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 چکیده

 کیفی صورت به تحقیق روش .پردازد می صاحبکار از دریافتی پاسخ بر حسابرس جوی و پرس نوع تاثیر بررسی به تحقیق این
 صوورت  به که بودند ابداریحس آموزش موسسه یک دانشجویان از نفر 22 از متشکل تحقیق آماری جامعه نمونه حجم و بوده
 پاسوخ  فرضوی  حسابرس ایمیلی و تصویری و صوتی سواالت به تا شد خواسته آنها از و شدند انتخاب دسترس در گیری نمونه
 ایمیول  طریق از ازآنها اطالعاتی خواستار حسابرس یک اگر که کردند اعالم افراد از نفر 82 که داد نشان تحقیق نتایج .بگویند
 در ایمیول  طریوق  از حسوابرس  جووی  و پورس  کوه  گفت توان می بنابراین. دهند می قرار وی اختیار در را اتاطالع آن باشد،
 ای حرفوه  تناسو   تاثیر تحت مزبور های پاسخ همچنین و دارد صاحبکار پاسخ بر متفاوتی تاثیر تر سنتی های شیوه با مقایسه
 آمووزش  و ای حرفوه  ارتبواطی  هوای  مهوارت  بوه  توجوه  و مناسو   آمووزش  اهمیت بر حاضر تحقیق. گیرد می قرار حسابرس
 و درپرس موفقیت از ای مالحظه قابل بخش بنابراین. نماید می تاکید ای حرفه ضعیف ارتباطات بالقوه اثرات درباره حسابرسان

 .بود خواهد ارتباط در فردی بین روابط و انسانی رفتار با حسابرس جوی

 .ارتباطی حالت، صاحبکار سخپا ،حسابرس جوی و پرس واژگان کلیدی:

 
 مقدمه
 از اطالعات جویاشدن معنی به وجو پرس ،(8011 سال در شده نظر تجدید) 233 شماره حسابرسی استاندارد 03 بند طبق

 و مستقل افراد از مدارك و شواهد گردآوری شامل روشی وجو پرس .است سازمانی بیرون یا سازمانی درون آگاه اشخاص
 فرایند وجو، پرس همچنین .(8031 میمند، ابراهیمی) شود می استفاده حسابرسی در ای ورگستردهط به و است مدیریت
 کس  خود اظهارنظر از حمایت در شواهدی و صاحبکار از بهتری درك آن راه از حسابرسان که است ایشده شناخته حسابرسی

 سیستم از شناخت کس  بااهمیت، تحریف خطر ابیارزی در حسابرسان(. حسابرسی 233 شماره استاندارد 03 ماده) کنند می
 می وجو پرس راه از شواهد کس  به اقدام ادعاها، سایر به رسیدگی و اشتباه و تقل  ارزیابی داخلی، های کنترل و حسابداری

 وجوهای سپر استانداردها این و گرفته قرار بحث مورد حسابرسی 233 شماره استاندارد 01 تا 03 بندهای در موارد این. کنند
 است ویژهای اهمیت دارای اغل  وجو، پرس از حاصل شواهد تایید اگرچه .اند داشته الزام را ها پاسخ مستندسازی و مشخص
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 باشد محدود مقاصد این از پشتیبانی برای دسترس در اطالعات است ممکن مدیریت، مقاصد به مربوط پرسوجوهای درباره اما
 یا ها دارایی با رابطه در آن شده بیان مقاصد اجرای لحاظ از مدیریت گذشته عملکرد ناختش موارد، دراینگونه. (2381 هایس)

