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  چكيده

های کلیدی حسابرسی طبق استاندارد بین المللی حسابرسی هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه حسابرسان در مورد موضوع

 دهد که ارزیابی حسابرس از مفروضاتهای دریافت شده از پرسشنامه توزیع شده میان حسابداران رسمی نشان میاست. پاسخ 107

های مختلف شرکت، های مالی در گزارش حسابرس، نحوه مواجهه حسابرس با ریسکاساسیِ مبنای شناخت و  افشای اقالم صورت

هایی با باالترین ریسک تحریف با اهمیت )ریسک ناشی از تقلب( در گزارش حسابرس، ارزیابی حسابرس از رویدادها و معامالت حساب

های مالی دارای بیشترین اهمیت هستند، باید به ای حسابرس در حسابرسی صورتاوت حرفهعمده و نیز مواردی که بر اساس قض

های کلیدی حسابرسی منجر به افزایش ارزش های کلیدی حسابرسی شناسایی شوند. از دید حسابرسان افشای موضوععنوان موضوع

گذاران، گیری سرمایهونی حسابرس، بهبود تصمیمای و قاناطالعاتی و کاهش یکنواختی گزارش حسابرس، افزایش مسئولیت حرفه

های کلیدی حسابرسی در هر صنعت و صنایع مختلف متفاوت بهبود کیفیت حسابرسی و بهبود گزارشگری مالی خواهد شد. موضوع

نی بر کنندگان مبتواند منجر به برداشت استفادههای کلیدی حسابرسی میچنین از نظر حسابرسان، افشای موضوعهستند. هم

های های کلیدی حسابرسی و عدم پذیرش اظهارنظر مقبول حسابرس، متفاوت بودن موضوعاظهارنظر جداگانه در خصوص موضوع

های حسابرسی، تاثیر منفی بر رابطه صاحبکار و حسابرس ای حسابرسان، افزایش هزینهکلیدی حسابرسی به دلیل اعمال قضاوت حرفه

کنندگان از حسابرس به عنوان منبع اصلی اطالعات گردد. حسابرسان به لزوم وجود تلقی استفاده و افزایش فشار از سوی صاحبکار،
ترین محل به ها باید در نزدیکاند و از دید آنها این موضوعهای کلیدی حسابرسی اشاره نمودهرهنمود برای شناسایی و افشای موضوع

 .هر موضوع از عنوان مناسبی استفاده شودبندی ارائه بند اظهارنظر حسابرس افشا و برای طبقه

 .، گزارش حسابرس107های کلیدی حسابرسی، استاندارد بین المللی حسابرسی کلیدی: موضوع کليدی: های هواژ
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 مقدمه -1

حسابرسی مستقل نقش مهمی در حمایت از کیفیت 

گزارشگری مالی دارد و گزارش حسابرس به عنوان یک بخش 

رسانی ای در اطالعمالی، نقش عمده الینفک فرآیند گزارشگری

کند؛ به همین دلیل لزوم نظارت و کنندگان ایفا میبه استفاده

تجدیدنظر در ارزش اطالعاتی و مربوط بودن گزارش حسابرس 

-همواره مورد توجه استانداردگذاران بوده است. بعد از رسوایی

، جهانی شدن محیط کسب 1002های مالی اخیر، بحران مالی 
های گزارشگری مالی )نظیر استفاده ر و افزایش پیچیدگیو کا

های مشکل، الزام به افشاهای از برآوردهای ذهنی و قضاوت

متعدد و مخاطبان جهانی(، تقاضا برای دریافت اطالعات بیشتر 

تر از طریق گزارش حسابرس افزایش یافت. به همین و مربوط

ان نظیر هیات گذاردلیل برخی از استانداردگذاران و مقررات

و هیات  7المللی حسابرسی و اعتباربخشیاستانداردهای بین

آمریکا به منظور بهبود  1های عامنظارت بر حسابداری شرکت

گزارش حسابرس و افزایش شفافیت آن، در برخی از 

استانداردهای موجود خود تجدیدنظر و یا استانداردهای 

با عنوان  جدیدی را تدوین نمودند. این دو نهاد بخشی را

های کلیدی/ اساسی حسابرسی با هدف افزایش ارزش موضوع

اطالعاتی گزارش حسابرس به گزارش جدید حسابرس اضافه 

-اند. در این راستا هیات استانداردهای حسابرسی و اعتبارنموده

را تدوین نموده  107المللی حسابرسی بخشی، استاندارد بین

-با عنوان موضوع است که طبق این استاندارد بخش جدیدی

به گزارش حسابرس اضافه شده است و  1های کلیدی حسابرسی

 الزامی نموده است. 1070دسامبر  71اجرای آن را از تاریخ 

های عام نیز استاندارد هیات نظارت بر حسابداری شرکت

های اساسی جدیدی را تدوین نموده است که افشای موضوع

ای، به این در گزارش حسابرس را به صورت مرحله 4حسابرسی

های اساسی حسابرسی را برای صورت که بند مربوط به موضوع

ژوئن  10ها منتهی به های بزرگ که سال مالی آنشرکت

 71ها از باشد و برای سایر شرکتو بعد از آن می 1077

، الزم االجرا نموده است. به منظور تدوین 1010دسامبر 

المللی ردهای جدید مذکور، هیات استانداردهای بیناستاندا

-حسابرسی و اعتباربخشی و هیات نظارت بر حسابداری شرکت

های مختلف نظیر های وسیعی از گروهسنجیهای عام، نظر

گذاران در کنندگان صورتهای مالی و سرمایهحسابرسان، تهیه

ی هاهای دریافت شده از گروهسراسر دنیا صورت گرفت. پاسخ

، ارنست اند 1مختلف متفاوت بودند. به عنوان مثال دلویت

از اضافه شدن بخش  2چیامپیو کی 1،گرنت تورنتون0یانگ

های کلیدی حسابرسی در گزارش حسابرس حمایت موضوع

هایی را در این زمینه مطرح و اند اما در عین حال چالشنموده

یالت اند. انجمن حسابداران رسمی ااظهار نگرانی نموده

های کلیدی ( با اضافه شدن بخش موضوع1071)7نیویورک

حسابرسی به گزارش حسابرس مخالفت نمودند و معتقد 

هستند که این امر باعث افزایش مفید بودن و ارتقای گزارش 

گردد و بر عکس باعث رقیق شدن اثر پیام حسابرس نمی

رد/پذیرش گزارش حسابرس شده و ارزش گزارش حسابرس را 

 70دهد. انیستیتوی رسمی حسابداری و مالیه عمومییکاهش م

های کلیدی دارد که اضافه شدن بخش موضوع( بیان می1071)

-حسابرسی به گزارش حسابرس ممکن است درک استفاده

تر نموده و در کنندگان را نسبت به فرآیند حسابرسی عمیق

یابد و منجر به عین حال حجم گزارش حسابرس نیز افزایش می

یش تالش خوانندگان برای درک بهتر گزارش حسابرس افزا
( 1071) 77خواهد شد. انجمن حسابداران رسمی قسم خورده 

های کلیدی حسابرسی در گزارش اضافه شدن بخش موضوع

کنندگان مفید دانسته و از آن حمایت حسابرس را برای استفاده

های نماید و آن را پاسخ به موقع و مناسب به نیازهای گروهمی

گران مالی گذاران و تحلیلکننده به ویژه سرمایهمختلف استفاده

های داند. با توجه به مباحث مطرح شده و وجود دیدگاهمی

متفاوت در این حوزه، موضوع اصلی این پژوهش بررسی دیدگاه 

های حسابرسان ایرانی در خصوص شناسایی و افشای موضوع

-نیازهای پیادهو پیش هاکلیدی حسابرسی و مزایا و معایب آن

گردد چه باعث میچنین آنباشد. همسازی استاندارد جدید می

بر اهمیت ضرورت پژوهش در این حوزه بیفزاید، جدید بودن 

موضوع، متفاوت بودن محیط قانونی، اقتصادی و سیاسی ایران 

با سایر کشورها و عدم شواهد تجربی و دانش کافی است که 
ه ادبیات موجود در این زمینه کمک تواند بمقاله حاضر می

های کلیدی نماید و در راستای شناسایی و افشا موضوع

حسابرسی نیز حسابرسان را یاری رساند و نیازهای مربوط به 

سازی این استاندارد را از دیدگاه حسابرسان در اختیار پیاده

ربط نظیر سازمان بورس به عنوان مقام ناظر و های ذیسازمان

 سابرسی قرار دهد.سازمان ح

 

