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چکیده:
در اين پژوهش ،بر استاندارد حسابرسي  240و  315سازمان حسابرسي ،نقش فنآوري ارتباطات
و اشکال مختلف کار گروهي در انجام دو وظيفه حسابرسي ،شناسايي عوامل ريسک تقلب و ارائه
تحريفات بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب ،تمرکز شده است .هدف اين پژوهش ،بررسي
تأثير ساختار تيمهاي کاري حسابرسي بر کيفيت انجام وظايف است .براي اين منظور نقش تکنيک
توفان فکري گردشي-نوبتي و توفان فکري تعاملي الکترونيک ،در انجام وظايف فوق ،در تيمهاي
حسابرسي مورد بررسي قرار گرفت .بدين منظور پاسخهاي دريافتي سناريوي توزيعشده بين 96
سرپرست ارشد و حسابرس که به تيمهاي چهارنفره (شامل  48نفر در گروه توفان فکري گردشي-
نوبتي و  48نفر در گروه توفان فکري تعاملي الکترونيک) تقسيمشده بودند جمعآوري گرديد .با
آزمون فرضيههاي پژوهش بهوسيله آزمون  tگروههاي مستقل در نرمافزار SPSSنتايج پژوهش
نشان داد که تيمهاي گردشي-نوبتي نسبت به تيمهاي تعاملي الکترونيک در شناسايي عوامل
ريسک تقلب عملکرد بهتري داشتهاند اما عملکرد دو تيم در ارائه تحريفهاي صورتهاي مالي
ناشي از تقلب يکسان بوده است .همچنين نتايج نشان داد که مقطع تحصيلي افراد شرکتکننده
در پژوهش در نحوه عملکرد آنها اثر معناداري نداشته است .نتايج اين پژوهش ميتواند راهنماي
مؤسسات حسابرسي براي استفاده از فنآوريهاي موجود و روشهاي نوين کار گروهي در جهت
افزايش کارايي عملکرد حسابرسان باشد.
کلمات کليدي :شناسايي عوامل ريسک تقلب ،تحريفات بااهميت صورتهاي مالي ناشي از
تقلب  ،توفان فکري گردشي-نوبتي و تعاملي الکترونيک ،سلسلهمراتب کاري حسابرسي ،واسطه
کامپيوتري.
 -1دانشیار گروه حسابداری دانشگاه پیام نور(نویسنده مسئول) mousavi1973@yahoo.com
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)
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.1مقدمه
در امريکا استاندارد حسابرسي شماره  99و  109استفاده از روش توفان فکري توسط حسابرسان
را ملزم کرده؛ و آن را محدود به مرحله برنامهريزي حسابرسي نميداند(اسميت و همکاران.)2012 ،1
در پي رسواييهاي اخير شرکتهاي انرون و وردکام ،حسابرسان تشويق به بهبود روشهاي کشف
تقلب شدند( لينچ.)2004 ،2ازجمله روشهاي جديد در جهت تسهيل فرايند کشف تقلب تکنيکهاي
مختلف توفان فکري است؛ توفان فکري مؤثرترين و متداولترين فرايند گروهي است(چن و همکاران،3
 .)2015توفان فکري روشي براي توليد تعداد زيادي ايده در مورد يک مسئله است و روشي براي
برانگيختن خالقيت در گروه ميباشد(هيگينز[ احمدپور دارياني].)1388 ،
در استانداردهاي حسابرسي  240و  315ايران  ،در مورد احتمال آسيبپذيري صورتهاي مالي از،
تحريف بااهميت ،شناسايي و کشف تقلب،گروه حسابرسي به بحث و گفتگو تشويق کرده است(کميته
تدوين استانداردهاي حسابرسي1387 ،؛ رحيميان و آخوندزاده .)1393،درحاليکه هيچگونه الزام و
توضيحي در استانداردهاي حسابرسي ايران براي برگزاري جلسات بحث و گفتگو وجود ندارد.
متداولترين روش بکار گرفتهشده در عمل توفان فکري ،روش چهره به چهره است(بلوري و
جانستون ;2007 ،4بارزل،کارپنتر و جنکيس ; 2010 ،5اخوان صراف و نيلفروش زاده)1386،
بااينوجود لينچ و همکاران )2009( 6نشان دادند جلسات توفان فکري با استفاده از رايانه بهطور
مؤثرتري برگزار ميشوند .استفاده از روش توفان فکري الکترونيکي 7با استفاده از رايانه ،ديدگاهها
را به سمت اعمال حسابرسي با استفاده از تکنولوژي در دسترس ،هدايت ميکند(کرر و تيندل،8
 .)2004فنآوريهاي موجود بهطور فزايندهاي از جلسات تيمهاي حسابرسي و تصميمگيري گروهي
حمايت ميکنند(بامبر و همکاران.)1996 ،9همچنان که شرکتها خود را با پيشرفتهاي فنآوري
وفق ميدهند ،حرفه حسابرسي نيز بايد روشها و تکنيکهاي خود را با توجه به اين پيشرفتها
تعديل کند(کاستر و وراردو )2007 ، 10امروزه براثر افزايش کارايي و اثربخشي فنآوري اطالعات،
افزايش هزينههاي حسابرسي و کمبود وقت حسابرسان ،استفاده از فنآوري ارتباطات و اطالعات در
حسابرسي مقرونبهصرفه ميباشد(مهدوي پور و غفاري.)1389 ،بااينحال شواهد نشان ميدهد که
استفاده از تکنولوژيهاي جديد ارتباطات هنوز در بين تيمهاي حسابرسي معمول نشده (بلوري و
جانستون)2007 ،؛ و مزاياي آن براي مؤسسات حسابرسي آشکار نگرديده است.
پژوهشگران معتقد هستند ،با استفاده از روشهاي تصميمگيري ساختاريافته ،اطالعات در قالب
مشخصي مورد پردازش قرار ميگيرد و اغلب ميتوان بهراحتي به راهحل صحيح دستيافت(هاتن و
گلد .)2010 ،11تکنيک گردشي-نوبتي 12شکل ديگري از توفان فکري است؛ روشي نظاممند که ترکيبي
از کار انفرادي و گروهي است(بيسلي و جنکيس .)2003 ،13با استفاده از اين روش پاسخهاي دريافتي،
مجموعهاي همگن از ايدههاي منحصربهفرد توليدشده بهوسيله اعضاء ميباشد(هاتن وگلد .)2010،با
اجماع نظرات افراد  ،امکان بيان آزادانه عقايد  ،تجديدنظر و استفاده از دستورالعملهاي ساختاريافته
نتايج دقيقتري به دست ميآيد .فرصت بازنگري نظرات خود ،شنيدن و ارزيابي نظرات ديگران جزء
مهم حرکت دستيابي به نتايج بهتر درروش گردشي-نوبتي است بنابراين افراد در روش گردشي-
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-2مباني نظري پژوهش

