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ایران و  در های دولتی و خصوصیبانک اسالمی در بررسی تاثیرات حسابرسی

 راهکارهای الزم در جهت بهبود حسابرسی اسالمی
 

 کارشناس مالی -نسرین سیادتی

 

 طبق آن هایبانک و مالی مؤسسات هایفعالیت یکلیه که است اسالمی کشورهای ازجمله ایران -چکیده

 و رسیدگی است الزم بانکداری سیستم بودن اسالمی به توجه با. گیردصورت می اسالمی موازین و اصول

 مؤسسات و هابانک هایفعالیت یکلیه از  انطباق که گیرد صورت ایگونه به بانکی های-فعالیت حسابرسی

 و سهامداران مانندآنان  نفعانذی حقوق طرفی از و گردد حاصل اطمینان اسالمی ضوابط و اصول با مالی

 احتمالی هایتفاوت بررسی به پژوهش این راستا این در. گردد حفظ منصفانه صورتبه نیز گذارانسپرده

 از آنچه و پذیردمی صورت ایحرفه رفتار آیین و استانداردها براساس که متداول حسابرسی موجود، بین

 براساس آمده دستبه نتایج. پردازدمی است، الایده حالت هابانک و بازرسان حسابرسان مدیران، دیدگاه

 و ایران در مالی مؤسسات و هابانک حسابرسان ایصالحیت حرفه بین که داد نشان پیرسون همبستگی ضریب

 کفایت بین طرفی از. وجود دارد تفاوت حدی تا آلایده اسالمی حسابرسی برای الزم ایحرفه صالحیت

 آلاسالمی ایده حسابرسی در آنچه و ایران مالی مؤسسات و هابانک در متداول حسابرسی فرایندهای و عملیات

 در مالی مؤسسات و هابانک توسط شده ارائه مالی خدمات اجرای بین. دارد وجود تفاوت حدی تا باشد، باید

 این نتایج همچنین. دارد وجود معناداری تفاوت اسالمی عقود طبق مالی خدمات ارائه آلحالت ایده و ایران

 .دارد نیاز اسالمی نظری چارچوب به ایران مالی مؤسسات و هااسالمی بانک حسابرسی که داد نشان مطالعه

 ایران مالی مؤسسات و هابانک متداول، حسابرسی آل،ایده اسالمی حسابرسی :کلیدی واژگان

 

 مقدمه

 مشارکت و مختلف عقود از استفاده بر اسالمی بانکداری. است جهانی بانکداری از نوعی اسالمی بانکداری

 سرمایه ارزش باالبردن برای ریسک بر مبتنی هایفعالیت انجام و دارد نام اسالم پاداش در سود. است استوار

 عملیات انجام به توجه با. دارند را خود خاص هایاسالمی ویژگی هایبانک اما،. است شده شمرده مجاز

 از. است گذاریسرمایه و تجارت در زمینه اسالمی هایبانک هایفعالیت اکثر مشارکت و عقود بر مبتنی بانکی

 و دریافت دین اسالم که باشدمی "بهره" اسالمی بانکداری و غیراسالمی بانکداری هایتفاوت ترینعمده
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 اقتصادی هایبنگاه نیاز مورد وجوه اسالمی مالی مؤسسات و هابانک. است کرده اعالم حرام را بهره پرداخت

 قیمت افزایش با که دارندمی بیان( 0338) ویلسون از نقل به( 2110) کریم و ریفات. نمایندمی را تأمین زیادی

 نظیر کشورهایی در کهاین بخصوص شده، افزوده اسالمی بانکداری اهمیت بر 0398-0389 هایسال در نفت

-دارایی افزایش باشد،می شرعی و اسالمی کامالً کشورها بانکی این سیستم که پاکستان زیادی حد تا و ایران

 .است رسیده 0338 سال دالر طی میلیارد 098 به مالی مؤسسه 088 در مالی موسسات و هابانک های

 گزارشگری لزوم و مالی، هایسازمان و نهادها این هایدارایی افزایش و اسالمی بانکداری روزافزون رشد

 مشکالتی آمدن وجودبه سبب دولت و سهامداران اعتباردهندگان، مختلف ازجمله ذینفعان برای مالی

 شریعت و اصول بر مبتنی بانکداری سیستم از هاکه بانک وقتی. است شده اسالمی گزارشگری درخصوص

 المللیبین حسابداری گزارشگری استانداردهای و حسابداری عملیات انجام در نمایند،می استفاده اسالمی

 اصول با کامالً مغایر مواقع بعضی در حتی و نباشند کنندگاناستفاده اطالعاتی نیازهای پاسخگوی است ممکن

 و هابانک اختیار در الحسنهقرض صورتبه را خود وجوه که گذارانیسپرده نمونه، عنوانبه. باشند اسالمی