 و مروری بر پيشينه پژوهش مبانی نظری -2
 فرایند نتایج رسانیاطالع مکانیسم حسابرس گزارش

 شده حسابرسی مالی هایصورت کنندگاناستفاده به حسابرسی

 همواره شده حسابرسی مالی هایصورت کنندگاناستفاده .است

 درباره بیشتر اطالعات به دسترسی را در مورد خود نیاز

 اغلب که اندنموده مطرح حسابرسی در اهمیت های حائزموضوع

 مورد در که شودمی مربوط مالی هایصورت در هاییبخش به

 حسابرسان و مدیران توسط ایمالحظه قابل هایها قضاوتآن

المللی حسابرسی و هیات استانداردهای بین)است  شده اعمال
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( معتقدند 1071همکاران ). ماک و (1071اعتبار بخشی،الف 

کنندگان تمایل دارند اطالعات بیشتری درباره که استفاده

های های تحلیلی مدیران، رویهعملیات حسابرسی، گزارش

حسابداری مورد استفاده صاحبکاران و اطالعات مربوط به 

ریسک دریافت کنند. در واقع محیط کنونی به اطالعات 

های اقتصادی و فرآیندهایی اهتفصیلی و قابل اتکاء در مورد بنگ

کنند، نیاز دارد. های مالی را پشتیبانی میکه کیفیت گزارش

کنندگان گذاران بالقوه و دیگر استفادهداران فعلی و سرمایهسهام

یابی به های مالی در تالش هستند تا از طریق دستگزارش

و قابل اتکا سطح ابهام خود را کاهش دهند  اطالعات مربوط

المللی حسابرسی و اعتبار بخشی، ت استانداردهای بینهیا)

1077). 

-دهد که دیدگاه استفادهنتایج تحقیقات نظری نشان می

-کنندگان درباره کیفیت حسابرسی تحت تاثیر ارزش اطالع

رسانی گزارش حسابرس است. از آنجا که گزارش کنونی 

و  هاهای اجرایی، انتخابحسابرس اطالعات کاملی درباره رویه

های حسابرس که در ارائه اظهارنظر اعمال شده است، قضاوت

نماید، اطالعات کمی جهت ارزیابی کیفیت حسابرسی افشا نمی

کند. با توجه به تاثیر مثبت افزایش شفافیت درباره ارائه می

کنندگان درباره کیفیت فرایند حسابرسی بر نگرش استفاده

ت اطالعات بیشتر و کنندگان خواهان دریافحسابرسی، استفاده

المللی حسابرسی و هیات استانداردهای بین)تر هستند مربوط

. بر این اساس هیات تدوین استانداردهای (1077اعتبار بخشی، 

المللی المللی حسابرسی و اعتباربخشی، استاندارد بینبین

های گزارشگری نسبت به صورت "با عنوان  100حسابرسی 

قرار داده که یکی از تغییرات این  را مورد تجدید نظر "مالی 

های کلیدی حسابرسی به گزارش استاندارد افزودن موضوع
را  107المللی حسابرسی باشد و نیز استاندارد بینحسابرس می

های کلیدی حسابرسی در رسانی موضوعاطالع "با عنوان 

تدوین نموده است. هیات نظارت بر  "گزارش حسابرس مستقل

ای عام آمریکا نیز استاندارد جدیدی را هحسابداری شرکت

های ی حسابرسی صورتگزارش حسابرس درباره "تحت عنوان

 "مالی در زمانی که حسابرس اظهارنظر مقبول ارائه می کند

صادر نمود که طبق این استاندارد بخش جدیدی تحت عنوان 

های اساسی حسابرسی به گزارش حسابرس اضافه شده موضوع

(. 1071های عام،بر حسابداری شرکت است )هیات نظارت

هایی است که انتقال اطالعات مربوط به ریسک یکی از موضوع

المللی حسابرسی و اعتباربخشی هیات تدوین استانداردهای بین

های عام آمریکا تالش و هیات نظارت بر حسابداری شرکت

های کلیدی/ اساسی حسابرسی نمودند تا در افشای موضوع
در واقع هر دو هیات تالش  (. 1070ند )پلزر،مدنظر قرار ده

کردند تا با معرفی استاندارد جدید، اطالعات بیشتری درباره 

کنندگان ارائه دهند. طبق ریسک حسابرسی به استفاده

های عام استاندارد جدید هیات نظارت بر حسابداری شرکت

هایی هستند که های اساسی حسابرسی، موضوعآمریکا موضوع

رسانی شده یا د حسابرسی به کمیته حسابرسی اطالعطی فرآین

ها یا مربوط به حساب -رسانی شوند و: الفبایست اطالعمی

 -های مالی با اهمیت است و بافشاهایی است که در صورت

های چالش برانگیز، ذهنی و پیچیده مستلزم اعمال قضاوت

های حسابرس هستند )هیات نظارت بر حسابداری شرکت

-موضوع 107المللی حسابرسی (. طبق استاندارد بین1071عام،

هایی هستند که بر مبنای های کلیدی حسابرسی، موضوع

ای حسابرس دارای بیشترین اهمیت در حسابرسی قضاوت حرفه

ها از بین موارد اند. این موضوعهای مالی دوره جاری بودهصورت

شوند )استاندارد رسانی شده به ارکان راهبری انتخاب میاطالع
 های کلیدی حسابرسی(. موضوع 107المللی حسابرسی بین

 و بررسی مورد تجاری واحد به مربوط خاص طور به باید

 و مربوط اطالعات باشند قادر تا باشند حسابرسی عملیات

 دهند، لذا استاندارد انتقال کنندگاناستفاده به را داریمعنی

 گیریتصمیم چارچوب دربرگیرنده 107المللی حسابرسی بین

 از تا کندمی کمک حسابرسان به که است قضاوت بر مبتنی

-موضوع های اطالع رسانی شده به ارکان راهبری،بین موضوع

-های کلیدی حسابرسی به شمار میهایی را که جزء موضوع

 تمرکز هدف با گیریتصمیم چارچوب این. کنند تعیین آیند،

 سایر و گذارانسرمایه عالقه مورد که ییهاموضوع بر حسابرسان

 مالی هایصورت از هاییبخش ویژه به است، کنندگاناستفاده

 توسط ایپیچیده یا مالحظه قابل هایقضاوت اعمال نیازمند که

 با مطابق که حسابرس است بوده ضروری یا و بوده مدیران
 المللی حسابرسیبین استانداردهای در ریسک بر مبتنی رویکرد

حسابرس باید از بین نماید، تهیه شده است.  تمرکز هاآن بر

هایی های اطالع رسانی شده به ارکان راهبری، موضوعموضوع

که مستلزم توجه ویژه حسابرس در جریان عملیات حسابرسی 

اند را مشخص نماید و در این راستا موارد زیر را در نظر بوده

باالیی برای تحریف با بگیرد: الف( مواردی که دارای ریسک 

 171المللی حسابرسی اهمیت بوده و یا در قالب استاندارد بین

)تجدیدنظر شده( دارای ریسک قابل مالحظه هستند. ب( 

های های مهم حسابرس در ارتباط با اقالمی از صورتقضاوت

های مهم مدیریت است از جمله مالی که شامل قضاوت

تاثیر  ابل مالحظه ج(برآوردهای حسابداری حاوی ابهام ق

اند ای که در طول دوره مالی رخ دادهرویدادها یا معامالت عمده

المللی حسابرسی و اعتبار بخشی،الف هیات استانداردهای بین)
الزامی کرده است  107المللی حسابرسی استاندارد بین .(1071
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های کلیدی حسابرسی بسته به قضاوت که توصیف موضوع

های کافی را در برگیرد تا ید توضیحای حسابرس باحرفه

کنندگان را قادر سازد این مطلب را درک کنند که چرا استفاده

ها برخورد اند و شرکت چگونه با آناین اقالم حائز اهمیت بوده

نموده است. با این حال، میزان و شکل انتقال اطالعات درباره 

ت های کلیدی حسابرسی در استاندارد مطرح نشده اسموضوع

تا حسابرسان را به منظور تاکید بیشتر بر واحد تجاری منعطف 

المللی حسابرسی و اعتبار هیات استانداردهای بین) نماید.