 -1-2توفان فکري گردشي-نوبتي

اين روش توفان فکري در سال  2003و بهوسيله بيسلي و جنکيس پيشنهاد گرديد .روشي
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نوبتي فرصت دارند در مرحله دوم نظرات خود را دوباره بررسي نمايند(بيسلي و جنکيس.)2003،
هدف از نشستهاي توفان فکري تقلب ايجاد اجتماعي از اعضاء تيم حسابرسي است ،تا افراد تجربه
خودشان را از مشتريان مختلف به اشتراک بگذارند ،در مورد چگونگي انجام تقلبهاي پنهان و آشکار
بحث کنند ،تغييرات الزم را در روشهاي حسابرسي انجام دهند که همه اين موارد منجر به بهبود
تشخيص ،تقلب و تحريف بااهميت در صورتهاي مالي خواهد شد(هاتن و گلد .)2010،ازاينرو
داشتن شناخت و آگاهي بيشتر ازاينگونه نشستها به حسابرسان کمک فراواني خواهد کرد(وود،14
 .)2011پژوهش ما رهنمودي خواهد بود براي مؤسسات حسابرسي در جهت بهرهگيري از فنآوري
موجود و ايجاد زيرساختهاي الزم جهت افزايش کارايي و اثربخشي عملکرد حسابرسان  ،آگاهي
از روشهاي نوين کارگروهي و توجه بيشتر به زمينههايي است که احتمال بيشتري براي رخداد
تقلب وجود دارد .برخي معايب کار گروهي مثل توقف توليد ايده ،بيم ارزيابي و اتالف وقت جمعي
از مواردي است که در پژوهش خود به آن توجه کردهايم و نشان دادهايم که با استفاده از روشهاي
نوين کار گروهي ميتوان اين محدوديتها را کنترل نمود  ،اثربخشي انجام وظايف و مشارکت بيشتر
حسابرسان را افزايش بخشيد.
ما براي انجام اين پژوهش دو وظيفه حسابرسي ،شناسايي عوامل ريسک تقلب و تحريف بالقوه
صورتهاي مالي ناشي از تقلب را مدنظر قرارداديم .شناسايي عوامل ريسک تقلب دربرگيرنده
شناسايي عناصر مثلت تقلب :مشوقها ،فشارها ،فرصتها و نگرشها براي انجام تقلب هستند(وفادار
و دادابه .)1388 ،وجود عوامل ريسک تقلب به معناي تقلب نيست بلکه به اين معني است که
احتمال تقلب بيشتر است(حامرسلي .)2011 ،15بهطور مثال عواملي مثل عدم نظارت کافي مديريت
بر کنترلهاي مهم ،معامالت عمده با اشخاص وابسته از نشانههاي خطر تقلب انگيزههاي مديريتي و
پيچيدگيهاي عملياتي هستند که ميتوانند منجر به تقلب شوند.
تحريفات بالقوه صورتهاي مالي ناشي از تقلب اشاره دارد به ارائه توضيحاتي که چطور صورتهاي
مالي ممکن است به خاطر تقلب ،اشتباه گزارش شود و اينکه چطور مديريت ميتواند مرتکب
اين تقلب شود(حامرسلي ،)2011،بهطور مثال سياستهاي مديريتي مثل ايجاد فروش ساختگي
بخصوص در زمانهاي پايان سال يا به تعويق انداختن شناسايي هزينه نمونههايي از اين مورد هستند.
در اين پژوهش ما با استفاده از توفان فکري الکترونيکي سعي داريم اثرات ناشناس ماندن و وجود
واسطههاي ارتباطي را در کيفيت و اثربخشي جلسات گفتگوي گروهي مورد آزمون قرار دهيم.
بطوريکه اثربخشي روشهاي نوين توفان فکري شامل تکنيک توفان فکري گردشي نوبتي و تکنيک
توفان فکري تعاملي الکترونيک در انجام دو وظيفه حسابرسي تقلب(شناسايي عوامل ريسک تقلب و
تحريفات بالقوه صورتهاي مالي ناشي از تقلب) مورد آزمون قرار ميگيرد.
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نظاممند براي نشستهاي توفان فکري است که در آن بدون صحبت و تبادل شنيداري اعضاي گروه
حسابرسي در سکوت به نوشتار فکري يا خود توفان فکري براي توليد ايدههاي خود ميپردازند .در
وهله اول اعضاي گروه با شناخت از مسئله ،فهرستي از ايدههاي خود را به ترتيب اولويت بر روي
کاغذ ميآورند .بعد از مرحله نوشتار فکري  ،هر يک از اعضاء به ارائه ايدههاي خود ميپردازند .در
مواقعي که عضوي تمايل به تبادل شنيداري و گفتاري ندارد ،اين روش ميتواند بسيار مفيد باشد
از طرفي چون تمام شرکتکنندگان در نشست توفان فكري حضور فعالي دارند ،اين روش بسيار
کاراست(رحيميان و آخوندزاده.)1393 ،تحقيقات قبلي نشان دادهاند که روشهاي ساختاريافته
تصميمگيري گروهي،که تعامالت بين فردي کمتري را در برميگيرد به گروههاي توفان فکري کمک
ميکند تا عملکرد گروه را با کاهش زيانهايي که در حاالت تعاملي وجود دارد ،بهبود بخشد(هانتن
و گلد.)2010،روش گردشي-نوبتي تا حدي ريشه در گروه اسمي دارد که در سال  1971توسط وان
دي ون و دلبک  20بيان شد؛ و در سال  1975به رسميت شناخته شد(دلبک و همکاران .) 21در اين
روش بهطور خاص پسازاينکه اعضاء گروه ايدههاي خود را مستق ً
ال ثبت کردند(مانند گروه اسمي) هر
يک از اعضاء بدون وقفه و انتقادي از سايرين ايدههاي خود را بيان ميکند سپس فرصت ديگري براي
تجديدنظر در ايدههاي اوليه و يا ذکر کردن ايدههاي جديد به افراد داده ميشود .البته ساختار اين
روش سير حرکت نزولي را به دنبال دارد و موجب کاهش خالقيت و خودانگيختگي ميشود(بيسلي
و جنکيس.)2003 ،
 - 2-2توفان فکري تعاملي الکترونيک

توفان فکري تکنيکي مبتني بر خالقيت گروهي است که براي توليد شماري از ايده باهدف حل
يک مسئله واحد شکلگرفته است .اين روش اولين بار توسط الکس اسبورن  16در سال  1953معرفي
گرديد .محدوديتهاي روش توفان فکري تعاملي شامل بيم ارزيابي(ساتون و هارگادن، )1996 ،17
اتالف وقت جمعي(بروان و همکاران )1998 ،18و توقف توليد ايده(دنيس و همکاران ،)1996 ،19که به
دليل آنکه افراد در آن بهصورت چهره به چهره به بحث و گفتگو با يکديگر ميپردازند ،ايجاد ميشود،
سازمانها را به سمت روش توفان فکري الکترونيک هدايت کرد .در اين روش ،شرکتکنندگان در
اتاقهاي خاصي قرار ميگيرند كه در آنها براي ارائه پيشنهادها و آگاهي از پيشنهادهاي اعضاي ديگر
در ساير اتاقها از شبکهاي از کامپيوترهاي متصلبههم استفاده ميشود .در اين روش به افراد اجازه
داده ميشود که ايدهها را بهصورت بينام وارد کامپيوتر کنند و درنتيجه از محدوديت روش تعاملي
(بيم ارزيابي) جلوگيري ميشود .امکانات واردکردن اطالعات در نرمافزارهاي کامپيوتري نيز در جهت
کاهش محدوديت دوم (اتالف وقت جمعي) کمککننده است زيرا کامپيوتر عملکرد هر فرد را در
هرلحظه نشان ميدهد .در انتها ازآنجاکه هر فرد كامپيوتر مخصوص به خود را دارد ،امكان مشاركت
و ارائه ايده توسط مشارکتکنندگان بهطور همزمان وجود دارد و بدين ترتيب به ميزان زيادي از
محدوديت سوم (توقف توليد ايده) نيز كاسته ميشود(اخوان صراف،نيلفروشزاده.)1386،همچنين
مشكالتي از قبيل بيتوجهي به نظرات ساير اعضاي گروه و تداخل پيشنهادهايي كه درروش توفان
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 -3-2عوامل ريسک تقلب

تقلب در مفهوم کلي دربرگيرنده تمام ابزاري است که ساخته انسان است و فرد با استفاده از آن
مزيتي را نسبت به ديگري از طريق توصيههاي دورغين يا کتمان حقيقت کسب ميکند و شامل
تمام رويدادهاي ناگهاني ،ترفندها ،مخفيکاريها و ديگر راههاي غيرمنصفانه براي فريب ديگري
است( رضايي و ريلي .)2009 ،22بر طبق استاندارد حسابرسي  240ايران « تقلب «عبارت است
از هرگونه اقدام عمدي يا فريبكارانه يك يا چند نفر از مديران ،كاركنان يا اشخاص ثالث ،براي
برخورداري از يك مزيتي ناروا يا غيرقانوني(استاندارد  240سازمان حسابرسي) .دو نوع تحريف
عمدي که حسابرسان در بررسي تقلب مدنظر قرار ميدهند عبارتاند از  :گزارشگري مالي متقلبانه و
سوءاستفاده از داراييها .سه شرط براي وقوع تقلب در دو نوع تحريف عمدي ذکرشده وجود دارد که
مثلث تقلب ناميده ميشود .آنچه امروزه در حرفه حسابرسي بهعنوان مثلث تقلب شناخته ميشود
نتيجه پژوهشهاي کرسي بين سالهاي  1950و  1953ميباشد که فرض کرد براي رخ دادن تقلب
بايد سه قلم فشار ،فرصت و توجيه سازي موجود باشد .وي سه معيار را بيان کرد که منجر به تقلب
ميشود:
-1مشکالت مالي
-2آگاهي از نحوه عملکرد يک فرايند خاص و فرصت براي سوءاستفاده کردن از اعتماد.
 -3توانايي توجيه خود فرد مبني بر اينکه چنين اعمالي تقلب محسوب نميشود.
يک موضوع ضروري در کشف تقلب بهوسيله حسابرسان ،شناسايي عواملي است که ريسک تقلب را
باال ميبرند .به اين عوامل « عوامل ريسک تقلب» ميگويند (نوروش و همکاران .)1388 ،بااينکه سه
شرط مثلث تقلب ،براي گزارشگري مالي متقلبانه و سوءاستفاده از داراييها يکسان است ،اما عوامل
بروز ريسک آنها متفاوت ميباشد حسابرس در بررسي ريسک تحريفهاي بااهميت ناشي از تقلب
بايد بهاحتمال وجود ريسک تقلبي که نشاندهنده احتمال گزارشگري مالي متقلبانه يا سوءاستفاده
از داراييهاست توجه کند .حسابرس عوامل ريسک تقلب شناساييشده در واحد مورد رسيدگي را
در طراحي آزمونهاي محتوا موردتوجه قرار ميدهد و تغييرات الزم در روشهاي حسابرسي شامل
آزمونهاي محتوا و کنترل لحاظ ميکند(وفادار و دادابه.)1388،
 -4-2تحريف صورتهاي مالي ناشي از تقلب