 میتواند آن، ادامه برای مدیریت توانایی و خاص عمل شیوه یک انتخاب برای مدیریت توسط شده ابراز دالیل ها، بدهی
 وجو پرس از هایی نمونه. (233 شماره ابرسیحس ستانداردا 00 ماده) کند فراهم مدیریت مقاصد درباره را مربوطی اطالعات
 و شفاهی صورت به ها گرفتن پاسخ و وجوها پرس بیشتر اما باشد؛ می سازمان از خارج افراد از تاییدیه و مدیریت تاییدیه شامل
 صوصخ در کافی مهارت وجوها، پرس نوع این اثربخش اجرای برای باید حسابرس البته.  شود می انجام غیررسمی معموالً
 دیگر اجرای مکمل اغل  جوها و باشدپرس داشته را ها یافته مستندسازی و پویا شرایط به واکنش جلسه، برپایی چگونگی
 در را غیررسمی شنیداری وجوهای پرس تا رسمی نوشتاری های وجو پرس از طیفی تواند می که است حسابرسی های روش
 کس  برای را حسابرسی روشهای سایر وجو، پرس از استفاده ، بر وهعال حسابرس البته .(2380 ،برخی و سفارتی) برگیرد
 تحریف کشف برای کافی شواهد تواند نمی تنهایی به وجو پرس معموالً .کند می اجرا مناس  و کافی حسابرسی شواهد

 ندارد کفایت رلهاکنت کارکرد بخشی اثر آزمون برای تنهایی به وجو پرس براین، افزون .نماید فراهم ادعاها سطح در بااهمیت
 باشد می جو و پرس فرایند ناپذیر جدایی جزء وجو پرس از آمده دست به های پاسخ ارزیابی .(233 حسابرسی استاندارد 02 بند)
 وجو پرس نوع دو گفت توان می. شوند مستند نوشتاری طور به باید آنها های پاسخ و مهم وجوهای پرس .(2382 ، سینگلتون)

 گفت روش در مثال، برای. دارند معایبی و مزایا البته و هستند ارزشمند دو هر که نامه؛ پرسش و فردی وگوی گفت :دارد وجود
. کند رصد شخص (صداقت) گویی راست مورد در نیز را دیداری و شنیداری های سرنخ و ها نشانه تواند می حسابرس وگو،

 ،(بدن زبان) غیرکالمی ارتباط با معموالً گویند، می دروغ چون د،هستن فشار زیر که هنگامی افراد، است داده نشان ها پژوهش
 همچنین،  .(8032 تاش، ابوالحسن و ابراهیمی) دهند می  نشان العمل عکس رفتاری های نشانه دیگر یا گفتاری های نشانه

 و نظر تبادل ماهیت اب نیز مزایایی وگو گفت. شود می گردآوری ها واکنش نیز و شخصی رفتارهای راه از دیگری اطالعات
 پرسش از توان می وگو گفت در مثال، برای. دارد دادن پاسخ برای هایی گزینه از روحی بی و خشک فهرست مقابل در مکالمه
 گفت جریان از دیگر، سخن به. شوند می نظر تبادل از جریانی وارد وگو گفت طرف دو گاهی چنین، هم. کرد استفاده باز های
 .(8031 میمند، ابراهیمی) آید می دست به بیشتری مربوط عاتاطال غالبا وگو

 استفاده میزان خصوص در را هایی نگرانی کشور از خارج حسابرسی های شرکت شرکای اخیر، سالیان در طرفی از همچنین
 (.2382 ،همکاران و وسترمان) اند نموده ابراز صاحبکاران با ارتباط برای ایمیل از جوانشان حسابرسان

 ارسال زمینه در واغل  بوده آشنا ارتباطات فناوری با که هستند بعد به میالدی 13 دهه متولدین جوان حسابرسان این راکث
 می نشان کشور از خارج در حسابرسی اخیر تحقیقات. دارند خودشان از تر مسن حسابرسان به نسبت خاصی های مهارت ایمیل
 با ناخوشایند چهره به چهره تعامالت از تا کنند می استفاده صاحبکاران از جو و پرس برای ایمیل از جوان حسابرسان که دهد

 .(2380 ،هاتفیلد و بنت) نمایند خودداری پرسابقه صاحبکاران
 در صاحبکاران که شود می استدالل چنین اجتماعی، حضور و دفاعی تقویت نظریه به مربوط روانشناختی تحقیقات اساس بر