های کلیدی حسابرسی در افشا موضوع .(1071بخشی، ب

تواند دارای اثرهای مثبتی بر ارزیابی گزارش حسابرس می

ین به کنندگان باشد که اکیفیت حسابرسی از سوی استفاده

کنندگان به فرایند نوبه خود باعث افزایش اطمینان استفاده
 تدوین های مالی خواهد شد. هیاتحسابرسی و صورت

 است معتقد بخشی اعتبار و حسابرسی المللیبین استانداردهای

 حسابرس گزارش در حسابرسی کلیدی هایموضوع ارائه که

-می شده انجام حسابرسی فرایند شفافیت الف( افزایش :باعث

 به را کنندگاناستفاده سایر و گذارانسرمایه گردد؛ ب( تمرکز

های قضاوت اعمال نیازمند که مالی هایصورت از هاییبخش

-می معطوف حسابرس هستند، ویژه توجه و مدیریتی عمده

 کنندگاناستفاده سایر و گذارانسرمایه به تواندمی که نماید

 نتیجه و مالی هایصورت تجاری، واحد وضعیت تا کند کمک

 حسابرس اظهارنظر در که ترتیبی به را فرایند حسابرسی

 کنندگاناستفاده کند؛ ج( برای نمایان است، شده منعکس

 جمله از ) راهبری ارکان و مدیریت مبنایی به منظور تعامل

 واحد در رابطه با معینی موارد درباره( حسابرسی هایکمیته
 حسابرسی فرایند یا شده حسابرسی مالی هایصورت تجاری،

 حسابرسی کمیته و حسابرس میان نماید؛ د( ارتباطمی فراهم

 بهبود حسابرسی در داده روی هایموضوع ترینمهم مورد در را

هایی موضوع افشای به بیشتر توجه باعث تواندمی و بخشیده

 به مالی هایصورت در حسابرسی کمیته و مدیران که شود

بر اطالع  بیشتر حسابرس آورند؛ و( موجب تمرکزمی عمل

 غیرمستقیم صورت به تواندمی که شودهایی میرسانی موضوع

 حسابرسی ارتقای کیفیت و ایحرفه تردید افزایش به منجر

المللی حسابرسی و اعتبار هیات استانداردهای بین)شود 

 .(1071بخشی، الف

اطالع رسانی گیری برای تعیین و در ادامه چارچوب تصمیم

هیات )های کلیدی حسابرسی ارائه شده است موضوع
 .(1070المللی حسابرسی و اعتبار بخشی، استانداردهای بین

های کلیدی با توجه به جدید بودن بحث موضوع

حسابرسی در گزارش حسابرس و چالشی بودن آن به دلیل 

ها، الزم ای حسابرس در تعیین موضوعاستفاده از قضاوت حرفه

های کلیدی حسابرسی ست دیدگاه حسابرسان در مورد موضوعا

بررسی شود. این پژوهش با هدف پاسخگویی به این سواالت 

هایی باید انجام شده است که از دیدگاه حسابرسان چه موضوع

های کلیدی حسابرسی در گزارش حسابرس به عنوان موضوع

های عشناسایی و افشا گردد؟ از دیدگاه حسابرسان افشای موضو

کلیدی در گزارش حسابرس دارای چه مزایا و معایبی است؟ آیا 

نیاز به آموزش و تدوین رهنمود برای تسهیل بکارگیری 

که از دیدگاه استاندارد جدید وجود دارد؟ و نهایتاً این

های کلیدی حسابرسان محل مناسب برای ارائه موضوع

 حسابرسی در گزارش حسابرس کجاست؟

 

 هشپيشنيه پژو -2-1

 در ایران پژوهشی مرتبط در این زمینه مشاهده نشده است.

المللی در پاسخ به نظرسنجی هیات استانداردهای بین

حسابرسی و اعتباربخشی در خصوص بهبود گزارش حسابرس، 

دارد که افشای ( بیان می1071موسسه حسابرسی دلویت )

های کلیدی حسابرسی توسط حسابرس این امکان را موضوع

ای خود نماید که حسابرس بر مبنای قضاوت حرفهمیفراهم 

بتواند اطالعات معنادار، مربوط و مورد نیاز درباره عملیات 

های مالی منتقل نماید کنندگان صورتحسابرسی را به استفاده

-و اطالعاتی را که حائز بیشترین اهمیت در حسابرسی صورت

های صورت کنندگاناند را در اختیار استفادههای مالی بوده

چنین باعث تشویق مدیران و ارکان راهبری مالی قرار دهد؛ هم

شود. های مالی میواحد تجاری به ارتقاء کیفیت افشای صورت

هایی در اجرا همراه خواهد بود؛ زیرا اما در عین حال با چالش

امکان دارد حسابرس مجبور شود اطالعاتی را منتقل نماید که 

 م برسد.الزم نیست به اطالع عمو

دارد که این احتمال ( در ادامه بیان می1071دلویت )

های کلیدی های گزارشگری موضوعوجود دارد که الزام

های اولیه به طور یکنواخت اجرا نشوند به حسابرسی در سال

چنین که حسابرسان در حال کسب تجربه هستند و همدلیل آن

ای شوند. شهاین احتمال نیز وجود دارد که به مرور زمان کلی

پذیری در ( معتقد است عواملی از جمله انعطاف1071دلویت )

المللی حسابرسی پیشنهاد شده، دستوری استانداردهای بین
نبودن بیش از حد و بیان شفاف این مطلب که شناسایی 

های کلیدی حسابرسی و اعالم موارد مربوطه باید مطابق موضوع

تواند ت پذیرد، میبا شرایط خاص هر عملیات حسابرسی صور

به دستیابی به نتایج مورد انتظار از جمله اعمال یکنواخت و 

 منطقی قضاوت حسابرس کمک نماید.
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 حسابرسیهای کليدی تعيين و اطالع رسانی موضوع فرآیند -1نمودار

 

( در پاسخ به نظرسنجی هیات 1071ارنست اند یانگ )

المللی حسابرسی و اعتباربخشی در خصوص استانداردهای بین

های بهبود گزارش حسابرس، معتقد است که ارائه بخش موضوع

کلیدی حسابرسی باعث افزایش مفید بودن گزارش حسابرس 

های مهمی زیرا شفافیت بیشتری را در موضوعشود؛ می

کند که حسابرس زمان و توجه بیشتری را معطوف منعکس می

ها با ارکان های زیادی درباره آن موضوعها نموده و بحثآن

هایی در این باره وجود راهبری داشته است. با این حال نگرانی

 107ی المللی حسابرسی پیشنهاددارد که کاربرد استاندارد بین

های کلیدی حسابرسی متفاوتی منجر به افشای تعداد موضوع

ها شود که هریک جزییات تفصیلی متفاوتی دارند. نگرانی آن

های ها که قبالً به عنوان موضوعاین است که برخی موضوع

اند به مرور زمان حائز اهمیت کلیدی حسابرسی شناسایی نشده

متوجه شود که شوند و سپس حسابرس با نگاه به گذشته، 

های کلیدی حسابرسی قدرت تشخیص او برای تعیین موضوع

زیر سوال رفته است. عالوه بر این مدیران و ارکان راهبری 
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هایی برای افشا شدن موضوع کلیدی ممکن است نگرانی

حسابرسی در گزارش حسابرس داشته باشند؛ چرا که این اقالم 

ی عقیده داشته دارای ماهیتی حساس بوده و یا ارکان راهبر

باشند که افشای موارد فوق ممکن است باعث تصور ضعف در 

ها چنین آنمدیریت و متعاقباً به انتقاد عمومی منجر گردد. هم

های کلیدی حسابرسی نباید کنند که افشای موضوعبیان می

تعهداتی را به وجود آورد که حسابرسان به عنوان منبع اصلی 

 .اطالعات در نظر گرفته شوند

( در پاسخ به نظرسنجی هیات 1071گرنت تورنتون )

المللی حسابرسی و اعتباربخشی در خصوص استانداردهای بین

های بهبود گزارش حسابرس، از اضافه شدن بخش موضوع

کلیدی حسابرسی در گزارش حسابرس حمایت نموده و البته 
کند که ممکن است حسابرس به عنوان منبع اصلی بیان می

که توصیف حد تجاری در نظر گرفته شود و یا ایناطالعات وا

ای گردد و های کلیدی حسابرسی به مرور زمان کلیشهموضوع

یا ممکن است در برخی شرایط حاکی از نواقصی در افشاهای 

-( بیان می1071های مالی تلقی گردد. گرنت تورنتون )صورت

-گیریبینی نتیجهدارد که ما به عنوان حسابرس قادر به پیش

های کلیدی حسابرسی نیستیم. کنندگان از موضوعهای استفاده

های با این حال الزم است حساسیت اطالعات و مسئولیت

حسابرس برای محرمانه بودن همواره مدنظر باشد. عالوه بر این، 

کنندگان دارای نیازهای متفاوتی هستند که ناشی از استفاده

نی یا صنایع مربوطه ای، قانوعواملی از جمله انتظارات منطقه

-است. بنابراین ممکن است الزم باشد هیات استانداردهای بین

المللی حسابرسی و اعتبار بخشی برای اجرای پیشنهاد خود، 
کنندگان فراهم آورد منابع و اقالم آموزشی الزم را برای استفاده