تحريف در صورتهاي مالي ميتواند از تقلب يا اشتباه باشد .هدف برخي از تقلبها ممکن است
تحريف صورتهاي مالي نباشد(نوروش و همکاران .)1388،وجه تمايز بين تقلب و اشتباه ،عمدي يا
غيرعمدي بودن اقدامي است که به تحريف در صورتهاي مالي بيانجامد .اعضاي گروه حسابرسي
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فكري تعاملي وجود دارد ،در اينجا مشاهده نميشود ،عالوه بر اين مزايايي چون تقسيم مسائل به
اجزاي کوچکتر ،استفاده از تسهيالت ،بهکارگيري تشابهات ويژه و مقايسهها و ايجاد يك بازخورد
مناسب نيز در اين روش حاصل ميگردد(هيگينز[احمدپور دارياني] 1388 ،؛آقايي فيشاني.)1377 ،
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بايد درباره احتمال آسيبپذيري صورتهاي مالي واحد مورد رسيدگي از تحريفهاي بااهميت ،بحث
کنند .هدف از اين بحث ،کسب شناخت بهتر اعضاي گروه حسابرسي از احتمال وجود تحريفهاي
بااهميت در صورتهاي مالي است که از تقلب يا اشتباه ناشي ميشود(استاندارد ، 315سازمان
حسابرسي) .تشخيص مجموعه عوامل ريسک تقلب ،در شناسايي شرايط بالقوهاي که منجر به تحريف
بااهميت در صورتهاي مالي ميشوند نقش مؤثري دارند(حامرسلي .)2011 ،حسابرس بايستي
در شروع و حين کار شناخت کافي از صنعت ،قوانين و مقررات و ساير عوامل برون سازماني
مؤثر در واحد مورد رسيدگي ،ماهيت واحد مورد رسيدگي ،اهداف و راهبردها و خطرهاي تجاري
مربوط و عملکرد مالي واحد مورد رسيدگي،جهت تشخيص خطرهاي حسابرسي ،کسب کند؛ ازاينرو
دامنه دانش و تجربه کاري حسابرس در نحوه پيگيري تأثير عوامل ريسک تقلب بر صورتهاي
مالي تأثيرگذار است(چن و همکاران .)2015 ،حسابرسان باتجربه تصويرسازي ذهني بهتري براي
شناسايي تحريفهاي ممکن در صورتهاي مالي دارند(حامرسلي .)2011 ،بيان تحريفهاي ممکن
در صورتهاي مالي اجازه ميدهد حسابرسان ايدهها و برداشتهاي خودشان را در مورد شرکت طرف
قرارداد شکل بدهند( کريست .)1993 ،23حسابرسان در طول برنامه حسابرسي با تشخيص رويدادهاي
بيانگر خطر تحريف بااهميت و تحريفهاي بالقوه ناشي از تقلب ،براي شناسايي توجيهات قابلقبول
بر اساس اينکه چگونه ممکن است تقلب روي دهد استفاده ميکنند؛ شناسايي اينگونه تحريفها
نتيجه تفکر در مورد علتها ميباشد(بونر.)2007 ،24شناسايي تحريفهاي بالقوه در صورتهاي مالي
ابتدا مستلزم شناسايي عوامل ريسک تقلب ميباشد (چن و همکاران .)2015،شناسايي عوامل ريسک
تقلب و تحريفهاي ممکن در صورتهاي مالي از عوامل مهم در زمانبندي برنامه حسابرسي و
تشخيص ميزان آزمونهاي محتوا ميباشد(حامرسلي و همکاران2011 ،25؛ چن و همکاران2015 ،؛
نوروش و همکاران.)1388 ،
 -3پيشينه پژوهش
نيجستاد و همکاران )2003( 26نشان دادندکه کاهش توقف توليد ايده به علت ورود همزمان ايدهها
در محيط کامپيوتري ،علت مشارکت بيشتر در توفان فکري الکترونيکي ميباشد .لينچ()2004
در پاياننامه دکتراي خود به بررسي اثر ناشناس ماندن و آموزش خالقيت در اثربخشي عملکرد
حسابرسان در جلسات توفان فکري تقلب که باواسطه کامپيوتر انجام ميشود پرداخته است .وي با
استفاده از جامعه آماري حسابرسان داخلي و کارورزان حسابرسي به بررسي اثربخشي جلسات توفان
فکري که با استفاده از کامپيوتر انجام ميشود در دو حالت زماني که افراد به يکديگر معرفي ميشوند
و زماني که ناشناس هستند و در دو حالت ديگر ،افراد آموزشديده به تکنيکهاي خالقيت و آموزش
نديده پرداخت .نتايج وي نشان ميدهد کارورزان حسابرسي در تيمهايي که افراد ناشناس بودند
تعداد ايدههاي بيشتري ارائه کردهاند .همچنين حسابرساني که به تکنيکهاي خالقيت آموزشديده
بودند ايدههاي منحصربهفردتري ارائه کرده بودند .کارپنتر )2007( 27در مقاله خود با عنوان « توفان
فکري در تيم حسابرسي ،شناسايي فاکتورهاي تقلب و ارزيابي خطر تقلب « نحوه کار حسابرسان در
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شناسايي تقلب را در گروههاي سه نفره و انفرادي مورد آزمون قرارداد .نتايج پژوهش وي مؤيد معايب
روش توفان فکري تعاملي بود اما وي نشان داد هرچند شناسايي عوامل ريسک تقلب در تيمهاي
تعاملي کاهش مييابد اما اين شکل فعاليت گروهي ،توضيحات باکيفيتتري را همراه دارد و توانايي
حسابرسان در ارزيابي خطر تقلب را افزايش ميدهد.
دساي )2008( 28در پاياننامه خود نقش جلسات توفان فکري را در ارزيابي ريسک تقلب در حاالتي
که فرصتها و فشارها براي تقلب کموزياد ميشود را موردبررسي قرارداد .نتايج وي نشان ميدهد
در سناريوهايي که عامل فشار براي ارتکاب تقلب بيشتر است (فرصتهاي تقلب باال) حسابرسان
ريسک تقلب باالتري(کمتري) را ارزيابي ميکنند و موارد قابلتوجه اي از تحريفهاي بااهميت را قيد
ميکنند .و اين شناسايي تحريفهاي بااهميت در حالت گروهي برجستهتر است .وي بيان ميکند
که توصيههاي استاندارد شماره  99امريکا ميتواند اثربخشي کلي حسابرسان را در آزمونهايي که با
سناريوهايي با فرصتهاي باالي تقلب تنظيم ميشود ،کاهش دهد.
بارزل و همکاران )2010( 29در پژوهش خود با عنوان «استفاده حسابرسان از توفان فکري تقلب»
به اين نتيجه رسيدند که کيفيت جلسات توفان فکري رابطه بين ارزيابي ريسک تقلب ،نيروي انساني،
زمان و ميزان روشهاي حسابرسي را تعديل ميکند .نتايج آنها نشان ميدهد مزاياي توفان فکري
هميشه بهطور يکنواخت به دست نميآيد ،زيرا کيفيت پايين جلسات هزينههايي را در پي دارد که
ممکن است مزاياي اين روش را از بين ببرد.
هاتن و گلد( )2010نشان دادند روش توفان فکري گردشي-نوبتي نسبت به روشهاي سنتي بحث
آزاد و گروه اسمي از اثربخشي بيشتري برخوردار است .نتايج آنها نشان داد زماني که حسابرسان
ريسک تقلب را بيشتر ارزيابي کنند ساعات کاري که براي انجام حسابرسي برنامهريزي ميکنند
افزايش مييابد و درنتيجه جلسات توفان فکري ارزيابي حسابرسان از خطر تقلب افزايش مييابد.
کوکرل و استون )2011( 30و لينچ و همکاران )2009( 31ازجمله پژوهشگراني بودند که دو روش
توفان فکري تعاملي و تعاملي الکترونيکي را با يکديگر مقايسه کردهاند.کوکرل و استون()2011
به اين نتيجه رسيدند که تيمهاي چهره به چهره جزئيات مفصلتر و کاملتري نسبت به تيمهاي
الکترونيکي بيان ميکنند .لينچ و همکاران( )2009بيان کردند که تيمهاي تعاملي در مقايسه با
تيمهاي الکترونيکي فاکتورهاي تقلب مرتبط را کمتر شناسايي ميکنند .نتايج متفاوت اين دو
پژوهش به علت تفاوت در زمان اجرا و روش اجرايي توفان فکري بوده است که باعث نتايج متفاوتي
از يک نوع مقايسه شده است .حامرسلي ( )2011در پژوهشي با عنوان بررسي مدلي براي قضاوت
حسابرس در برنامهريزيهاي مربوط به کشف تقلب ،ارتباط ويژگيهاي حسابرس با شناسايي عوامل
ريسک تقلب و کشف تحريفهاي بالقوه صورتهاي مالي را مورد آزمون و بررسي قرار ميدهد وي
نشان داد ويژگيهاي حسابرس در عملکرد وي براي برنامهريزي حسابرسي جهت کشف تقلب ،تأثير
دارد و تحريفهاي بالقوه صورتهاي مالي فاکتور مهمي است که حسابرسان از آن براي برنامهريزي
حسابرسي استفاده ميکنند.
اسميت و همکاران ( )2012در پژوهش خود که چرايي اثربخشي استفاده از واسط ارتباطي در
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جلسات توفان فکري را موردبررسي قراردادند به اين نتيجه رسيدند که علت اصلي اثربخشي جلسات
الکترونيکي درجه باالتر تمرکز کاري روي موضوع توسط اعضاء اين تيمها ميباشد.
ساتن و آرنولد )2013( 32در پژوهش خود بر اين موضوع تمرکز ميکنند که روشهاي کار
گروهي(تکنيک تعاملي و اسمي) با توجه به ترکيب پديده تکنولوژي در حسابداري بايد بيشتر در
اين رشته مورداستفاده قرار گيرد .آنها در پژوهش خود به اين نکته توجه ميکنند که چه نوع از
روشهاي کارگروهي ميتوانند جايگزين هم شوند .آنها چالشهايي که در صورت استفاده از اين
روشها محققان با آنها روبرو ميشوند را بررسي کرده و راهکارهاي آن را نيز بيان کردهاند .چن
و همکاران( )2015در پژوهش خود توفان فکري الکترونيکي اسمي و الکترونيکي تعاملي را مورد
مقايسه قراردادند.نتايج آنها نشان ميدهد تيمهاي الکترونيکي اسمي نسبت به تيمهاي الکترونيکي
تعاملي عملکرد بهتري دارند.
پورحيدري و بذرافشان( )1390در پژوهشي نشان دادند نظر حسابرسان نسبت به اهميت تمامي
بسترهاي خطر تقلب در سطح اطمينان  95درصد داراي تفاوت معنيداري بوده و مهمترين بستر
خطر تقلب وابسته بودن بخش عمدهاي از حقوق و مزاياي مديران به نتايج عمليات ،وضعيت مالي يا
جريان وجوه نقد است .پورحيدري و بذرافشان( )1391در پژوهشي ديگر به بررسي تأثير ويژگيهاي
فردي حسابرس در ارزيابي اهميت بسترهاي خطر تقلب پرداخت .نتايج آنها نشان داد نوع جنسيت،
رشته تحصيلي ،ميزان تحصيالت و ميزان تجربه حسابرسان تأثير چنداني در تعيين ميزان اهميت
بسترهاي خطر تقلب ندارد.
مرادي و همکاران ( )1393در مقاله خود با عنوان «شناسايي عوامل خطر مؤثر بر احتمال وقوع
تقلب در گزارشگري مالي از ديد حسابرسان و بررسي تأثير آنها بر عملکرد مالي شرکت» نتيجه
گرفتند که بين ويژگيهاي مديريت ،تبعيت مديريت از کنترلهاي داخلي و استانداردهاي الزماالجرا،
عوامل خطر مرتبط با شرايط بازار و صنعت ،ويژگيهاي عملياتي ،نقدينگي و ثبات مالي با احتمال
وقوع تقلب رابطهٔ معناداري وجود دارد .همچنين رابطه معناداري بين عملکرد شرکت با ريسک
تقلب به دست آوردند.رحيميان و آخوندزاده ( )1393پژوهشي باهدف تعيين کيفيت نشستهاي
توفان فکري در بين حسابرسان مستقل انجام دادند .آنها با توزيع  102پرسشنامه در جامعه آماري
حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي نقش دلهره و بيم ارزيابي ،تفکر گروهي ،عدم تحرک
ادراکي ،تناسب منفي بهرهوري ،اتالف وقت جمعي و پيچيدگي ادراکي را در اين نشستها موردبررسي
قراردادند .نتايج پژوهش آنها نشان ميدهد هفت عامل فوق از عوامل کاهنده نشستهاي توفان
فکري است آنها به اين نتيجه رسيدند اينگونه نشستها بهخوبي توسط مؤسسات اجرا نميشود.
خليلي و همکاران( )1394در پژوهش خود با موضوع شناسايي مؤلفهها و شاخصهاي عملکرد تيمي
در سازمانها به اين نتيجه دست يافتند که عملکرد تيمي در بعد فرايندها چهار مؤلفه :رهبري و
هدفگذاري ،خالقيت و نوآوري ،تحقيق و توسعه و مشارکت و همکاري و در بعد نتايج :نتايج براي
تيم ،براي سازمان و براي جامعه را به همراه دارد.
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 -5روش پژوهش
روش پژوهش مورداستفاده براي آزمون فرضيهها ،آزمون  tگروههاي مستقل است .با توجه به
اينکه پژوهش حاضر آزمايش روشهاي نوين تعامالت گروهي در حرفه حسابرسي ميباشد به لحاظ
هدف کاربردي و ازلحاظ نوع پژوهش استنباطي است و ازلحاظ نظارت  ،کنترل و نيز نحوه گردآوري
اطالعات در زمره پژوهشهاي ميداني قرار ميگيرد .قلمرو زماني تحقيق حاضر در تکميل پاسخنامه
توسط حسابرسان و سرپرستان حسابرسي مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي ايران سال 1394
است.
 -1-5جامعه و نمونه پژوهش