 و وریج) داشت خواهند کمتری همکاری تصویری، و صوتی جوهای و پرس با مقایسه در رسانحساب ایمیلی جوهای و پرس
 می بیشتری تورّش دارای که شود می صاحبکار ، سوی از پاسخی ارسال به منجر همکاری عدم این کل، در .(2382 ،مان
 های مهارت فاقد آنها اغل  که است آن جوان حسابرسان جوی و پرس درفرآیند شریکان های نگرانی از دیگر یکی باشد

 از معمول نقص یک جو و پرس در گری ای حرفه عدم البته و. (2382 ،همکاران و دیکسون) هستند مناس  ای حرفه ارتباطی
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 دهند می رخ هنگامی ناخوشایند های واکنش نیز روانشناسی نظر از. است شده کارشمرده و کس  ،مجرب متخصصان سوی
 با ،صاحبکار کمتر همکاری صورت به توانند می ها واکنش این. (2332 ،چکرون و براوئر) گردد می نقض هنجار یک که

 پردازی جمله با را جویی  و پرس صاحبکار اگر که نمود بینی پیش توان می نتیجه، در. (2331 ،فیشباخر و فهر) باشد حسابرس
 حرفه پردازی جمله با جویی و پرس که زمانی به نسبت را تری یافته تورّش اطالعات کند، دریافت حسابرس از ای حرفه غیر
 جمله یا حسابرس ایمیلی جوی و پرس دلیل به صاحبکار که شود می بینی پیش همچنین، نماید ارائه کند، می دریافت تر ای

 این به قیقتح این در لذا .(2381 ،همکاران و ژو) باشد داشته ضعیفتری همکاری ای، حرفه غیر و ضعیف ای حرفه پردازی
 در نامطلوب حسابرسی عواق  به منجر ایمیل طریق از حسابرسان های جوی و پرس ،آیا که شد خواهد داده پاسخ سوال
 به چهره مصاحبه) بصری های درخواست یا (تلفن) صوتی های درخواست مانند تری سنتی جوی و پرس های روش با مقایسه
 یا گذارد می تاثیر صاحبکار پاسخ بر حسابرس ارتباطی حالت آیا که گردد می سیبرر این، بر افزون. خیر یا گردد می (چهره
 خیر؟
 

 پیشینه پژوهش
. گردد می طرح صاحبکار برای حسابرس توسط که است خاصی سواالت یا اطالعات مستقیم درخواست شامل جو و پرس
 دست به صاحبکاران با مستقیم  جوی و پرس طریق از را زیادی اطالعات حسابرسان شدند یادآور (2382) همکاران و مسیر
 نوسانات با رابطه در اطالعات گردآوری برای پرکاربردی روش جو و پرس نمودند تایید نیز (2383) رایت و ترامپتر و آورده

 به یغیرمحسوس دفاعی جنبه احتماالً صاحبکاران جو، و پرس به پاسخ در حال، این با. است ریسک پر های حوزه و غیرمعمول
 از صاحبکار حسابرسی، زمینه در. (8313 ،همکاران و تتالك) نمایند دفاع خود موضع از باید کنند می واحساس گیرند می خود
 در و نموده دفاع خود موضع از باید کند می احساس و بوده برخوردار خود قبلی حسابداری موضع ،به نسبت تعهد حفظ انگیزه
 نمی پشتیبانی آنان موضع از که کمتری اطالعات یا نموده حمایت آنان موضع از که تریبیش اطالعات دادن نشان با نتیجه
 از که اطالعاتی به نسبت یافته تورّش های پاسخ بیشتر وزن. نماید می ایجاد تورّش خود جوی و پرس های پاسخ در کند،
 می نیز ارتباطی حالت. (2382 ،همکاران و راجرز) گذارد می تاثیر حسابرس قضاوت بر نهایتاً کنند می پشتیبانی وی موضع
 بر را ارتباطی مختلف حاالت اثرات پیشین تحقیقات در. بگذارد ،تاثیر حسابرس جوی و پرس به صاحبکار پاسخ نحوه بر تواند