تا درک بهتری از الگوی گزارشگری حسابرسی پیدا کنند. عالوه 

است نیاز باشد رهنمودهای اجرایی به منظور بر این ممکن 

هایی که مدیر یا ارکان راهبری به افشای برخورد با موقعیت

کنند، نیز ارائه های کلیدی توسط حسابرس اعتراض میموضوع

ها در برگیرنده این مفهوم است شود؛ زیرا توصیف این موضوع

و ها را واجد حساسیت که واحد تجاری اطالعاتی دارد که آن

 کند.محرمانه تلقی می

( در پاسخ به نظرسنجی هیات 1071چی )امپیکی

المللی حسابرسی و اعتباربخشی در خصوص استانداردهای بین

های کلیدی بهبود گزارش حسابرس معتقد است ارائه موضوع

گویی به نیاز حسابرسی در گزارش حسابرس برای پاسخ
عملیات حسابرسی  کنندگان که نیازمند درک بهتری ازاستفاده

شود، قدم اصلی نسبت به آنچه در مدل و الگوی کنونی ارائه می

اند که به طور کلی از این تغییر ها بیان نمودهمهمی است. آن

کنند، اما با ارائه اطالعات اصلی درباره واحد تجاری حمایت می

های کلیدی حسابرسی در توصیف حسابرس درباره موضوع

کنندگان درباره ه ارائه اطالعات به استفادهموافق نیستند، چرا ک

ها بیان واحد تجاری مسئولیت مدیر و ارکان راهبری است. آن

های کلیدی حسابرسی در کنند که توضیح درباره موضوعمی

های گزارش حسابرس نباید مجموعاً اظهارنظر بر کلیت صورت

 مالی را تحت تاثیر منفی قرار دهد. 

( در پاسخ به 1071) 71ی کاناداای رسمحسابداران حرفه

المللی حسابرسی و نظرسنجی هیات استانداردهای بین

اند اعتباربخشی در خصوص بهبود گزارش حسابرس بیان نموده

های کلیدی حسابرسی که منافع بالقوه افشای موضوعکه با آن

را درک کرده اما در عین حال معتقد هستند ممکن است دو 

ی را برای یک موضوع مشابه اتخاذ های متفاوتحسابرس روش
رسانی بسیار متفاوت برای استفاده تواند به اطالعکنند که می

چنین معتقد هستند که به ها همکنندگان منجر گردد. آن

منظور کاهش ریسک دعوی حقوقی، حسابرسان تمایل خواهند 

اهمیت را های نسبتاً بیداشت بسیاری از موارد از جمله موضوع

کنند، زیرا نگران موضوع کلیدی حسابرسی شناسایی  به عنوان

هستند موردی را از قلم بیندازند که اگر چه به طور مناسب در 

جریان عملیات حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته اما متعاقباً 

ها به منظور تبدیل به یک موضوع کلیدی حسابرسی شود. آن

رهنمودهای بیشتری در اجتناب از چنین نتایجی خواستار ارائه 

 استانداردها شدند.

( در نظرسنجی که توسط 1071) 71اداره ملی حسابرسی

هیات استانداردهای بین المللی حسابرسی و اعتباربخشی در 

خصوص بهبود گزارش حسابرس صورت گرفت، معتقد است که 
های کلیدی حسابرسی در فراهم اضافه نمودن بخش موضوع

ه فرآیند حسابرسی، بهبود درک آن نمودن بینش بهتر نسبت ب

-گویی حسابرس مفید میو شفافیت بیشتر و مسئولیت پاسخ

المللی حسابرسی باشد. این نهاد معتقد است که استاندارد بین

در مجموع چارچوب کافی برای هدایت قضاوت  107

های کلیدی حسابرسی را فراهم حسابرسان در تعیین موضوع

رای یکنواخت رهنمود فوق برای نماید، اما ریسک عدم اجمی

های کلیدی حسابرسی وجود دارد که این ریسک تعیین موضوع

ها در طول زمان کاهش خواهد احتماالً با افزایش تعداد گزارش

چنین این نهاد یافت و به وحدت رویه منجر خواهد شد. هم

المللی حسابرسی باید معتقد است که هیات استانداردهای بین

های کلیدی حسابرسی و صیفی مختلفی از موضوعهای تونمونه
ها در گزارش فراهم آورد و لزومی ندارد که این نحوه انعکاس آن

 ها در قالب استاندارد ارائه شود.نمونه

( در پاسخ به 1071) 74انجمن حسابداران رسمی استرالیا

المللی حسابرسی و نظرسنجی هیات استانداردهای بین
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اند بود گزارش حسابرس بیان نمودهاعتباربخشی در خصوص به

های کلیدی حسابرسی در گزارش که اضافه نمودن موضوع

تواند باعث افزایش چه به درستی انجام شود میحسابرس چنان

ها کنندگان شود؛ زیرا آگاهی آنارزش حسابرسی برای استفاده

ای که حسابرس حین را نسبت به مسائل قابل مالحظه

ها را از اجه شده را افزایش داده و درک آنها موحسابرسی با آن

برد.  با این حال منافع عملیات اجرایی حسابرسی باالتر می

حاصله باید در قالب مخارج مربوطه بررسی شوند. احتمال دارد 

تکمیل حسابرسی با تاخیر مواجه شود زیرا توافق، درج، بررسی 

زم های کلیدی حسابرسی مستلو نهایی نمودن تعیین موضوع

صرف زمان زیادی توسط شرکای حسابرسی و اعضای ارشد 

باشد. زمان صرف شده فوق ممکن است گروه حسابرسی می

های حسابرسی نیز شود. عالوه بر این باعث افزایش هزینه

ممکن است در رابطه بین حسابرس و مدیران نیز تنش ایجاد 
 بایست موردیابی به حسابرسی با کیفیت میشود که برای دست

 اجتناب قرار گیرد. 

( در پاسخ به 1071انجمن حسابداران رسمی نیویورک )

المللی حسابرسی و نظرسنجی هیات استانداردهای بین

های دارد که اضافه شدن بخش موضوعاعتباربخشی بیان می

شود. کلیدی حسابرسی باعث افزایش مفید بودن گزارش نمی

های جزییات قضاوتدارد که افشای عمومی این انجمن بیان می

های کنندگان در اتخاذ تصمیمکلیدی حسابرسی به استفاده

گذاری یا اعتباری کمک نخواهد کرد. بلکه برعکس باعث سرمایه

سازی یا رقیق نمودن اثر پیام رد یا پذیرش گزارش منفی

 دهد.حسابرس شده و ارزش گزارش حسابرس را کاهش می

های ا موضوع( اثر افش1074کریستنسن و همکاران )

گیری اساسی حسابرسی در قالب گزارش حسابرس را بر تصمیم
گذاری در شرکت مورد بررسی قرار گذاران جهت سرمایهسرمایه

های اساسی دهد که افشای موضوعدادند. این مطالعه نشان می

-کنندگان از صورتگذاری استفادهحسابرسی، احتمال سرمایه

هد، زیرا این افشاها دهای مالی را در شرکت کاهش می

 دهد.گذاران قرار میاطالعات بیشتری را در اختیار سرمایه

( به بررسی این موضوع پرداختندکه آیا 1074کاد و هج )

افشای برآوردهای حسابداری توسط حسابرس بر ارتباط میان 

دهد گذار است یا خیر. نتایج نشان میمدیران و حسابرسان اثر

م به افشای اطالعات مربوط به چه حسابرس ملزکه چنان

برآوردهای حسابداری باشد، مدیران احتماالً اطالعات کمتری 

 دهند.در این خصوص در اختیار او قرار می
-که آیا استفاده( در بررسی این1071سیلو و فولوپ )

کنندگان گزارش حسابرس با پیشنهاد هیات تدوین 
شی مبنی بر المللی حسابرسی و اعتبار بخاستانداردهای بین

های کلیدی حسابرسی ایجاد بخش جدیدی به عنوان موضوع

در گزارش حسابرس موافق هستند یا خیر یافتند که اغلب 

المللی و دهندگان با پیشنهادهای هیات استانداردهای بینپاسخ

-اعتبار بخشی موافق هستند. با این حال، برخی از پاسخ

های فرایند اجرای موضوعهای قانونی درباره دهندگان نگرانی

های کلیدی حسابرسی کلیدی حسابرسی و تاثیری که موضوع

اند. بر گزارشگری حسابرسی خواهند داشت را مطرح نموده

های کلیدی اند که موضوعمحققین به این نتیجه رسیده

حسابرسی مفاهیم قابل مالحظه و مهمی هستند و معرفی و 

ند گزارشگری حسابرسی ها اثرهای مثبتی بر فرایکاربرد آن

 خواهد داشت.

