلی و مستقل ،مدیریت ریسکهای محیطی شرکت (شامل ریسک
نقدینگی ،ریسک بازار ،ریسک حقوقی ،ریسکهای اعتباری و  )...و مدیریت صحیح داراییها و بدهیها،
سرمایهگذاریها و نحو ه وصول مطالبات ،سودآوری و بقای شرکت را تضمین میکنند و در نتیجه بر
کیفیت کار تیم حسابرسی و جمعآوری شواهد و مدارک قابل اتکا تأثیر بسزایی خواهد داشت.
کنترل های داخلی قوی بر نحوه رسیدگی حسابرسان اثرگذار میباشد .هر اندازه کنترلهای داخلی
قوی باشد خطر تحریف ب ااهمیت کاهش یافته و در نتیجه خطر حسابرسی کاهش مییابد (قائمی و
همکاران.)6399 ،
 عوامل زیرساخت

بر اساس نظر خبرگان ،قضاوتهای حسابرس میتواند تحت تأثیر انگیزههایی قرار بگیرند که به نوبه
خود می توانند بر کیفیت فرایند حسابرسی و مستندسازی تأثیرگذار باشند .بر این اساس ،کیفیت
فرایند حسابرسی می تواند تحت تأثیر منفی ترس از دست دادن مشتری ،فشار هزینهها و مشوقهای
حفظ مشتری قرار بگیرد .همچنین عواملی مانند نگرانی در مورد اجرای مقررات ،هزینههای احتمالی
دادرسی و احتمال از بین رفتن شهرت بر کیفیت مستندسازی حسابرسی تأثیر مثبت دارد .بر اساس
نظر راسا 77و همکاران ( ،)0000انگیزهها ناخواسته بر تصمیمات شخص تأثیر خودکار میگذارند.
پیچیدگی کار حسابرسی زمانی مطرح میشود که تصمیمگیرنده با آن کار آشنایی نداشته باشد
و یا برای تصمیمگیری در این خصوص نیاز به پردازش مقادیر زیادی اطالعات دارد (کرمی و همکاران،
 .)6391پیچیدگی صورت های مالی نسبت به پیچیدگی عملیاتی کار واحد مورد رسیدگی متمایز
است زیرا حسابرسان متخصص منابع بیشتری در صورتهای مالی دارای پیچیدگی به جای پیچیدگی
عملیاتی مشتری خود اختصاص می دهند و هر دو بعد از پیچیدگی به صورت مثبت با حقالزحمه
حسابرسی ارتباط دارد .هیات استانداردهای حسابرسی و اطمینان بخشی بیان میکند که هر کار
حسابرسی منحصربه فرد بوده و بنابراین شواهد مناسب حسابرسی از یک کار حسابرسی به کار دیگر
نیز چالشهایی را در ارزیابی و تعریف کیفیت حسابرسی ایجاد میکند (ووتن .)0003 ،78حسابرسان
نسبت به کارهایی که آن را ساده میدانند ،در رابطه با قضاوت دقیقتر اعتماد بیشتری دارند و از
طرف دیگر ،در خصوص کارهایی که از آنها با عنوان پیچیده یاد میکنند اطمینان کمتری نسبت به
دقت قضاوت دارند .بر این اساس ،حسابرسان در یک کار ساده انتظار دارند قضاوت دقیق انجام دهند؛
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بنابراین ،توجه به پیچیدگی کار حسابرسی و کسب شناخت الزم از شرکتهای مورد رسیدگی تأثیر
بسزایی در بهبود کیفیت فرایند حسابرسی خواهد داشت.
اثربخشی فرایند حسابرسی به معنی دستیابی به اهداف حسابرسی و ارائه گزارش مناسب با
وضعیت شرکت است (حساس یگانه و مداحی .)6388 ،حسابرس باید حسابرسی را با در نظر گرفتن
ریسک های موجود و احتمال اشتباهات بااهمیت در صورتهای مالی صاحبکار برنامهریزی و اجرا
نماید .همچنین بایستی شواهد کافی و قابل قبولی را درباره برآوردهای حسابداری گردآوری نماید.