 حسابرسان و گرفته صورت حسابرسی تیم پایین سطوح کارکنان توسط اغل  جو و پرس. اند نموده لحاظ حسابرس عملکرد
 مثبت، جنبه از. (2382 ،همکاران و وسترمان) کنند می استفاده صاحبکار از جو و پرس برای ایمیل از اغل  نیز تیم عضو نجوا
 با مقایسه در کنند می استفاده صاحبکاران از جو و پرس برای ایمیل از که جوانی حسابرسان دریافتند (2380) هاتفیلد و بنت

 از را مضاعفی اطالعاتزیاد  احتمال به نمایند، می مطرح را خود درخواست چهره به چهره صورت به که خود همکاران
 از داد می اجازه جوان حسابرسان به ایمیل که بود صورت بدین ایمیل از استفاده مزیت. کنند می درخواست صاحبکاران

 ارتباطات به صاحبکاران پاسخ اگر حال، این با .نمایند پرهیز تر قدیمی صاحبکاران با ناخوشایند چهره به چهره برخوردهای
. بگذارد تاثیر حسابرسی نتایج بر نهایتاً و شده منتفی کالً است ممکن یا رفته بین از مزبور مزیت باشد، یافته تورّش الکترونیکی

 بر را مختلفی های پاسخ صاحبکاران چرا که دهد می توضیح بالقوه طور به (2332 ،بولگر و شورت) اجتماعی حضور نظریه

 حضور" درجه که کند می بینی پیش اجتماعی حضور نظریه. دهند می ارائه حسابرس توسط گرفته شکل ارتباطی حالت اساس

 رفتار بر است دیگری شخص بودن حاضر دهنده نشان ارتباطی حالت که ای درجه یعنی ارتباطی حالت یک در "اجتماعی
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 گیرنده بر در تصویری و صوتی تعامالت که نمودند عنوان نیز (2382) همکاران و سواآب همچنین. گذارد می تاثیر فردی
 اطالعات گذاری اشتراك و بیشتر همکاری به منجر نتیجه در و بوده الکترونیکی ارتباطات به نسبت بیشتری اجتماعی حضور
 به که اطالعاتی ارائه از وی که دارد وجود کمی احتمال دارد بیشتری همکاری طرف یک که هنگامی گردد می طرفین میان
 ون. نماید تقویت را آنان موضع که بپردازند کمتری استراتژیک اطالعات ارائه به یا نموده خودداری کند می کمک دیگر طرف
 می اطالعات ارائه به چهره به چهره صورت به که صاحبکارانی دهد می نشان که نمودند ارائه نتایجی (2381) کری و زانت

 همین به. کنند می برقرار ارتباط واقعی تعامل نبود در حتی ای واسطه صورت به که هستند گروهی از تر قانهصاد پردازند،
 طرفین میان بیشتری همکاری و ارتباط به منجر چهره به چهره ارتباطات که دریافتند نیز( 2381) پیرسسی و فانینگ ترتی ،
 حسابرس یک از حضوری صورت به را درخواستی صاحبکار که هنگامی درو می انتظار اساس، این بر. گردد می  کننده مذاکره

 پاسخ را حسابرس سواالت بیشتری همکاری با وی تا شود منجر بیشتر اجتماعی حضور ،کند می دریافت ایمیل طریق از نه و
 وی موضع از که متریک اطالعات ارائه با یا نموده حمایت خود موضع از و بگذارد اشتراك به را بیشتری اطالعات و داده

 درخواست ایمیل طریق از صاحبکار از حسابرس یک اگر برعکس،. بپردازد کمتری استراتژیک تقویت به کند می پشتیبانی
 توسط ای یافته تورّش اطالعات مجموعه با زیاد احتمال به تلفنی، یا چهره به چهره جوی و پرس برخالف نماید، اطالعات
 از بهتری نتایج به منجر تواند می تلفن موارد، برخی در که دریافتند نیز  (2382) همکاران و پرلوت. شد خواهد مواجه صاحبکار
 پرس بین نمودند عنوان آنها این بر افزون. فرستنده ظاهر تا است وظیفه بر بیشتر افراد تمرکز زیرا گردد چهره  به چهره تماس
 .ندارد وجود ساده نسبتاً های درخواست برای تفاوتی چهره به چهره با تلفنی جوی و