( در تحلیلی که از واکنش حسابرسان به 1071گی و نگ )

های اساسی حسابرسی انجام دادند، این افشای موضوع الزام

اند که آیا میزان نظارت و کنترل اعمال نکته را بررسی نموده
های مربوط به شده توسط کمیته حسابرسی صاحبکار بر تصمیم

گذار های اساسی حسابرسی توسط حسابرس اثرافشای موضوع

دهد در مواردی که ها نشان میهای آناست یا خیر. یافته

کمیته حسابرسی نظارت و اعمال کنترل کمتری دارد، افشای 

موضوع اساسی حسابرسی به این معنی خواهد بود که 

کاران حسابرسان احتمال دارد کمتر برآوردهای تهاجمی صاحب

-کرده و احتماالً بیشتر تمایل به پذیرش این روشخود را افشا 

 های تهاجمی داشته باشند.

( در بررسی اثرات گزارشگری 1070براسل و همکاران )

گویی های اساسی حسابرسی بر قضاوت درباره پاسخموضوع

حسابرس نشان دادند که افشای موضوع اساسی حسابرسی نه 

ان هنگام حسابرسگویی تنها باعث افزایش احتمال پاسخ

کوتاهی در شناسایی تحریف با اهمیت نشده است بلکه باعث 
 کاهش آن هم شده است. 

دهند ( طی پژوهشی نشان می1070جیمبار و همکاران )

گذاری ) قاعده محور در برابر اصول که نوع فضای مقررات

های اساسی حسابرسی بر محور( بر اثرگذاری افشای موضوع

تاثیر دارد. در این پژوهش، افشا  گویی حسابرسارزیابی پاسخ

گویی حسابرس های اساسی حسابرسی با افزایش پاسخموضوع

گذاری است؛ اما این تنها در فضای مقررات مرتبط شناخته شده

قاعده محور مسیر است و نه در فضای اصول محور. این نتیجه 

جالب توجه است؛ زیرا به این واقعیت اشاره دارد که ممکن 

گویی های اساسی حسابرسی بر پاسخفشای موضوعاست اثر ا

حسابرس در ایاالت متحده آمریکا که بیشتر قاعده محور است 

با انگلستان و اروپا که بیشتر اصول محور هستند، تفاوت داشته 

 باشد.
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 گذارانسرمایه واکنش بررسی به( 1071) بریتکل و کارور

حسابداری  بر نظارت پیشنهادی هیات به استاندارد ایغیرحرفه

 حسابرس استاندارد گزارش عام در خصوص تغییر هایشرکت

 استاندارد که است این از حاکی حاضر پژوهش نتایج. پرداختند

 دارای عام هایحسابداری شرکت بر نظارت هیات پیشنهادی

 حسابرس گزارش خواندن قابلیت بر ایمالحظه قابل منفی تاثیر

 گزارش اطالعاتی بر محتوای محدودی اثرات دارای تنها بوده و

 باشد.می گذارانسرمایه برای حسابرس

بررسی نظرهای دریافتی به پیشنهاد هیات استانداردهای 

المللی حسابرسی و اعتباربخشی در خصوص بهبود گزارش بین

های کلیدی حسابرسی حسابرس با تمرکز بر بخش موضوع

ش دهندگان اضافه شدن بخدهد که اگر چه پاسخنشان می
های کلیدی حسابرسی به گزارش حسابرس را مورد موضوع

ها منجر به افزایش ارزش نحمایت قرار داده و از دید آ

-گذاران و سایر استفادهاطالعاتی گزارش حسابرس برای سرمایه

گردد و بهبود گزارشگری حسابرسی و گزارشگری کنندگان می

جمله تاثیر  مالی را در پی خواهد داشت؛ اما در برخی موارد از

های کلیدی بر رابطه حسابرس/ صاحبکار، متفاوت بودن موضوع

ای از سوی حسابرسان، حسابرسی به دلیل اعمال قضاوت حرفه

های حسابرسی و تلقی حسابرس از سوی افزایش هزینه

کنندگان به عنوان منبع اصلی اطالعات اظهار نگرانی استفاده

چارچوب  107تاندارد که اسچنین با وجود آناند. همنموده

های کلیدی کافی در خصوص شناسایی و افشای موضوع

حسابرسی ارائه نموده است، اما آنها خواستار ارائه رهنمود و 

های کلیدی حسابرسی توسط هیات هایی از موضوعنمونه
اند.  استانداردهای بین المللی حسابرسی و اعتبار بخشی نیز بوده

شده در این حوزه نیز نشان  های انجامبررسی سایر پژوهش

های کلیدی/ اساسی حسابرسی بر دهد که افشای موضوعمی

گذاران تاثیر داشته و اثرهای مثبتی بر گیری سرمایهتصمیم

فرآیند گزارشگری حسابرسی و کیفیت حسابرسی خواهد داشت 

های کلیدی حسابرسی بر میزان چنین افشای موضوعو هم

 بوده است. پاسخگویی حسابرس تاثیرگذار

های کلیدی بنابراین با توجه به این که شناسایی موضوع

گویی وی حسابرسی متاثر از قضاوت حسابرس است و بر پاسخ

که نظام حقوقی و مقرراتی چنین با توجه به آنتاثیر دارد و هم

های کلیدی تواند بر چگونگی افشای موضوعکشور نیز می

است در یک اقتصاد حسابرسی تاثیرگذار باشد، لذا الزم 
چون ایران با سهم قابل توجه بخش دولتی، نوظهوری هم

های کلیدی حسابرسی، دیدگاه حسابرسان در مورد موضوع

-ها و مزایا و معایب حاصل از افشای موضوعچگونگی افشای آن

 های کلیدی حسابرسی مورد بررسی قرار گیرد.

 پژوهش شناسی روش -3

آوری ست و به منظور جمعپژوهش حاضر از نوع پیمایشی ا

ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه مربوطه داده

های تخصصی های جمعیت شناختی و سوالاز دو بخش سوال

های تخصصی پرسشنامه توسط تشکیل شده است. سوال

های مراجع پژوهشگران بر مبنای بررسی پیشینه و پژوهش

ی این پرسشنامه در قالب هاای تدوین شده است. پرسشحرفه

های کلیدی حسابرسی های مربوط به شناسایی موضوعپرسش
های کلیدی حسابرسی سوال(، مزایا و معایب افشای موضوع 0)

سوال( و محل افشای  4سوال(، ارائه رهنمود و آموزش ) 77)

سوال( طراحی شده است.  7های کلیدی حسابرسی ) موضوع

ای لیکرت ) از کامالً مقیاس پاسخگویی طیف پنج درجه

( است. قلمرو زمانی پژوهش سال 1تا کامالً موافقم= 7مخالفم=

است. جامعه آماری پژوهش را حسابداران رسمی عضو  7170

جامعه حسابداران رسمی ایران، سرپرستان ارشد، شرکا و 

مدیران موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی،تشکیل داده 

یش نویس، صدور و امضای است؛ این گروه مسئولیت تهیه پ

پرسشنامه   400گزارش حسابرس را بر عهده دارند که از حدود 

آوری پرسشنامه به طور کامل تکمیل و جمع 11توزیع شده 

درصد است  70گویی به پرسشنامه حدود گردید؛ ضریب پاسخ

که یکی از عوامل نرخ پایین برگشت پرسشنامه احتماال آشنایی 
باشد که بر اهمیت ور با موضوع میکمتر جامعه حسابرسی کش

 پرسشنامه افزاید. برای اطمینان از روایی ابزار،انجام پژوهش می

اولیه پس از تدوین در اختیار تعدادی از متخصصان و صاحب 

ها پرسشنامه نظران قرار گرفت و براساس پیشنهادهای آن

. مربوطه بازنگری وتغییرات الزم انجام و پرسشنامه نهایی گردید

چنین به منظور ارزیابی پایایی پژوهش حاضر از ضریب هم

آلفای کرونباخ استفاده گردید. برای پایایی، حداقل مقدار 

الزم است که ضریب مذکور برای  0/ 1ضریب آلفای کرونباخ 

بوده است؛ بنابراین پایایی ابزار نیز تایید  221/0پژوهش حاضر 

دهندگان در اسخچنین به منظور بررسی دیدگاه پگردید. هم

مورد سواالت پژوهش از آزمون مقایسه میانگین استفاده شده 

 است.