با توجه به جامعه آماري پژوهش ما ،حسابرسان و سرپرستان مشغول به کار در مؤسسات حسابرسي
عضو جامعه حسابداران رسمي ،و در نظر گرفتن اينکه آمار رسمي و موثقي از افراد شاغل در مؤسسات
حسابرسي در نهادهاي قابل ارجاع وجود ندارد براي تعيين نمونه از نرمافزار آماري  PASSکه بخشي
از نرمافزار  NCSSميباشد استفاده نموديم .براي اين منظور يک نمونهٔ اوليه (نمونهٔ پايلوت) با حجم
اندک  16،مورد ،جمعآوري نموديم سپس با استفاده از اطالعات حاصل از اين نمونه ،حجم نمونهٔ
نهايي را تعيين کرديم .طبق اطالعات جدول شماره  1با سطح اطمينان  80درصد حجم نمونه کل هر
يک از گروههاي گردشي-نوبتي و تعاملي الکترونيک  48نفر به دست آمد .بنابراين شرکتکنندگان ما
96سرپرست و حسابرس از بين مؤسسات حسابرسي در مشهد و تهران انتخاب شدند .شرکتکنندگان
ما به تيمهاي  4نفره شامل يک سرپرست ارشد و سه حسابرس تقسيم شدند و بهطور تصادفي بين دو
نوع تيمهاي توفان فکري گردشي-نوبتي و تعاملي الکترونيک اختصاص داده شدند؛ و پژوهش بين
 12تيم چهارنفره گردشي-نوبتي و  12تيم  4نفره گروه تعاملي الکترونيکي انجام گرفت.