 

 روش شناسی پژوهش
 شده انجام آمریکایی ازصاحبکاران نفر 810 نمونه حجم با و  کیدا و ساویز توسط 2382 سال در تحقیق این اینکه به توجه با
 و پرس. گرفتند دهعه بر را صاحبکار نقش آماری، جامعه در حاضر افراد از نفر 22 گرفته، انجام سازی شبیه با تحقیق این در لذا
 موبایل یک از تحقیق این در. شد ارائه بصری درخواست یک و صوتی درخواست ایمیل، های صورت به فرضی حسابرس جو

 درخواست از نمایندگی به (هوشمند موبایل دوربین طریق از) ویدئویی ضبط و تلفنی درخواست از نمایندگی به هوشمند
 صورت به حالت سه هر برای را هایشان پاسخ تا شد درخواست نیز فرضی صاحبکاران همه از نهایت در. شد استفاده حضوری

 .گردید کدگذاری کننده حمایت غیر و حمایت موارد تعداد تعیین برای شده ارائه های پاسخ سپس دهند ارائه مکتوب
 داشتند عهده بر شرکت های موجودی به مربوط سواالت با رابطه در را فرضی حسابرس با الزم تعامل فرضی صاحبکاران
 ویدئو، آن در. شدند معرفی فرضی حسابرس به بود شده ضبط قبال موبایل دوربین با که کوتاه فیلم یک در ابتدا صاحبکاران
 با ثابت تماس برقراری ویدئویی معارفه این هدف. است شرکت های موجودی حسابرسی مشغول گوید می فرضی حسابرس
 را حسابرس که بگیرد قرار کنندگانی شرکت تاثیر تحت تحقیق اینکه احتمال رویکرد این. ودب فرضی حسابرس صدای و تصویر
 و فرضی شرکت به مربوط اطالعات صاحبکاران سپس .کند می رد شنوند، می یا نموده مشاهده صوتی یا ایمیل صورت به

 اطالعات. نمایند مراجعه نیاز مورد اتاطالع به توانند می که یافتند اطالع ها آن همچنین. کردند بررسی را آن محصوالت
 درباره خاص اطالعات و (موجودی عملکرد معیارهای مانند) شده انتخاب مالی اطالعات ،(فرضی) شرکت پیشینه شامل

 از درخواست یک ایمیل طریق از صاحبکاران از یک هر برای. گردید می آن به مربوط نایابی ریسک و شرکت محصوالت
 دارای (فرضی) شرکت مالی های صورت بود معتقد فرضی حسابرس ایمیل، آن در که بود هشد ارسال حسابرس سوی

 .بود شده موجودی نایابی به مربوط اطالعات خواستار و هستند ای عمده تحریفات
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 ریسک کاهش باعث که دارد وجود ریسکی دهنده تقلیل عوامل آیا اینکه و رقابتی بالقوه محصوالت اثرات درباره همچنین
 و صوتی شرایط در مشابه بندی جمله از استفاده با را مشابهی درخواست حسابرس همچنین. بود کرده سوال شوند یابینا

 دیده را ویدئو همچنین و داده گوش صوتی قطعه یک به خوانده، را ایمیل صاحبکاران همه. بود نموده مطرح نیز تصویری
 نمی شامل را ایمیل نوشتاری یا گرامری اشتباهات نوشتاری، و گفتاری شرایط بین بالقوه سردرگمی از جلوگیری برای. بودند
 متن بازخوانی توانایی دارای افراد این، بر افزون و باشد می شایع الکترونیکی ارتباطات در مساله این که وجودی با حتی شد

 و صوتی سواالت بازپخش به مجاز فرضی صاحبکاران مختلف، شرایط بین در امر این کنترل برای بودند ایمیلی سواالت
 .بودند شده خود پاسخ نوشتن حین در حتی نیز تصویری
 نموده نام ثبت موسسه خصوصی یک در ای حرفه حسابدار تربیت دوره در که باشند می افرادی از نفر 22 تحقیق آماری جامعه
 و بوده سال 13 تا 03 بین آنها سن گاندرصدپاسخ دهند 11. داشتند مدیریتی تجربه سال2  از کمتر آنها درصد، 13 که بودند
 .بودند مرد نفر( 22 ) آنان درصد 11