 

 های پژوهشیافته -4

 های جمعيت شناختی حسابرسانویژگی
های جمعیت شناختی نمونه پاسخ دهندگان پژوهش در داده

 .ارائه شده است 7جدول شماره 
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 های جمعيت شناختیویژگی  -1جدول

 درصد

 فراوانی
 ویژگی طبقه فراوانی درصد فراوانی ویژگی طبقه فراوانی

 رییس هیات مدیره 1 1/4

 سمت سازمانی

 زن 71 1/70
 جنسیت

 مرد 00 1/21 مدیر عامل 1 1/4

 کارشناسی 71 0/72 شریک 12 1/11

 کارشناسی ارشد 47 0/02 حسابرس ارشد 7 1/71 تحصیالت

 دکتری 70 2/71 مدیر فنی 71 1/70

 سال 1کمتر از  - - حسابرس 1 1/7

 سابقه کاری

 سال 1 از کمتر 11 0/10
سابقه حسابدار 

 رسمی

 سال 70تا  1 1 1/7

 سال 71تا  70 71 0/11 سال 70تا  1 0 1/2

 سال 10تا  71 71 7/10 سال 70بیشتر از  44 7/07

 سال 10بیشتر از  11 2/41 

 
براساس نتایج توصیفی مشاهده شده در جدول یک حدود 

چنین دهند. همدهندگان را آقایان تشکیل می% پاسخ 21

-ارشد بودهدهندگان دارای مدرک کارشناسی% پاسخ02حدود 

دهندگان در رده شریک در موسسات % پاسخ 11اند. حدود 

-% از پاسخ40ابقه کاری حدود حسابرسی  و به لحاظ س

-% پاسخ 07سال سابقه کاری و حدود  10دهندگان بیشتر از 

 اند. سال سابقه حسابدار رسمی داشته 70دهندگان بیشتر از 

 

 های کليدی حسابرسیشناسایی موضوع

هایی های مربوط به شناسایی موضوعبه بررسی گویه 1جدول 

های کلیدی حسابرسی پرداخته است که باید به عنوان موضوع
 .ها در زیر ارائه شده استشوند؛ نتایج آزمون آنافشا 

که و با توجه به آن 1با توجه به مقادیر ارائه شده درجدول 

توان نتیجه گرفت بوده است، می 01/0سطح معناداری کمتر از 

های ای از موضوعی خالصهتمام موارد مطرح شده به جز گویه

های حسابرسی در میان گذاشته کمیتهمهم که حسابرس با 

% تایید شده است. بنابراین از دید 71است، در سطح اطمینان 
های مطرح شده به جزء افشای دهندگان تمام موضوعپاسخ

های مهم که حسابرس با کمیته حسابرسی ای از موضوعخالصه

های کلیدی در میان گذاشته است، باید به عنوان موضوع

 گردد. حسابرسی شناسایی

 

 های کليدی حسابرسیشناسایی موضوع -2جدول

 ميانگين گویه
انحراف 

 معيار
 tآمار 

سطح 

 معناداری

های های اساسی مبنای شناخت و افشای اقالم صورتارزیابی حسابرس از مفروض

 مالی در گزارش حسابرس
117/1 1142/0 701/2 000/0 

 000/0 011/1 7110/0 041/1 های مختلف شرکتمواجهه حسابرس با ریسکنحوه 

 100/0 174/7 01410/7 707/1 های مهم که با کمیته های حسابرسی در میان گذاشته استای از موضوعخالصه

حسابهایی با باالترین ریسک تحریف با اهمیت از جمله ریسک ناشی از تقلب در 

 گزارش حسابرس
077/1 217/0 072/0 000/0 

 000/0 111/1 7010/0 174/1 اندارزیابی حسابرس از رویدادهای عمده که طی دوره مورد حسابرسی رخ داده

هایی که طبق قضاوت حرفه ای حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی دارای موضوع

 بیشترین اهمیت هستند.
211/1 0707/0 710/70 000/0 
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 های کليدی حسابرسیمزایای افشای موضوع

-های مربوط به مزایای افشای موضووع به بررسی گویه 1جدول 

 .ها پرداخته استهای کلیدی حسابرسی و نتایج آزمون آن

-و با توجه بوه آن  1با توجه به مقادیر ارائه شده در جدول 

تووان نتیجوه   بوده است، موی  01/0که سطح معناداری کمتر از 

-گرفت تمام موارد مطرح شده در مورد مزایای افشای موضووع 

% تاییود شوده   71های کلیدی حسابرسوی در سوطح اطمینوان    

های مطرح شوده در  دهندگان با تمام مزیتاست. بنابراین پاسخ
 های کلیدی حسابرسی موافق هستند.مورد افشای موضوع

 

 کليدی حسابرسیهای معایب افشای موضوع

-های مربوط به معایب افشای موضووع به بررسی گویه 4جدول 

 .ها پرداخته استهای کلیدی حسابرسی و نتایج آزمون آن

کوه  و بوا توجوه بوه آن    4با توجه به مقادیر ارائه شده در جدول 

-بووده اسوت، از دیودگاه پاسوخ     01/0سطح معناداری کمتر از 

توه حسابرسوی و حسوابرس،    دهندگان تاثیر منفی بر رابطه کمی

های دولتی با سازمان بازرسی کل کشور افزایش مشکالت بنگاه

هووای و دیوووان محاسووبات و کوواهش قابلیووت مقایسووه گووزارش 

های کلیودی حسابرسوی بوه عنووان     حسابرس با افشای موضوع

های کلیدی حسابرسی موورد تاییود قورار    معایب افشای موضوع

ی نشوانه  عنواداری گویوه  نگرفت. الزم به ذکر است که سوطح م 

ضعف حسابرس در خصوص موضووع کلیودی حسابرسوی افشوا     

که میانگین آن کمتر از است اما به دلیل آن 01/0شده کمتر از 

-توان گفت که از دیدگاه حسابرسان افشای موضووع است می 1

تواند به منزله ضوعف حسوابرس در   های کلیدی حسابرسی نمی
ح شده به شرح جدول فوق در آن موضوع باشد. سایر موارد مطر

هوای  % بوه عنووان معایوب افشوای موضووع     71سطح اطمینوان  

 کلیدی حسابرسی تایید شده است.

 

 های کليدی حسابرسیدیدگاه حسابرسان در مورد مزایای افشای موضوع - 3جدول

 سطح معناداری tآمار  انحراف معيار ميانگين گویه

 000/0 411/71 0074/0 747/4 افزایش ارزش اطالعاتی گزارش حسابرس

 000/0 111/1 2701/0 174/1 کاهش یکنواختی )استاندارد بودن( گزارش حسابرس

 000/0 074/71 0211/0 022/4 های کلیدی حسابرسی متفاوت در هر صنعتموضوع

 000/0 407/10 10121/0 114/4 های کلیدی حسابرسی متفاوت در صنایع مختلفموضوع

 000/0 011/70 2701/0 000/4 ای و قانونی حسابرسافزایش مسئولیت حرفه

 000/0 717/2 2411/0 2421/1 گذارانگیری سرمایهبهبود تصمیم

 000/0 121/1 2102/0 121/1 بهبود کیفیت حسابرسی

 000/0 111/2 27411/0 240/1 بهبود گزارشگری مالی

 

 های کليدی حسابرسیحسابرسان در مورد معایب افشای موضوعدیدگاه  - 4جدول

 ميانگين گویه
انحراف 

 معيار
 tآمار 

سطح 

 معناداری

 011/0 112/1 0111/7 174/1 های کلیدی حسابرسیکنندگان مبنی بر اظهارنظر جداگانه در خصوص موضوعبرداشت استفاده

 000/0 107/1 7777/0 011/1 کنندگانعدم پذیرش اظهارنظر مقبول حسابرس از سوی استفاده

 000/0 141/77 1017/0 000/4 ای از سوی حسابرسانهای کلیدی حسابرسی به دلیل اعمال قضاوت حرفهمتفاوت بودن موضوع