آزمايش ميداني توفان فکري گردشي -نوبتي و تعاملي الکترونيک در سلسله مراتب تيم حسابرسي

-4فرضيههاي پژوهش
فرضيه اول :عملکرد دو تيم توفان فکري گردشي-نوبتي و توفان فکري تعاملي الکترونيک ،در
تشخيص عوامل ريسک تقلب تفاوت معناداري با يکديگر خواهند داشت.
فرضيه دوم :عملکرد دو تيم توفان فکري گردشي-نوبتي و توفان فکري تعاملي الکترونيک ،در
شناسايي تحريفات بالقوه صورتهاي مالي تفاوت معناداري با يکديگر خواهند داشت.
فرضيه سوم  :مقطع تحصيلي حسابرسان شرکتکننده در تيمهاي گردشي-نوبتي در انجام وظيفه
شناسايي عوامل ريسک تقلب و بيان تحريفات بالقوه صورتهاي مالي نقش معناداري دارد .
فرضيه چهارم :مقطع تحصيلي حسابرسان شرکتکننده در تيمهاي تعاملي الکترونيک در انجام
وظيفه شناسايي عوامل ريسک تقلب و بيان تحريفات بالقوه صورتهاي مالي نقش معناداري دارد.
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جدول -1آزمون تعيين حجم نمونه براي تيمهاي گردشي-نوبتي و تعاملي الکترونيک

آزمايش ميداني توفان فکري گردشي -نوبتي و تعاملي الکترونيک در سلسله مراتب تيم حسابرسي

حجم نمونه گروه
توان آزمون حجم نمونه گروه اول
دوم
48

48
0/80
منبع  :يافتههاي پژوهشگر

سطح معناداري ميانگين گروه اول ميانگين گروه دوم
0.05

10.15

5.48

 -2-5سناريوي پژوهش

براي انجام دو وظيفه مطرحشده براي خطر تقلب(شناسايي عوامل ريسک تقلب و تحريفات بالقوه
صورتهاي مالي) ،سناريويي با استفاده از نمونهٔ کيسهاي آورده شده در کتاب تأليفي عباس وفادار
و دادابه( )1388و ايرج نوروش و همکاران ( )1388تدوين کرديم .سناريو نوشتهشده بر مبناي
فعاليت يک شرکت توليدي بزرگ در صنعت نوشيدني بود که فروشهاي داخلي و خارجي دارد ،با
شرح مختصري از نحوه انجام عمليات مالي ،نحوه انعقاد قراردادهاي فروش شرکت ،ساختار عملياتي
و توليدي ،مشتريان و تأمينکنندگان شرکت .همچنين از شرايط صنعت ،اقتصاد ،محيط سياسي و
قانوني که شرکت با آن روبرو است و سياستهاي کليدي مديريت توضيح الزم ارائه شد .در پايان
هم اطالعات الزم در مورد ظرفيت اسمي و ميزان توليد واقعي شرکت و قسمتي از صورتهاي مالي
شرکت نمونه ارائه گرديد.جهت دستيابي به پاسخنامه نهايي  ،سناريوي فوق به ده نفر از حسابداران
رسمي با حداقل  15سال سابقه کار حسابرسي داده شد و از اين افراد خواسته شد تا جداگانه کليه
عوامل ريسک تقلب و تحريفات بالقوه تقلب را بنويسند جمعبندي کلي پاسخهاي اين افراد شامل 28
عامل ريسک تقلب و  19تحريف صورتهاي مالي بود که بهعنوان پاسخنامه نهايي مبناي امتيازدهي
تيمها قرار گرفت .ضريب پايايي پاسخها بر اساس ضريب آلفاي کرونباخ براي هر دو وظيفه حسابرسي
در هر يک از تيمها در جدول 2و 3آورده شده است.
جدول  -2آماره پايايي در تيمهاي گردشي-نوبتي
وظايف حسابرسي

آلفاي كرونباخ

تعداد پاسخها

شناسايي عوامل ريسک تقلب

0.738

28

تحريف بالقوه صورتهاي مالي

0.753

19

منبع  :يافتههاي پژوهشگر

جدول  - 3آماره پايايي در تيم هاي تعاملي الکترونيکي
وظايف حسابرسي

آلفاي كرونباخ

تعداد پاسخها

شناسايي عوامل ريسک تقلب

0.874

28

تحريف بالقوه صورتهاي مالي

0.897

19

منبع  :يافتههاي پژوهشگر
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آزمايش ميداني توفان فکري گردشي -نوبتي و تعاملي الکترونيک در سلسله مراتب تيم حسابرسي

براي اجرايي کردن روش توفان فکري تعاملي الکترونيکي به دليل محدوديت استفاده از
کامپيوترهاي تحت شبکه در مؤسسات حسابرسي از نسخه ويندوز نرمافزار تلگرام استفاده کرديم
که امکان تشکيل گروه و ارتباط مکاتبهاي همزمان افراد بدون اينکه شناسايي شوند را دارد .با توجه
به گروهبندي تيمها با  4نفر ،اين نرمافزار بر روي  4لپتاپ نصب گرديد و  12تيم با چهار اکانت
در نرمافزار تلگرام هر سيستم تعريف شد .بدين ترتيب افراد هر تيم بدون اينکه از هويت يکديگر
آگاه شوند و يا نظرات ساير تيمها را ببينند نظرات و ايدههاي خود در مورد تقلبهاي ممکن سناريو
مطرح ميکردند .شرکتکنندگان در توفان فکري تعاملي الکترونيکي در اتاقهاي مختلفي بودند که
از هويت يکديگر مطلع نباشند .امکان ارتباط مجازي اين قابليت را فراهم کرد که شرکتکنندگان در
 4تيم تعاملي الکترونيک از مؤسسات مختلف حسابرسي انتخاب شوند.
در اجراي توفان فکري گردشي-نوبتي با حضور در مؤسسات حسابرسي از اعضاء تيم خواسته
ميشد دور يک ميز جمع شوند و در زمان تعيينشده بهطور مستقل و بدون هيچگونه صحبتي
ايدههاي خود را مکتوب نمايند سپس فرصت کوتاهي داده ميشد تا اعضاء نظرات خود را فقط بيان
کنند و در پايان نيز فرصت کوتاهي داشتند تا هر فرد تجديدنظر نهايي را در مورد ايدههاي خود،
اعمال کند و پاسخنامه نهايي خود را تحويل دهد.
در شروع کار توضيح کافي و جامعي در مورد هدف اين آزمايش ،آزمون اثربخشي توفان فکري
حسابرسان در شناسايي موارد احتمال وقوع تقلب و بند  19استاندارد  240حسابرسي ،و تکنيکهاي
توفان فکري ،به شرکتکنندگان ارائه گرديد .سپس از شرکتکنندگان خواسته شد تا اطالعات
جمعيتشناسي مربوطه را کامل کنند .پسازآن به هريک از تيمها  15دقيقه زمان دادهشده تا
سناريوي مربوطه را مطالعه کنند.
اجراي بخش اصلي آزمايش طي  2مرحله به شرکتکنندگان توضيح داده شد :
مرحله اول 25 .دقيقه به اعضاء هر دو تيم زمان داده شد تا عوامل ريسک تقلب را شناسايي
کنند .در گروه گردشي نوبتي تقسيم زمان صورت گرفت بدينصورت که  12دقيقه زمان داده
شد تا بهتنهايي خود توفان فکري انجام دهند 8 ،دقيقه زمان داده شد تا افراد عوامل ريسک تقلب
شناسايي کرده خود را بيان کنند و در پايان  5دقيقه زمان داده شد تا پاسخنامه خود را نهايي کنند
و تجديدنظر نهايي در ايدههاي خود را لحاظ نمايند.
مرحله دوم 25 .دقيقه ديگر به اعضاء هر دو تيم زمان داده شد تا توضيحات قابلقبول بر اساس
اينکه چگونه تقلب در حسابهاي صورتهاي مالي صورت ميگيرد را ارائه کنند .در اجراي اين
وظيفه نيز براي گروه گردشي-نوبتي تقسيم زمان مانند مرحله دو صورت گرفت.
براي آزمون فرضيههاي بايستي عوامل ريسک تقلب ،کيفيت تحريفهاي بالقوه صورتهاي مالي
ناشي از تقلب سنجيده ميشد .جوابهاي هر تيم با پاسخنامه تهيهشده سناريو مقايسه گرديد.
براي اين منظور از داوري يک حسابدار رسمي با  15سال سابقه حسابرسي که فردي بيطرف در
اجراي آزمايش بود نيز استفاده کرديم .براي آزمون فرضيه اول تعداد عوامل ريسک تقلب صحيح
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شناساييشده توسط هر تيم ،مبناي امتياز آن تيم قرارداديم .براي اندازهگيري کيفيت تحريفهاي
صورتهايي مالي ،ارائهشده هر تيم عالوه بر مقايسه با پاسخنامه سناريو ،از داور(حسابدار رسمي
بيطرف) خواستيم با استفاده از قضاوت خود در شرايطي که يک پاسخ در پاسخنامه نهايي گنجانده
نشده اما به نظر معقول ميرسد بهعنوان جواب قابلقبول در نظر گرفته شود .جهت کمي کردن متغير
مستقل پژوهش ،تحريفهاي بالقوه صورتهاي مالي ناشي از تقلب  ،از متغير 0و  1استفاده کرديم .
چنانچه توضيح ارائهشده معتبر باشد امتياز  1و در غير اين صورت امتياز  0براي آن منظور گرديد.
 -6نتايج پژوهش
اطالعات جمعيت شناختي شرکتکنندگان در اين پژوهش به شرح جدول شماره  4است.
جدول :-4اطالعات جمعيت شناختي شرکتکنندگان در پژوهش
اطالعات جمعيت شناختي