برنامهریزی یع نی تدوین یک طرح کلی و یک طرح تفصیلی برای تعیین نوع و ماهیت ،زمانبندی
اجرا و حدود روشهای حسابرسی مربوط به هر حسابرسی (کرمی و همکاران .)6391 ،هدف از
برنامه ریزی فرایند حسابرسی ،انجام به موقع و اثربخش حسابرسی است که رابطه مستقیمی با
اثربخشی مستندات حسابرسی دارد .از عوامل مهمی که در برنامهریزی حسابرسی باید در نظر گرفته
شود ،پیچیدگی کار حسابرسی و بودجه زمانی کار حسابرسی است .با افزایش پیچیدگی کار حسابرسی
حسابرسان باید شناخت کافی از معامالت و ریسکهای موجود کسب کند و اثربخشی فرایند
حسابرسی برای انجام آزمونهای محتوا مربوط به معامالت برنامهریزی انجام دهد .با توجه به اینکه
عوامل مهم و اثرگذار در اثربخشی حسابرسی از جمله پیچیدگی کار حسابرسی و ارزیابی ریسک
مشتری در برنامهریزی حسابرسی در نظر گرفته میشود ،برنامهریزی در کیفیت مستندسازی و در
نتیجه افزایش اثربخشی حسابرسی تأثیر بسزایی دارد.
 -2-5راهبردهاي کیفیت مستندسازي حسابرسی و شرایط مداخلهگر
پس از بررسی شرایط علی مؤثر بر کیفیت مستندسازی حسابرسی ،راهبردها و کنش و واکنشهایی
که برای دستیابی به سطوح متفاوت کیفیت مستندسازی حسابرسی الزم است مورد توجه قرار
میگیرد .تجزیهوتحلیل مصاحبهها نشان داد که مشارکتکنندگان جهت افزایش کیفیت مستندسازی
حسابرسی راهبردهایی شامل نظارت مؤثر ،آموزش ،استفاده از فناوریهای روز و راهکارهای
حقالزحمه میباشد.
با توجه به اینکه خدمات حسابرسان بر منافع عمومی تأثیر دارد و نتیجه فعالیت حسابرسان مبنای
اعتماد عمومی قرار می گیرد ،مؤسسات حسابرسی باید برای خدماتی که عرضه مینمایند سیستم
کنترل کیفیت و نظارت مؤثری داشته باشند .نظارت حرفهای باید از طرف نهادی انجام شود که دارای
اعضای متخصص و همچنین مستقلی باشد که باعث جلب اعتماد عمومی و کارکرد بهتر مؤسسات
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گردد .هیالری و لنوکس )0001( 79نشان دادند که مؤسسات حسابرسی پس از آنکه از جانب بررسی
همپیشگان نتیجه خوبی را کسب نمودند ،مشتریان بیشتری جذب و با کسب امتیاز منفی تعدادی از
مشتریان خود را از دست دادند .این بدین معنی است که از منظر واحدهای مورد رسیدگی و متقاضیان
حسابرسی ،گزارشهای بررسی های همپیشگان حاوی محتوای اطالعاتی برای کیفیت مؤسسات
حسابرسی است .البته پژوهش هایی نیز به نتایجی حاکی از اثربخشی سیستم نظارت دولتی دست
یافتهاند .لنوکس و پیتمن ،) 0007( 80دریافتند که گزارشهای هیئت نظارت معتبر بوده و از نظر
استفادهکنندگان دارای محتوای اطالعاتی است.