 000/0 104/7 7111/0 0112/4 افزایش هزینه های حسابرسی

 007/0 010/1 7770/7 471/1 تاثیر منفی بر رابطه صاحبکار و حسابرس

 000/0 701/1 0147/7 140/1 های کلیدی حسابرسافزایش فشار از سوی صاحبکار بر حسابرس به منظور جلوگیری از افشای موضوع

 117/0 010/0 7041/7 0270/1 تاثیر منفی بر رابطه کمیته حسابرسی و حسابرس

 041/0 007/1 0011/7 1021/1 کنندگان به عنوان منبع اصلی اطالعاتتلقی شدن حسابرس از سوی استفاده

 007/0 -111/1 7117/0 171/1 های کلیدی حسابرسی افشا شدهنشانه ضعف حسابرس در خصوص موضوع

 001/0 270/7 0171/7 117/1 های دولتی با سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسباتافزایش مشکالت بنگاه

 777/0 -172/7 7471/0 217/1 کلیدی حسابرسی هایهای حسابرس با افشای موضوعکاهش قابلیت مقایسه گزارش
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 ارائه رهنمود کافی و آموزش
هوای کلیودی   از آنجایی که اضوافه نموودن بخوش موضووع    

-حسابرسی به گزارش حسابرس بسیار بنیوادی و اساسوی موی   

باشد، این سوال مطرح است که چگونه باید حسابرسان را بورای  

های به بررسی گویه 1بگارگیری مدل جدید آماده نمود. جدول 

هوای  مربوط به رهنمود کوافی و آمووزش در خصووص موضووع    

 .ها پرداخته استکلیدی حسابرسی و نتایج آزمون آن

که و با توجه به آن 1با توجه به مقادیر ارائه شده در جدول 

 تووان گفوت کوه   بوده است، موی  01/0سطح معناداری کمتر از 

تمام موارد مطرح شده به شرح جدول فوق در سوطح اطمینوان   

دهندگان با تموام مووارد   % تایید شده است. به عبارتی پاسخ71
مطرح شده به منظور آموزش و ارائه رهنمود کافی در خصووص  

 های کلیدی حسابرسی موافق هستند.افشای موضوع

محل افشا موضوع های کليددی حسابرسدی در گدزارش    

 حسابرس

های کلیدی حسابرسوی و  به بررسی محل افشا موضوع 0جدول 

 .نتایج آزمون آن پرداخته است

کوه  و با توجه به آن 0با توجه به مقدار ارائه شده در جدول 

تووان گفوت کوه    بوده است، موی  01/0سطح معناداری کمتر از 

% 71مورد ذکر شده به شرح جودول فووق در سوطح اطمینوان     

هوای کلیودی   هندگان با افشای موضوعدتایید شده است. پاسخ

ترین محل به ارائه بند اظهارنظر حسابرس حسابرسی در نزدیک

بنودی هور موضووع کلیودی     و ارائه عنوان مناسب بورای طبقوه  

 حسابرسی در گزارش حسابرس موافق هستند.

 

 ی کليدی حسابرسیهاارائه رهنمود و آموزش در خصوص موضوع –5جدول

 ميانگين گویه
انحراف 

 معيار
 tآمار 

سطح 

 معناداری

 000/0 011/2 1121/0 171/1 107المللی حسابرسی های کلیدی حسابرسی براساس استاندارد بین تدوین رهنمود برای شناسایی موضوع

 000/0 107/77 21021/0 771/4 107و  100حسابرسی المللی های خاص به حسابرس برای بکارگیری استانداردهای بیننیاز به آموزش

 000/0 014/71 1200/0 117/4 های کلیدی حسابرسیتدوین رهنمودهای حسابرسی به منظور راهنمایی حسابرس در افشا موضوع

 000/0 270/70 2111/0 700/4 های کلیدی حسابرسی توسط سازمان حسابرسیهایی از موضوعارائه نمونه

 

 های کليدی حسابرسی در گزارش حسابرسافشای موضوع محل –6جدول

 ميانگين گویه
انحراف 

 معيار
 tآمار 

سطح 

 معناداری

 000/0 111/0 2071/0 010/1 ترین محل به ارائه بند اظهارنظر حسابرس و ارائه عناوین مناسب برای طبقه بندی هر موضوعنزدیک

 

 حساسيتتحليل 

کوه جنسویت، تحصویالت، سومت سوازمانی،      با توجه به این
ها تاثیرگذار تواند بر پاسخسابقه کار و سابقه حسابدار رسمی می

باشد؛ لذا تحلیل نتایج براساس این متغیرها نیز انجام شده است 

 .ها در ادامه ارائه شده استکه خالصه یافته

 

 تاثير جنسيت 

در تمامی موارد مطرح شده دهد ها نشان میبررسی یافته

به جز تاثیر منفی بر رابطه صاحبکار/حسابرس به دلیل افشای 

های کلیدی حسابرسی بین دیدگاه حسابرسان زن و موضوع

مرد تفاوتی وجود نداشت. میانگین حسابرسان مرد بیشتر از 

میانگین حسابرسان زن بوده است که نشان دهنده موافقت 

ص تاثیر منفی بر رابطه بیشتر حسابرسان مرد در خصو

های کلیدی صاحبکار/ حسابرس به دلیل افشای موضوع

 حسابرسی بوده است.

 

 تاثير تحصيالت 

های پژوهش با در نظر گرفتن سطح بررسی یافته

دهد که تنها بین دیدگاه حسابرسان دارای تحصیالت نشان می

مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در خصوص تاثیر منفی بر 

های کلیدی صاحبکار/حسابرس به دلیل افشای موضوعرابطه 

حسابرسی تفاوت وجود دارد؛ میانگین حسابرسان با مدرک 

دکتری بیشتر از میانگین حسابرسان با مدرک ارشد بوده است 

که نشان دهنده موافقت بیشتر حسابرسان با مدرک دکتری در 

خصوص تاثیر منفی بر رابطه صاحبکار/ حسابرس به دلیل 

های کلیدی حسابرسی بوده است. در سایر موارد موضوع افشای
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تفاوتی بین دیدگاه حسابرسان بر مبنای سطح تحصیالتشان 

 وجود ندارد.

 تاثير سمت سازمانی 

 سمت سازمانی گرفتن نظر در با پژوهش هاییافته بررسی

 مدیر عامل و حسابرسان دیدگاه بین تنها که دهدمی نشان

-حسابرس نسبت به موضوعضعف  خصوص در حسابرس ارشد

که نشان  دارد وجود های کلیدی حسابرسی افشا شده تفاوت

دهنده آن است که حسابرسان ارشد نسبت به مدیرعامل 
 در تر هستند وموسسه حسابرسی نسبت به این گویه موافق

سمت  مبنای بر حسابرسان دیدگاه بین تفاوتی موارد سایر

 .ندارد وجود سازمانی شان

 

 سابقه کاری 

دهد که بر اساس سابقه کاری در ها نشان میبررسی یافته

دو مورد بین دیدگاه حسابرسان تفاوت دارد. اولین تفاوت 

سال با  70تا  1دیدگاه بین حسابرسان با سابقه کاری بین 

سال در خصوص عدم  71تا  70حسابرسان دارای سابقه کاری 

گان کنندپذیرش اظهارنظر مقبول حسابرس از سوی استفاده

سال نسبت  70تا  1بوده است که حسابرسان با سابقه کاری 

تر سال با این گویه موافق 71تا  70به حسابرسان با سابقه 

بودند. دومین تفاوت دیدگاه بین حسابرسان با سابقه کاری بین 

سال  10تا  71سال با حسابرسان دارای سابقه کاری  70تا  1

ای کلیدی هدر خصوص ضعف حسابرس نسبت به موضوع

تا  71حسابرسی افشا شده بوده است که حسابرسان با سابقه

-سال با این گویه موافق 70تا  1سال نسبت به حسابرسان  10

اند. در سایر موارد تفاوتی بین دیدگاه حسابرسان بر تر بوده

 ها مشاهده نگردید.مبنای سابقه کار آن

 

 سابقه حسابدار رسمی 

حسابدار  سابقه براساس که دهدمی نشان هایافته بررسی

 اولین. دارد تفاوت حسابرسان دیدگاه بین مورد دو در رسمی

 حسابدار رسمی دارای سابقه حسابرسان بین دیدگاه تفاوت

 تا 1 حسابدار رسمی سابقه دارای با حسابرسان سال 1کمتر از 

-برداشت استفاده خصوص سال در 70و بیشتر از  سال 70

های ر جداگانه در مورد موضوعکنندگان مبنی بر اظهارنظ

دهد در خصوص این است که نشان می بوده کلیدی حسابرسی

سال  1گویه حسابرسان دارای سابقه حسابدار رسمی کمتر از 

سال و  70تا  1نسبت به حسابرسان دارای سابقه کاری بین 

افزایش  خصوص چنین درتر هستند. همبیشتر از آن موافق
حسابرس به منظور جلوگیری از  فشار از سوی صاحبکار بر