تيم گردشي-نوبتي

تيم تعاملي الکترونيک

شرکتکنندگان

48

48

سرپرست ارشد

12

12

حسابرس

36

36

زن

8

6

مرد

40

42

کارشناسي

31

32

کارشناسي ارشد

17

16

سرپرست ارشد

7.6

8.1

حسابرس

3.25

3.05

جنسيت
مدرک آموزشي
سابقه کاري
منبع :نمونه پژوهشگر

آماره توصيفي تيمهاي شرکتکننده در اجراي وظايف حسابداري شناسايي عوامل ريسک تقلب و
تحريفهاي صورتهاي مالي ناشي از تقلب به شرح جدول 5ميباشد.
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جدول -5آمار توصيفي دادهها

شناسايي عوامل ريسک تقلب
کيفيت تحريفهاي بالقوه
صورتهاي مالي

تيمهاي گردشي -نوبتي

12

52.4

6.99

2.21

تيمهاي تعاملي الکترونيک

12

37.7

8.35

2.64

تيمهاي گردشي-نوبتي

12

27.6

6.71

2.12

تيمهاي تعاملي الکترونيک

12

23.2

3.58

1.13

2

15.92

3.26

0.87

2

15/16

2.04

0/83

حسابرسان با مدرک کارشناسي

2

7.71

2.64

0.706

حسابرسان با مدرک کارشناسي
ارشد

2

7

1.67

0.68

2

8.38

2.84

0.78

2

9.14

2.41

0.91

2

4.76

1.53

0.42

2

6.42

1.71

0.64

شناسايي عوامل ريسک تقلب حسابرسان با مدرک کارشناسي
توسط حسابرسان در تيمهاي
حسابرسان با مدرک کارشناسي
گردشي-نوبتي
ارشد
شناسايي تحريفات بالقوه
صورتهاي مالي توسط
حسابرسان در تيمهاي
گردشي-نوبتي

شناسايي عوامل ريسک تقلب حسابرسان با مدرک کارشناسي
توسط حسابرسان در تيمهاي حسابرسان با مدرک کارشناسي
تعاملي الکترونيک
ارشد
شناسايي تحريفات بالقوه
صورتهاي مالي توسط
حسابرسان در تيمهاي تعاملي حسابرسان با مدرک کارشناسي
الکترونيک
ارشد
حسابرسان با مدرک کارشناسي

منبع :يافتههاي پژوهشگر

با توجه به اينکه در شناسايي تحريفات بااهميت در صورتهاي مالي ناشي از تقلب که وظيفه
پيچيدهتري نسبت به شناسايي عوامل ريسک تقلب است ،تجربه کاري حسابرسان نقش مؤثري
دارد؛ و سرپرستان در هر تيم نقش تأثيرگذاري در کسب امتياز گروه دارند ،سعي کرديم تا ترکيب
يکدستي از تجربه کاري در هر دو نوع تيم توفان فکري براي سرپرستان رعايت گردد .ازاينرو ميزان
تجربه کاري سرپرستان را تحت آزمون قرارداديم تا اطمينان يابيم ساختار يکدستي در مورد تيمها
رعايت کردهايم .با توجه به سطح معناداري  0.78که بيشتر از  0.05است نشان ميدهد تجربه کاري
سرپرستان در تيمهاي گردشي-نوبتي و تعاملي الکترونيک يکسان ميباشد(جدول .)6

آزمايش ميداني توفان فکري گردشي -نوبتي و تعاملي الکترونيک در سلسله مراتب تيم حسابرسي

متغير

نام گروهها

تعداد
تيمها

ميانگين انحراف معيار

انحراف
استاندارد
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جدول  -6نتايج آزمون  tگروههاي مستقل براي تجربه کاري سرپرستان

آزمايش ميداني توفان فکري گردشي -نوبتي و تعاملي الکترونيک در سلسله مراتب تيم حسابرسي

آزمون گروه تعاملي الکترونيک
و گروه گردشي-نوبتي

آزمون لون براي همگني واريانسها

فرض برابر بودن واريانسها
فرض برابر نبودن واريانسها

Fآماره

سطح معناداري

1.56

0.698

منبع :يافتههاي پژوهشگر

آزمون برابري ميانگينها
درجه آزادي سطح معناداري

tآماره
-2.84

34

0.780

-2.84

34.37

0/780

 -1-6نتايج آزمون فرضيه اول

آزمون فرضيه اول پژوهش ،مقايسه عملکرد دو تيم در شناسايي عوامل ريسک تقلب بيانشده
بهوسيله شرکتکنندگان ،براي عوامل ريسک صحيحي که گزارششده بود ،امتياز يک و عوامل
ريسک اشتباه ،امتياز صفر قرار داده شد .براي آزمون اين فرضيه با توجه به اينکه مقايسه بين دو
گروه مستقل از هم ميباشد از آزمون  tگروههاي مستقل استفاده کرديم .طبق آزمون کلموگروف-
اسميرنوف نرمال بودن دادهها براي انجام آزمون  tگروههاي مستقل تائيد ميشود ( با توجه به جدول
شماره  7سطح معناداري  0.92از  0.05بيشتر ميباشد پس نرمال بودن دادهها تائيد ميگردد).

جدول  -7نتايج آزمون كلموگروف-اسميرنوف براي فرضيه اول
پارامترهاي جدول نرمال
جدول كلموگروف-اسميرنوف

پارامترهاي آزمون

ميانگين

انحراف معيار

آماره Z

سطح معناداري

45.05

10.63

0.553

0.92

منبع :يافتههاي پژوهشگر
جدول -8نتايج آزمون  tگروههاي مستقل(بين دو تيم گردشي-نوبتي و تعاملي الکترونيکي)
آزمون لون برابري واريانسها
Fآماره سطح معناداري
شناسايي عوامل آزمون برابر بودن واريانس
خطر تقلب آزمون برابر نبودن واريانس

منبع :يافتههاي پژوهشگر

0.221

0.644

آزمون برابري ميانگينها
tآماره

درجه آزادي سطح معناداري

4.266

18

0.000

4.266

18.46

0.000

با توجه به جدول شماره  8آزمون  tگروههاي مستقل،دو مقدار براي معناداري گزارششده است .با
توجه به مقدار سطح معناداري در ستون آزمون لون براي برابري واريانسها (که بيشتر از مقدار 0.05
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 -2-6نتايج آزمون فرضيه دوم

آزمون فرضيه دوم پژوهش ،مقايسه عملکرد دو تيم در کيفيت تحريفهاي بالقوه صورتهاي
مالي ناشي از تقلب ،بيانشده بهوسيله شرکتکنندگان ،براي مواردي که کفايت توضيح را داشتند
امتياز يک و موارد ناقص و نامعتبر امتياز صفر قرار داده شد .براي آزمون اين فرضيه با توجه به اينکه
مقايسه بين دو گروه مستقل از هم ميباشد از آزمون  tگروههاي مستقل استفاده کرديم .طبق آزمون
کلموگروف -اسميرنوف نرمال بودن دادهها براي انجام آزمون  tگروههاي مستقل تاييد ميشود(با
توجه به جدول  9و سطح معناداري .) 0.551
جدول -9نتايج آزمون كلموگروف-اسميرنوف براي فرضيه دوم
پارامترهاي جدول نرمال
جدول كلموگروف-اسميرنوف

پارامترهاي آزمون

ميانگين

انحراف معيار

آماره Z

سطح معناداري

25.4

5.706

0.796

0.551

منبع :يافتههاي پژوهشگر
جدول -10نتايج آزمون  tگروههاي مستقل(بين دو تيم گردشي-نوبتي و تعاملي الکترونيکي)
آزمون لون برابري واريانسها
کيفيت
تحريفهاي
ناشي از تقلب

آزمون برابر بودن واريانس
آزمون برابر نبودن
واريانس

منبع :يافتههاي پژوهشگر

آزمون برابري ميانگينها

Fآماره

سطح معناداري

tآماره

2.810

0.111

درجه آزادي سطح معناداري

1.827

34

0.084

1.827

34.73

0.09

آزمايش ميداني توفان فکري گردشي -نوبتي و تعاملي الکترونيک در سلسله مراتب تيم حسابرسي