دانش و مهارت موردنیاز برای فعالیت و مشارکت مؤثر حسابرسان در خدمات اعتمادسازی ،تجارت
و صنعت با سرعت شتابندهای در حال تحول است .استانداردهای بینالمللی آموزش تأکید دارند که
حسابرسان بعد از ورود به حرفه ،جهت حفظ صالحیتهای حرفهای باید به طور سالیانه  10ساعت
در سه حوزه حسابداری مالی و مباحث مربوط ،دانش سازمانی و بازرگانی و دانش و قابلیتهای فناوری
اطالعات آموزش ببینند( .حسابرس( )6390 ,مجله حسابرس ،شماره  .)6390 ،11حسابرسان باید
دانش و تجربیات خود را در رابطه با گرایشهای اختصاصی صنعت و همچنین حسابداری ،حسابرسی
و قوانین و مقررات با اعضای گروه حسابرسی به اشتراک بگذارند که میتواند بر فعالیتها و نتایج
رقابتی آن ها تأثیرگذار باشد .قابلیت مؤسسات حسابرسی برای بهبود مهارتها ،دانش و بهترین
تجربیات کادر حرفه ای برای دستیابی به دانش به منظور استفاده مجدد و به حداقل رسانیدن بار
اطالعاتی ،می تواند موجب کیفیت ،کارایی و کارآمدی خدمات حسابرسی و فعالیتهای آن گردد
(خواجوی و کرمانی.)6100 ،
موضوع چگونگی قیمتگذاری حسابرسی و امکان قیمتگذاری پایین حسابرسی (پدیده نرخ
شکنی) و تبعات آن بر استقالل و کیفیت حسابرسی همواره مورد توجه نهادهای ناظر بر بازارهای
سرمایه بوده است (لوین0000،86؛ ترنر0000 ،80؛ کرانتز0000 ،83؛ هوانگ 81و همکاران.)0009 ،
نگرانی عمده در این زمینه چگونگی تعیین مبلغ حقالزحمه حسابرسی و امکان کاهش عمده آن
توسط حسابرس به منظور تصاحب قرارداد حسابرسی و افزایش آن در سنوات آینده بوده و از این
پدیده به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر نقض استقالل حسابرس و در نتیجه ،کیفیت حسابرسی یاد
میشود (عزیزخانی و آقابیگی .)6390 ،رخشی و همکاران ( ،)6100بیان میکنند که مؤسسات
حسابرسی کوچک به دلیل حقالزحمه نامناسب نمیتوانند زمان مناسب برای کشف تحریفهای
بااهمیت در صورتهای مالی صاحبکار خود صرف کنند .همچنین ،با پذیرش این موضوع که مؤسسات
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حسابرسی هم مانند سایر بنگاههای اقتصادی از عوامل محیطی تأثیر میگیرند ،بدیهی است که در
جامعه فعلی ما ،کار برای مؤسسات حسابرسی کوچک کافی نیست؛ بنابراین یکی از راهکارهای
پیشنهاد شده از طرف مشارکتکنندگان ،ادغام مؤسسات حس ابرسی کوچک است .به زعم
مشارکت کنندگان یکی از دالیل این موضوع گسترده شدن حوزه فعالیت دولت در این حوزه است و
دولت باید یک نهاد حسابرسی داشته باشد و در این حوزه فعالیت نداشته باشد .همچنین در کشور
ما ،حتی فعاالن اقتصادی شناخت کاملی نسبت به تأثیرگذاری نتایج کار حسابرسان در فعالیت خود
ندارند و این رسالت جامعه حسابداران رسمی است که این حرفه را به جامعه بشناساند.
 -3-5پیامدهاي افزایش کیفیت مستندسازي حسابرسی
پیامدها ،خروجیهای حاصل از استفاده از راهبردها میباشند .تحلیل مصاحبهها نشان میدهد که
پیامدها را میتوان در سه دسته پیامدهای مالی ،پیامدهای استراتژیک و شفافیت تقسیمبندی نمود.