 دهندگان پاسخ جنسیت به مربوط توصیفی آمار :9 جدول

 

 جنسیت

 فراوانی تعداد شرح
 % 11 22 مرد

 % 82 0 زن

 

 سن

 % 82 0 سال 03تا  23

 % 11 82 سال 13تا  03

 % 13 83 13بیشتر از 

 
 

 دیریتیسابقه م

 % 13 23 سال 2تا  8

 % 81 1 سال 83تا  2

 % 1 8 سال 83بیشتر از 

 833 22 جمع

 

 پژوهش های یافته
 .گردید کدگذاری 2 جدول مطابق ابتدا که دادند گوناگونی های پاسخ فرضی حسابرس به کنندگان شرکت

 فرضی حسابرس به کنندگان شرکت پاسخ: 2 جدول

 نفر

 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین سهکد  کد دو کد یک

 خیر بله خیر بله خیر بله

22 82 80 2 23 8 3 2/1 802232/2 018188/3 21222/8- 

 برخوردار ای ویژه جایگاه از ها ایمیل از استفاده و تکنولوژی امروزی دنیای در که دهد می نشان 2 شماره جدول های داده
 در بیشتری تمایل (2381) کیدا و ساویز نظیر شده انجام خارجی تحقیقات با همسو تحقیق، آماری جامعه از نفر 82 و اند شده
 آیا که نمایند اعالم تا شد خواسته کنندگان شرکت از همچنین اند داشته فرضی حسابرس سواالت به ایمیل با گویی پاسخ

 1 کد با مطابق خیر؟ یا گذارند می او اختیار در ها سخپا داشتن تورش بدون را ایمیل وسیله به حسابرس شده خواسته اطالعات
 به علم با را حسابرس توسط ایمیل وسیله به شده خواسته اطالعات که نمودند اعالم کننده شرکت افراد نفراز 83 فقط 2 و
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 آیا که شد هخواست کنندگان شرکت از همچنین دادند منفی جواب نیز نفر 2 و گذارند می او اختیار در ها پاسخ داشتن تورش
 خیر؟ یا گذارند می او اختیار در ها پاسخ داشتن تورش بدون را حسابرس توسط تلفنی تماس وسیله به شده خواسته اطالعات
 را حسابرس توسط تلفن وسیله به شده خواسته اطالعات که نمود اعالم کننده شرکت افراد از نفر 8 فقط 2 و 1 کد با مطابق

 اطالعات آیا که شد خواسته آنها از همچنین دادند منفی جواب نفر 1 و گذارند می او اختیار در اه پاسخ داشتن تورش به علم با
 طبق خیر؟ یا گذارند می او اختیار در ها پاسخ داشتن تورش بدون را حسابرس توسط حضوری مالقات وسیله به شده خواسته
 توسط حضوری مالقات وسیله به شده خواسته تاطالعا که نمود اعالم کننده شرکت افراد از نفر 8 فقط 3 و 1 کدهای
 بدون را ها پاسخ که دادند جواب نفر 2 و گذارند می فرضی حسابرس اختیار در ها پاسخ داشتن تورش به علم با را حسابرس
 کرده اعالم که (2381) پیرسسی و فانینگ تحقیق نتایج با تحقیقات از بخش این. گذارندمی  حسابرس اختیار در داشتن تورش

 .باشد می همسو گردد می کننده مذاکره طرفین میان بیشتری همکاری و ارتباط به منجر چهره به چهره ارتباطات بودند
 و پرس دریافت صورت در کنندگان شرکت که گردید مشاهده کشور از خارج در شده انجام تحقیقات مشابه و انتظار مطابق
 شاید. نمایند می ارائه بصری یا صوتی جوی و پرس یک دریافت نسبت به ار دارتری تورّش اطالعات مجموعه ایمیلی، جوی
 جهان سراسر در ایمیل وسیله به روزمره کارهای انجام و اطالعات فناوری امروزه که باشد این آمده وجود به مشابهت این دلیل
 برای ایمیل از جوان حسابرسان دهاستفا روند خاص، طور به. است گشته بدل عادی امر یک به تر جوان نسل برای مخصوصا و