های کلیدی حسابرسی نیز این اختالف نظر افشای موضوع

 بر حسابرسان دیدگاه بین تفاوتی موارد سایر وجود دارد. در

 .نگردید مشاهده حسابدار رسمی سابقه مبنای

 

 گيری و بحثنتيجه -5

نهادهای استانداردگذار به منظور پاسخ به تقاضای 
برای بهبود گزارش حسابرس با هدف شفافیت کنندگان استفاده

های کلیدی بیشتر، بخش جدیدی تحت عنوان موضوع

اند؛ این بخش حسابرسی به گزارش حسابرس اضافه نموده

های مالی کنندگان صورتاطالعات بیشتری را برای استفاده

-ها در درک آن موضوعکند تا به آنحسابرسی شده فراهم می

ای حسابرس در حسابرسی حرفه هایی که براساس قضاوت

اند، کمک های مالی دوره جاری اهمیت بیشتری داشتهصورت

های کلیدی نماید. نکته حائز اهمیت در مورد شناسایی موضوع

حسابرسی این است که بخش مذکور مستلزم بکارگیری 

باشد که بسیار چالش برانگیز ای حسابرس میقضاوت حرفه

بودن این بخش، انجام  است؛ به دلیل قضاوتی و جدید

رسد. در های مختلف در این زمینه ضروری به نظر میپژوهش

های پژوهش حاضر دیدگاه حسابرسان ایرانی در زمینه موضوع

های پژوهش کلیدی حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. یافته

های کلیدی دهد در خصوص شناسایی موضوعنشان می

ابی حسابرس از حسابرسی، حسابرسان معتقدند که ارزی

های مفروضات اساسی مبنای شناخت و افشای اقالم صورت

-مالی در گزارش حسابرس، نحوه مواجهه حسابرس با ریسک

هایی با باالترین ریسک تحریف با بهای مختلف شرکت، حسا

اهمیت از جمله ریسک ناشی از تقلب در گزارش حسابرس، 

در طی دوره ارزیابی حسابرس از رویدادها و معامالت عمده 

ای حسابرس در هایی که طبق قضاوت حرفهمالی و موضوع

های مالی دارای بیشترین اهمیت هستند باید حسابرسی صورت

های کلیدی حسابرسی شناسایی شوند. از دید به عنوان موضوع

های کلیدی حسابرسی منجر به حسابرسان افشای موضوع
نواختی افزایش ارزش اطالعاتی گزارش حسابرس، کاهش یک

ای )استاندارد بودن( گزارش حسابرس، افزایش مسئولیت حرفه

گذاران، بهبود گیری سرمایهو قانونی حسابرس، بهبود تصمیم

کیفیت حسابرسی، بهبود گزارشگری مالی خواهد شد؛ این 

های دریافتی هیات استانداردهای نتایج مشابه برخی از پاسخ

دلویت، ارنست اند المللی حسابرسی و اعتبار بخشی از بین

چی، گرنت تورنتون، حسابداران رسمی کانادا و امپییانگ، کی

چنین با پژوهش کریستنسن و اداره ملی حسابرسی بوده و هم

های کلیدی ( که نشان داد افشای موضوع1074همکاران )

باشد و با گذاران موثر میگیری سرمایهحسابرس بر تصمیم

های ( که نشان دادند موضوع1071های سیلو و فولوپ )یافته
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کلیدی حسابرسی اثر مثبتی بر فرآیند گزارشگری حسابرسی 

-که از دید پاسخباشد. ضمن اینسو میخواهد داشت، هم

های کلیدی حسابرسی در هر صنعت و در دهندگان موضوع

-صنایع مختلف متفاوت هستند که در واقع این امر باعث می

های ای موجود در سیستمهشود اطالعاتی در مورد تفاوت

گزارشگری مالی در صنعت و صنایع مختلف در اختیار 

کنندگان قرار گیرد. از دیدگاه حسابرسان از معایب استفاده

توان به برداشت های کلیدی حسابرسی میافشای موضوع

کنندگان مبنی بر اظهارنظر جداگانه در خصوص استفاده

ظهارنظر مقبول های کلیدی حسابرسی، عدم پذیرش اموضوع

های حسابرس از سوی استفاده کنندگان، متفاوت بودن موضوع

ای از سوی کلیدی حسابرسی به دلیل اعمال قضاوت حرفه

های حسابرسی، تاثیر منفی بر رابطه حسابرسان، افزایش هزینه

صاحبکار و حسابرس، افزایش فشار از سوی صاحبکار بر 
های کلیدی وعحسابرس به منظور جلوگیری از افشای موض

کنندگان به عنوان حسابرسی، تلقی حسابرس از سوی استفاده

منبع اصلی اطالعات اشاره نمود که مطابق با نظرات دریافت 

ای شده از انجمن حسابداران رسمی استرالیا، حسابداران حرفه

چی، گرنت تورنتون، دلویت و ارنست اند امپیرسمی کانادا، کی

دهد که های پژوهش نشان مییافته چنینیانگ بوده است. هم

از دیدگاه حسابرسان باید رهنمود کافی برای شناسایی و 
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های خاص به حسابرسان برای بکارگیری ارائه گردد و آموزش

داده شود و  107و  100المللی حسابرسی استانداردهای بین

های کلیدی حسابرسی به هایی از موضوعرهنمودها و نمونه

های کلیدی منظور راهنمایی حسابرسان در افشا موضوع

حسابرسی توسط سازمان حسابرسی به منظور هدایت 
های دریافت شده از گرنت حسابرسان ارائه گردد؛ در پاسخ

های تورنتون و اداره ملی حسابرسی نیز به ارائه رهنمود و نمونه

ای کلیدی حسابرسی اشاره شده است. هتوصیفی از موضوع

های کلیدی که از دیدگاه حسابرسان باید موضوعنهایتاً این

ترین محل به ارائه بند اظهارنظر حسابرس حسابرسی در نزدیک

 افشا گردد و برای هر موضوع باید عنوان مناسب ارائه گردد.

هوای ایون پوژوهش دیودگاه حسابرسوان      به طور کلی یافته

-که چه مواردی باید به عنوان موضووع خصوص این ایرانی را در

های کلیدی حسابرسی شناسایی شوند، مزایا و معایوب افشوای   

هایی به منظور ها چیست و چه رهنمودها و آموزشاین موضوع

ها نیاز است، مطرح نموده است. با توجوه  سازی صحیح آنپیاده

های کلیدی حسابرسی در گزارش به جدید بودن بخش موضوع

تواند بینشی را برای مرجع های این پژوهش میسابرس، یافتهح
سووازی اسوتانداردگذار حسابرسووی بووه منظوور پووذیرش و پیوواده  

چنین با توجه به فراهم نماید. هم 107مناسب استاندارد جدید 

عدم پژوهش در این زمینه در ایران، پژوهش حاضر شواهدی را 

ابرسوان  برای حرفوه و دانوش حسابرسوی در موورد نگورش حس     

هوای کلیودی حسابرسوی فوراهم موی نمایود.       نسبت به موضوع

کوه علوت   های آتی با توجه بوه آن گردد در پژوهشپیشنهاد می

هوای کلیوودی حسابرسووی  اصولی اضووافه شودن بخووش موضوووع  

شفافیت بیشتر و ارائه اطالعات بیشتر برای اسوتفاده کننودگان   

موورد   کننودگان نیوز در ایون حووزه    بوده است، دیدگاه استفاده

هوا و  چنوین در پژوهشوی دیگور، فرصوت    بررسی قرار گیرد. هم

هوای کلیودی حسابرسوی ایجواد     هایی که افشای موضوعچالش

گذاران بوه عنووان گوروه    نماید از منظر حسابرسان و سرمایهمی

کنندگان مورد بررسوی قورار گیورد. در موورد     مهمی از استفاده

ر جامعوه  تووان بوه آشونایی کمتو    محدودیت پژوهش حاضر موی 

حسابرسی کشور در خصوص تحوالت اخیر در گزارش حسابرس 
 .های کلیدی حسابرسی اشاره نمودباالخص موضوع
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