است)  ،فرض برابري واريانسها پذيرفته ميشود .بنابراين سطح معناداري آزمون برابري ميانگينها
در خصوص تعيين نتيجه آزمون اين فرضيه مفيد است با توجه به سطح معنيداري  0.000؛ که از
 0.05کوچکتر است فرض برابري ميانگينها رد ميشود .يعني دو تيم در شناسايي عوامل ريسک
تقلب عملکرد يکساني نداشتهاند و با مشاهده جدول شماره  5آمار توصيفي دادهها و توجه به اينکه
مقدار ميانگين گروه گردشي-نوبتي  52.4بيشتر از ميانگين گروه تعاملي الکترونيک  37.7است،
ضمن تائيد فرضيه اول ميتوان گفت گروه گردشي-نوبتي نسبت گروه تعاملي الکترونيک عملکرد
بهتري ارائه کردهاند.
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با توجه به جدول شماره  10آزمون  tگروههاي مستقل ،دو مقدار براي معناداري گزارششده است.
با توجه به مقدار سطح معناداري در ستون آزمون لون براي برابري واريانسها ( )0.111فرض برابري
واريانسها پذيرفته ميشود .بنابراين از سطح معناداري آزمون برابري ميانگينها براي آزمون فرضيه
دوم استفاده ميکنيم و چون اين مقدار( )0.084از  0.05بزرگتر است فرض برابري ميانگينها
رد نميشود .يعني دو تيم در ارائه تحريفات بااهميت ناشي از تقلب در صورتهاي مالي عملکرد
يکساني داشتهاند و با مشاهده جدول  5آمار توصيفي دادههاي تيمها و توجه به اينکه مقدار ميانگين
گروه تعاملي الکترونيک 23.2 ،تقريباً برابر با گروه گردشي-نوبتي 27.6 ،است پس دو گروه عملکرد
يکساني ارائه کردهاند .و لذا فرضيه دوم پژوهش رد ميشود.
 -3-6نتايج آزمون فرضيه سوم

با توجه به اينکه ترکيب تيمها طوري انتخاب شدند که ساختار يکدستي در مورد سرپرستان ارشد
هر تيم اعمال شود براي آزمون فرضيه سوم پاسخهاي حسابرسان با مدرک کارشناسي را با پاسخهاي
حسابرسان با مدرک کارشناسي ارشد مورد آزمون قرارداديم .طبق آزمون کلموگروف  -اسميرنوف
نرمال بودن دادهها براي انجام آزمون  tگروههاي مستقل جهت انجاموظيفه حسابرسي شناسايي
عوامل خطر تقلب و توليد فرضيه تقلب تائيد ميشود (با توجه به جدول شماره  11سطح معناداري
 0.435و  0.075است).
جدول  -11نتايج آزمون كلموگروف-اسميرنوف براي فرضيه سوم
پارامترهاي جدول نرمال

جدول كلموگروف-اسميرنوف

پارامترهاي آزمون

ميانگين

انحراف معيار

آماره Z

سطح معناداري

شناسايي عوامل ريسک تقلب

15.07

2.92

0.871

0.435

تحريفهاي بالقوه صورتهاي مالي ناشي از تقلب

7.5

2.37

1.281

0.075

منبع :يافتههاي پژوهشگر

جدول  -12نتايج آزمون  tگروههاي مستقل(حسابرسان با مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد)
تيم هاي گردشي-نوبتي

آزمون لون برابري واريانسها

آزمون برابري ميانگينها

Fآماره

سطح معناداري

tآماره

درجه آزادي

سطح
معناداري

عوامل ريسک آزمون برابر بودن واريانس
تقلب
آزمون برابر نبودن واريانس

4.16

0.056

0.524

18

0.607

0.631

15.043

0.537

ارائه تحريفهاي آزمون برابر بودن واريانس
صورتهاي مالي
ناشي از تقلب آزمون برابر نبودن واريانس

0.963

0.339

0.607

18

0.552

0/727

14.87

0.479

منبع :يافتههاي پژوهشگر
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 6-4نتايج آزمون فرضيه چهارم

براي آزمون فرضيه چهارم پژوهش ،در تيمهاي تعاملي الکترونيک امتياز کسبشده توسط
حسابرسان با مدرک کارشناسي با امتياز حسابرسان با مدرک کارشناسي ارشد مورد مقايسه قرار
گرفت تا بررسي نماييم آيا سطح تحصيالت در انجام وظايف کاري اثرگذار ميباشد يا نه.طبق آزمون
کلموگروف -اسميرنوف نرمال بودن دادهها براي انجام آزمون  tگروههاي مستقل تائيد ميشود(با
توجه به جدول شماره 13سطح معناداري  0.715و )0.245
جدول -13آزمون كلموگروف-اسميرنوف براي فرضيه چهارم
جدول كلموگروف-اسميرنوف

پارامترهاي جدول نرمال

پارامترهاي آزمون

ميانگين

انحراف معيار

آماره Z

سطح معناداري

شناسايي عوامل ريسک تقلب

8.65

2.66

0.698

0.715

ارائه تحريفهاي بالقوه صورتهاي
مالي ناشي از تقلب

5.35

1.75

1.024

0.245

منبع :يافتههاي پژوهشگر

آزمايش ميداني توفان فکري گردشي -نوبتي و تعاملي الکترونيک در سلسله مراتب تيم حسابرسي

با توجه به جدول شماره  12آزمون  tگروههاي مستقل ،دو مقدار براي معناداري گزارششده است.
با توجه به مقدار معناداري در ستون آزمون لون براي برابري واريانسها در وظيفه شناسايي عوامل
ريسک تقلب ( )0.056که بيشتر از مقدار  0.05است ،فرض برابري واريانسها پذيرفته ميشود.
بنابراين از سطح معناداري آزمون برابري ميانگينها براي آزمون فرضيه سوم استفاده ميکنيم ؛
و چون اين مقدار از  0.05بزرگتر است فرض برابري ميانگينها رد نميشود؛ به عبارتي سطح
مدرک تحصيلي حسابرسان شرکتکننده در تيمهاي گردشي-نوبتي در انجاموظيفه توسط آنها
اثر معناداري نداشته است .با توجه به جدول شماره  5ميانگين دو گروه نيز تقريباً با يکديگر برابر
ميباشد (ميانگين حسابرسان با مدرک کارشناسي  15.92و کارشناسي ارشد  .)15.16همچنين
با توجه به جدول شماره  ،12سطح معناداري آزمون برابري ميانگينها  ،0.552 ،بزرگتر از مقدار
 0.05هست بنابراين فرض برابري ميانگينها رد نميشود يعني مقطع تحصيلي حسابرسان در ارائه
تحريفات بالقوه صورتهاي مالي ناشي از تقلب توسط آنان اثر معناداري نداشته است .و لذا فرضيه
سوم پژوهش رد ميشود.
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جدول  -14آزمون  tگروههاي مستقل (بين حسابرسان با مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد)

آزمايش ميداني توفان فکري گردشي -نوبتي و تعاملي الکترونيک در سلسله مراتب تيم حسابرسي