حرفه حسابرسی به عنوان یکی از گروه ها و عوامل اثرگذار در زنجیره تأمین گزارشگری مالی باکیفیت
ایفا کند .بازار سرمایه به عنوان مهم ترین رکن اقتصادی کشور نیازمند گزارشگری مالی باکیفیت است
و این کیفیت بهگونهای حادث نمیشود مگر اینکه فرایند حسابرسی با کیفیت انجام شود .حسابرسی
نوعی خدمت حرفه ای با انگیزه اقتصادی است که با هدف کاهش ریسک اطالعاتی ذینفعان طراحی
شده است ،متکی به دانش و مهارت کارشناسان به خدمت گرفته شده در یک فرایند نظاممند است
که نیازهای ذینفعان را در نظر می گیرد و پیامدهای آن غیرقابل مشاهده بوده و منوط به
محدودیتهای بازار و فشارهای نظارتی است؛ بنابراین بدیهی است که نظریه اقتصادی و مقررات
می توانند بر اجرا و پیامدهای حسابرسی تأثیرگذار باشند .مدیر یکی از مؤسسات بزرگ حسابرسی بر
این عقیده است که:
"آثار تمامی مسائل اقتصادی در اعداد و ارقام صورتهای مالی است که به استفادهکنندگان ارائه
می شود اگر کیفیت مستندسازی حسابرسی و در نتیجه آن کیفیت اظهارنظر حسابرسی باال باشد،
صورتهای مالی با درجه اتکای باال ارائه میشود و در غیر این صورت تصمیمگیریها بر مبنای
اطالعات ناقص و اشتباه انجام میشود .کیفیت باالی پروندههای حسابرسی منجر به شفافیت باالی
صورتهای مالی و شایستهساالری می شود و هیات مدیره و مدیرعامل بایستی در مقابل گزارش
حسابرس پاسخگو باشند".
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زمانی که شرکتها از نظر منابع مالی محدودیت دارند ،تالش خود را برای کاهش عدم تقارن
اطالعاتی به کار میبرند تا منابع مالی کمهزینهتری به دست بیاورند (افالطونی0061،؛ چانی 81و
همکاران .)0060 ،یکی از روش های کاهش عدم تقارن اطالعاتی ،انجام حسابرسی باکیفیت است که
با کاهش مشکالت نمایندگی بین مدیریت و افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث سرمایهگذاری
کاراتر خواهد شد (ثقفی و معتمدی0060 ،؛ نهندی و تقی زاده .)0063 ،با افزایش کیفیت حسابرسی،
حساسیت تأمین مالی و سرمایهگذاریهای شرکتها به ارزش وثیقهای داراییها یا همان ظرفیت
تأمین مالی کاهش مییابد و موجب کیفیت گزارشگری مالی ،کاهش عدم تقارن اطالعاتی و افزایش
زیاد کارایی سرمایهگذاری میشود (دهکردی و رضازاده)6397 ،؛ بنابراین ،شرکتها جهت
سرمایهگذاریهایی با کارایی باالتر ،تمایل بهکارگیری حسابرسان با کیفیتتر خواهند داشت و
حسابرسان با افزایش کیفیت فرایندهای حسابرسی خود برای توسعه سهم خود از بازار گام بزرگی بر
خواهند داشت.
 -6بحث و نتیجهگیري
نظریه اکتشافی در این پژوهش در رابطه با کیفیت مستندسازی حسابرسی و عوامل مؤثر بر آن
میتواند نقش مؤثری در غنیسازی پژوهشهای آتی داشته باشد.
 )6پیشنهاد می شود که بر اساس روش پژوهش کمی و از طریق پرسشنامه ،تأثیر هر یک از
مفاهیم کشف شده در مدل پژوهش آزمون شود.
 تأثیر عوامل روانشناختی و شخصیتی حسابرسان بر کیفیت مستندسازی حسابرسی
 تأثیر زیرساختهای فناوری بر کیفیت مستندسازی حسابرسی
 تأثیر فشار بودجه زمانی بر کیفیت مستندسازی حسابرسی
 تأثیر حقالزحمه بر کیفیت مستندسازی حسابرسی
 )0پیشنهاد میشود که نحوه ارزیابی و سنجش کیفیت مستندسازی حسابرسی و تدوین شاخصی
برای اندازه گیری کیفیت مستندسازی حسابرسی در مطالعات آتی میتواند مورد بررسی قرار
گیرد.
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