 امر این که گردد می صاحبکاران توسط یافته تورّش اطالعات مجموعه ارائه احتمال افزایش باعث صاحبکاران از جو و پرس
 پاسخ سوال آخرین به تا شد خواسته صاحبکاران گروه از انتها در. داشت خواهد حسابرسی فرآیند برای متعددی پیامدهای
 پاسخ خیر؟ یا گذارد می تاثیر ها پاسخ داشتن تورش در حسابرس درخواست نوشتن نوع یا حسابرس سن آیا نکهای و بدهند

 :است شده درج 0 شماره جدول در صاحبکاران گروه
 حسابرس سن متغیر به توجه با صاحبکاران پاسخ :3 جدول

 (درصدفراوانی ) تعداد عنوان کد

 11 82 سن حسابرستورش داشتن پاسخ ها با توجه به  83

 22 80 تورش نداشتن پاسخ ها با توجه به سن حسابرس 88

 13 23 داشتن پاسخ ها با توجه به نوع نوشتن حسابرس رشتو 82

 23 2 نداشتن پاسخ ها با توجه به نوع نوشتن حسابرس شتور 80

 833 22 جمع

 نمودن فرض جوان دلیل به آنها از نفر 82 بازهم بوده سال 13 تا 03 بین آنها سن دهندگان درصدپاسخ 11 اینکه به توجه با
 پرس دریافت هنگام در ازصاحبکاران نفر 23 بنابراین. بگذارند وی اختیار در تورش بدون را ها پاسخ که ندیدند نیازی حسابرس

 این دلیل و نمودند ارائه رت ای حرفه پردازی جمله نسبت به تری یافته تورّش اطالعات کمتر، ای حرفه پردازی جمله با جو و
 تمایل و شرکتی درون اطالعات از وی سواد و آگاهی سطح و فرضی حسابرس به نسبت صاحبکار افراد ذاتی حس به نیز امر
 .گردد برمی فرضی شرکت اسرار از رازداری به افراد ذاتی
 

  گیری نتیجه
 که جایی آن از.  است ارتباط در فردی بین روابط و یانسان رفتار با حسابرسی جوی و پرس موفقیت از ای مالحظه قابل بخش
 و پرس بنابراین است، مطرح حسابرسی فرایندهای و حقایق اندازه به انسانی های واکنش و احساسات جو، و پرس فرایند در
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 بیشتر باید لکهب پردازند، می جو و پرس اجرای مکانیک به تنها نه حسابرسان بنابراین. علم تا است هنر بیشتر حسابرسی جوی
 به رویکرد و فنون جوها، و پرس اثربخشی کردن بیشینه برای. ببینند تدارك مصاحبه انسانی های جنبه با برخورد برای

 دارد، منحصر شخصیتی فرد، هر که جایی آن از. باشد کننده مصاحبه ترجیحات و شخصیتی سبک بر مبتنی باید شده کارگرفته
 راه بهترین نهایت در. گیرد می شکل شونده مصاحبه و حسابرس خوی و خلق و احساسات ایمبن بر حسابرسی جوهای و پرس
 در که هایی رویه. است دیگری از متفاوت جو و پرس هر زیرا است؛ عمل در آن اجرای جو، و پرس های مهارت بهبود برای
 هر در که آموزند می و کند می توانا تلفمخ فنون کارگیری به بهبود در را حسابرسان شود می تکرار واقعی جوهای و پرس
 جوان حسابرس ارتباطی حالت گزینه تاثیر دهنده نشان مطالعه این نتایج همچنین است تر اثربخش فنون از یک کدام شرایط
 به نسبت که دهند می ارائه هایی پاسخ صاحبکاران خاص، طور به. است صاحبکار از حسابرسی موارد جوی و پرس برای