الکترونيک تيم تعاملي

آزمون لون برابري واريانسها

آزمون برابري ميانگينها

Fآماره

سطح معناداري

tآماره

عوامل ريسک آزمون برابر بودن واريانس
تقلب
آزمون برابر نبودن واريانس

0.507

0/486

آزمون برابر بودن واريانس

0.005

0.945

ارائه
تحريفهاي
ناشي از تقلب آزمون برابر نبودن واريانس

درجه آزادي سطح معناداري

-0.597

18

0.558

-0.629

15.043

0.539

-2.214

18

0.04

-2.136

14.87

0.055

منبع :يافتههاي پژوهشگر
با توجه به جدول شماره  14آزمون  tگروههاي مستقل ،دو مقدار براي معناداري گزارششده است.
با توجه به مقدار معناداري در ستون آزمون لون براي برابري واريانسها ( )0.507که بزرگتر از 0.05
ميباشد فرض برابري واريانسها پذيرفته ميشود .بنابراين از سطح معناداري آزمون برابري ميانگينها
براي تست اثر مدرک تحصيلي بر شناسايي عوامل ريسک تقلب استفاده ميکنيم (يعني )0.558؛ و
چون اين مقدار از  0.05بزرگتر است فرض برابري ميانگينها رد نميشود به عبارتي مقطع تحصيلي
حسابرسان اثر معناداري بر شناسايي عوامل ريسک تقلب در تيمهاي تعاملي الکترونيک نداشته است.
با توجه به جدول  5مقدار ميانگين حسابرسان با مدرک کارشناسي  8.38تقريباً برابر با ميانگين
حسابرسان با مدرک کارشناسي ارشد 9.14 ،ميباشد.
با توجه به جدول شماره  14آزمون لون براي برابري واريانسها جهت شناسايي تحريفات بالقوه
صورتهاي مالي ناشي از تقلب توسط حسابرسان با مدارک متفاوت در تيمهاي تعاملي الکترونيک
 ، 0.005که کمتر از  0.05ميباشد بنابراين از آزمون برابر نبودن واريانسها براي آزمون وظيفه
شناسايي تحريفات بالقوه صورتهاي مالي ناشي از تقلب توسط حسابرسان استفاده ميکنيم و با
توجه به سطح معناداري  0.055که بزرگتر از  0.05ميباشد فرض برابري ميانگينها رد نميشود
يعني حسابرسان با مدرک کارشناسي در ارائه تحريفات ناشي از تقلب تفاوت معناداري با حسابرسان
با مدرک کارشناسي ارشد ندارند .لذا فرضيه چهارم رد ميشود.
-7بحث و نتيجهگيري
در اين مطالعه ما اثربخشي دو روش جديد انجام کار گروهي ،توفان فکري گردشي-نوبتي و تعاملي
الکترونيک را موردبررسي قرارداديم و خروجي اين دو روش را با يکديگر مقايسه نموديم .براي اين
منظور دو وظيفه حسابرسي ،شناسايي عوامل ريسک تقلب و شناسايي تحريفهاي بالقوه صورتهاي
مالي ناشي از تقلب ،را مدنظر قرارداديم  .هدف ما بررسي تأثير فاکتورهاي ،ناشناخته نگهداشتن افراد
از هويت يکديگر  ،واسطه ارتباطي و ساختاريافته بودن فرايند تصميمگيري بر اثربخشي گروهها بود.
جهت آزمون فرضيهها ،عوامل ريسک تقلب وکيفيت تحريفهاي ناشي از تقلب ،موارد شناساييشده
(معتبر و غير معتبر) را بهصورت يک و صفر نمرهگذاري کرديم .نتايج پژوهش ما نشان ميدهد
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تيمهاي گردشي-نوبتي در شناسايي عوامل ريسک تقلب عملکرد بهتري نسبت به تيمهاي تعاملي
الکترونيک داشتهاند اما در ارائه تحريفهاي صورتهاي مالي ناشي از تقلب خروجي هر دو تيم
يکسان ميباشد .درنتيجه آزمون دو فرضيه اول تيمهاي گردشي -نوبتي درمجموع امر عملکرد بهتري
ارائه کردهاند .ما علت اين امر را در نظاممند بودن فرايند پاسخگويي اين شکل از کار گروهي که باعث
ميشود پاسخهاي همگنتري دريافت شود تحليل ميکنيم .اين نتيجه همراستا با نتايج پژوهش
هاتن و گلد( )2010ميباشد که نشان دادند تيمهاي گردشي-نوبتي عملکرد بهتري ارائه مينمايند.
با توجه به اينکه روش تعاملي الکترونيک در پي معايب روش توفان فکري تعاملي ابداع گرديد و
روش گردشي-نوبتي نيز شکل نوين و مشتق شده از روش سنتي توفان فکري گروه اسمي ميباشد
عملکرد يکسان دو روش در انجاموظيفه پيچيده ارائه تحريفهاي ناشي از تقلب همراستا با نتايج کرر
و تيندل(، )2004چن و همکاران( )2015و لينچ و همکاران( )2009ميباشد که نشان دادند جلسات
توفان فکري الکترونيکي قفل شدن توليد ايده و دلهره ارزيابي را به حداقل ميرساند و اثربخشي
انجام وظايف را افزايش ميدهد .ما عامل مؤثر در عملکرد خوب تيمهاي تعاملي الکترونيکي را در
همين امر توجيه ميکنيم زيرا افراد شرکتکننده در هر تيم بهطور مجازي با يکديگر در ارتباط
بوده و هيچ آگاهي از هويت يکديگر ندارند بنابراين دلهره ارزيابي که هميشه همراه هر فرد در مقابل
سرپرست خود است و ترس از انتقاد شدن را به اين طريق کنترل کردهايم .همچنين نتايج ما همراستا
با نتايج نيجستاد و همکاران( )2003و اسميت و همکاران( )2012ميباشد که بيان ميکنند تيمهاي
الکترونيکي عملکرد بهتري ارائه ميکنند و استفاده از واسطه ارتباطي باعث تمرکز بيشتر حسابرسان
بر موضوع کاري ميگردد.
در اين پژوهش از ساختار سلسله مراتبي رتبههاي شغلي حسابرسي در نمونه خود استفاده کرديم
تا وجود افراد باتجربه کاري بيشتر در گروه از عدم تحرک ادراکي( متمرکز شدن ايدههاي گروه
در يک زمينه خاص) جلوگيري شود .زيرا با يک روش تصميمگيري نظاممند مثل گردشي-نوبتي و
روش نويني مثل تعاملي الکترونيک ميتوان از عدم تحرک ادراکي جلوگيري کرد .ما همچنين در
ابتدا وظيفه شناسايي عوامل ريسک تقلب را از حسابرسان خواستار شديم تا آمادگي ذهني بيشتري
براي انجاموظيفه دوم به دست بياورند .از مزاياي مثبت بهرهگيري از گروهها ،افزايش خالقيت در بين
اعضاي آن ميباشد که منجر به اتخاذ تصميمات بهتر در گروه ميشود اين امر نيز در پژوهش ما تائيد
گرديد .ما همچنين ساختار يکدستي در انتخاب افراد شرکتکننده در پژوهش درزمينهٔ تجربه کاري
که نقش اثرگذاري در حرفه حسابرسي دارد رعايت کرديم .نتايج فرضيههاي سوم و چهارم ما نشان
ميدهد مقطع تحصيلي حسابرسان در نحوه انجام وظايف توسط آنها اثر معناداري نداشته است
بااينکه ما انتظار داشتيم افرادي که سطوح عالي تحصيالت تکميلي را گذراندهاند درک عميقتري از
سناريو مطرحشده داشته و عملکرد بهتري را نشان دهند.
نتايج پژوهش داراي دستاوردهاي مهم عملي براي مؤسسات حسابرسي ميباشد .اول تشويق
جلسات بحث و گفتگو جهت شناسايي و رديابي فعاليتهاي متقلبانه در تيمهاي حسابرسي همانطور
که در استاندارد 240و  315سازمان حسابرسي نيز بيانشده است .دوم بهرهگيري از انواع قالبهاي
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توفان فکري جهت دستيابي به يافتههاي بيشتر در انجام وظايف شناسايي و کشف تقلب .سوم کاربرد
تکنولوژي در جريان عمليات حسابرسي و بهره گرفتن از نظرات متخصصان بدون نياز به حضور در
محل شرکتهاي طرف قرارداد و صرفهجويي در زمان و هزينه.
انقالب فناوري در حسابرسي و حسابداري ،که در تابستان  1954با استفاده از اولين رايانه تجاري
آغاز شد؛ تا به امروزه که روشهاي نوين توفان فکري با استفاده از سيستمهاي تحت شبکه ،بهطور
گسترده در مؤسسات حسابرسي امريکا استفاده ميگردد ،و استانداردهاي حسابرسي اين کشور
مؤسسات را ملزم به استفاده از اين تکنيکها نموده است؛ داللتي است بر تغيير نحوه کار مؤسسات
حسابرسي در کشورهاي جهان اول ؛ اين در شرايطي است که اين موضوعات براي مؤسسات حسابرسي
ايراني امري ناشناخته و جديد ميباشد.
آزمون نقش اثرگذار جلسات توفان فکري در شناسايي تحريفهاي بااهميت در صورتهاي مالي،
شناسايي نقاط ضعف سيستم کنترل داخلي شرکتهاي طرف قرارداد مؤسسات حسابرسي  ،ارزيابي
ريسک تقلب بعد و قبل از برگزاري اين سري جلسات کار گروهي حوزههاي پژوهشي جديدي هستند
که ميتوانند موردبررسي قرار گيرند .با در نظر گرفتن انواع جلسات توفان فکري که روشهاي
نوينتري نسبت به روش توفان فکري الکترونيکي و گردشي-نوبتي هستند و در راستاي برطرف
کردن نقاط ضعف اين روش ابداع گرديدهاند مثل توفان فکري مبتني بر فناوري اطالعات ميتوان
کارايي اين جلسات را در انجام فعاليتهاي شناسايي و کشف تقلب در راستاي اجراي بند 19
استاندارد حسابرسي  240سازمان حسابرسي و استاندارد  315حسابرسي ،مورد آزمون و مقايسه
قرارداد .نکته قابلتوجه در راستاي استفاده اثربخش از روشهاي جديد توفان فکري اين است
که حسابرسان بايد مهارت و دانش الزم در خصوص اين تکنيکها را داشته باشند همچنين در
دسترس بودن منابع و فراهم بودن محيط مناسب تحت شبکه جهت انجام اثربخش اين تکنيکها
بايستي موردتوجه قرار گيرد؛ اين موارد( عدم آگاهي کافي از روشهاي کار گروهي و نبود زيربناي
مناسب سيستمهاي تحت شبکه در مؤسسات حسابرسي) محدوديتهايي بودند که در راستاي اجراي
آزمايش خود با آن روبرو شديم.
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