 مجموعه یک یعنی) کننده حمایت غیر اطالعات از و داشته بیشتری تورّش کند می پشتیبانی آنها موضع از که اطالعاتی
 به. کنند می دوری تصویری یا صوتی درخواست با مقایسه در ایمیلی درخواست به پاسخ هنگام در (یافته تورّش اطالعات
 حرفه تناس  در جو و پرس با مقایسه در تری یافته تورّش عاتاطال به منجر نیز کمتر ای حرفه تناس  با جو و پرس عالوه،
 صاحبکاران با ناخوشایند تعامالت از اجتناب منظور به حسابرسان زیرا هستند مهم خاص طور به ها یافته این. گردد می تر ای
 دارند، ایمیل طریق از اضافی اطالعات درخواست به تمایلبیشتری جوان حسابرسان که حالی در آوردند روی ایمیل به ارشد
 در تر یافته تورّش اطالعات مجموعه ارائه به صاحبکار تمایل اثر در است ممکن مزیت این دهد می نشان تحقیق های یافته
 که حالی در نخست،. گیرد می صورت تحقیق این اساس بر متعددی های توصیه. یابد کاهش ایمیلی جوی و پرس به پاسخ
 و ای حرفه رشد بر جو و پرس در ایمیل از حسابرسی کارکنان استفاده نامطلوب تاثیرات بابت را دخو نگرانی حسابرسی شرکای
 پاسخ در تورّش میزان بر حسابرس ارتباطی حالت گزینه تاثیرات درباره کمتری اطالع ها شرکت اند نموده ابراز زنی گمانه

 طریق از درخواست دریافت برای را خود اولویت است کنمم صاحبکاران زیرا دارد خاصی اهمیت مساله این. دارند صاحبکار
 اهمیت بر حاضر تحقیق چنین هم. (حسابرسی تیم کارکنان توسط وقفه از اجتناب برای مثال، عنوان به) نمایند ابراز ایمیل
 ای حرفه یفضع ارتباطات بالقوه اثرات درباره حسابرسان آموزش و ای حرفه ارتباطی های مهارت به توجه و مناس  آموزش
 در فردی بین روابط و انسانی رفتار با حسابرس جوی و درپرس موفقیت از ای مالحظه قابل بخش بنابراین. نماید می تاکید

 .بود خواهد ارتباط
 

 پیشنهادها
 صاحبکار پاسخ تورّش به منجر تواند می ای حرفه ضعیف درخواست دهد می نشان که است ای مطالعه نخستین حاضر تحقیق
 که هستند آگاه قانونگذاران و حسابرسان اگرچه نهایت، در. است مقتضی ارتباطی های مهارت اساسی ماهیت بیانگر که گردد
 چندان است ممکن اما سازد آشکار را قبلی ناشناخته اطالعات تواند می که است کارآمدی حسابرسی تکنیک جو، و پرس این
 به نسبت صاحبکار بیشتر مقاومت به تواند می صاحبکار یک از ورّشت فاقد اطالعات به دستیابی عدم که نباشند مطلع

 این بر. یابد دست اطالعاتی به حسابرسی های رویه سایر طریق از حسابرس اگر حتی گردد منتج حسابرس های درخواست

 :که گردد می پیشنهاد اساس،
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 هم. بپذیرد صورت حسابرسان جوی و پرس فرآیند بهبود برای دیگری های روش شناسایی برای بیشتری تحقیقات -8
 نه غیرکالمی اشارات مانند نیستند مشهود مکتوب ارتباطات در که را تصویری و صوتی ارتباطات های ویژگی چنین

 .شود کنترل نیز آوایی تنوع یا ای حرفه چندان

 ارتباطات بین اختالف دیدتش باعث احتماالً دارند وجود ای حرفه ضعیف ارتباطات در اغل  که مزبور اضافی عوامل -2
 صاحبکار پاسخ بر مزبور متغیرهای اثرات بررسی پی در توانند می آتی تحقیقات. گردند می تصویری و صوتی ایمیلی،
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