 در شده تعیین مصارف به مذکور وجوه آیا بدانند که دارند تمایل دهندمی قرار اعتباری و موسسات مالی

 و تعیین را موارد این گزارشگری شیوه باید حسابداری ینتیجه استانداردها در خیر؟ یا است رسید قرارداد

 دیگر، طرف از. باشند نموده تایید را مناسب آنها افشای حسابرسی استانداردهای به توجه با نیز حسابرسان

 کنندمی آنها استفاده از اسالمی اعتباری و مالی مؤسسات و هابانک که صکوک مانند مالی ابزارهای از بسیاری

 آنها برای مناسب حسابداری استانداردهای به نیاز و باشدمی غرب در استفاده مورد مالی ابزارهای از متفاوت

 تدوین حسابرسی و حسابداری استانداردهای کنندگان تدوین طرف از استانداردها این است الزم و وجود دارد

  .گردد

 حسابرسی ایحرفه رفتار آیین و استانداردها مشابه کشور فعلی حسابرسی ایحرفه رفتار آیین و استانداردها

 ذینفعان مدنظر که لآایده حسابرسی ایحرفه رفتار آیین و استانداردها با است و ممکن باشد می المللیبین

 پژوهش این شده ذکر موارد به توجه با. باشد متفاوت باشدگذاران میسپرده نظیر اعتباری موسسات و هابانک

 ایحرفه رفتار آیین و استانداردها براساس که متداول حسابرسی بین موجود، احتمالی هایتفاوت بررسی به

 است، لآحالت ایده المیـاس هایبانک بازرسان و حسابرسان مدیران، اهـدیدگ از آنچه و پذیردمی صورت

 .پردازدمی
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 پژوهش نظری مبانی

 توسط است گذاریقانون خصوصی مرجع یک کهاسالمی  مالی مؤسسات حسابداری و حسابرسی سازمان)

(AAOIFI )سایر و اسالمی هایاسالمی بانک مالی مؤسسات حسابداری و حسابرسی سازمان 0331 سال در 

برای  اسالمی حسابداری استانداردهای تدوین سازمان این هایمسئولیت از. گردید تأسیس ذینفع هایبخش

 و حسابرسی سازمان استانداردهای اجرای. باشدمی اسالمی اصول براساس اسالمی هایبانک و مالی مؤسسات

 اسالمی مالی مؤسسات هایفعالیت مقایسه قابلیت و شفافیت افزایش سبب اسالمی مؤسسات مالی حسابداری

 .گردندمی تدوین اسالمی اصول براساس سازماناین  استانداردهای زیرا گردید، خواهد

 اسالمی بانکداری در یکسانی هایویژگی از نمایندمی استفاده اسالمی بانکداری از که کشورهایی

 مؤسسات حسابداری و حسابرسی سازمان راه سر بر مشکالت از ( یکی0338 ویلسون،) باشندنمی برخوردار

 المللی،بین حسابداری استانداردهای مانند این سازمان هایبیانیه که است این (AAOIFI)اسالمی  مالی

 اسالمی بانکداری سیستم که از کشورها برخی هایبانک و مالی مؤسسات حتی و ندارند کافی اجرایی ضمانت

 که داشتهبیان  نیز باسل کمیته(.  0338 فرهبخش، و اریکو) نمایندنمی استفاده هابیانیه این از نمایندمی پیروی

 توسط هرگز است شده تدوین کمیته، این توسط( عمل) اجرا رویه بهترین عنوانبه که استانداردها از تعدادی

 استانداردهای از برخی که است این دیگر مشکل(.  2110 کریم، و ریفات) است نشده اجرا های اسالمیبانک

 عمل متفاوت کامالً مواقع بعضی در حتی و باشدنمی سازگار پاسخگوی اصول اسالمی با المللیبین حسابداری

 و  مرابحه با« خاص مشارکت در بهره گزارشگری»با عنوان  90 المللیبین حسابداری استاندارد مثالً نماید،می

 .است متفاوت کامالً مشارکت

 که است این هاآن ازجمله که دارند زیادی هایتفاوت اسالمی هایبانک و عام سهامی هایشرکت

-می و باشندمی رأی حق دارای سهام دارندگان و و فروشندمی عموم به را سهام خود عام، سهامی هایشرکت

-سپرده آنکه حال. باشندمی سهیم شرکت هایخالص دارایی در و بگذارند تأثیر شرکت هایسیاست بر توانند

 گذاریسرمایه هایسیاست توانند درنمی و اندسهیم بانک خالص( زیان) سود در اسالمی هایبانک در گذاران

 .ندارند هابانک هایدارایی در سهمی هیچ و ندارند رأی حق و نمایند دخالت بانک

 به بیشتر و شوندنمی گیریاندازه بازار ارزش یا منصفانه ارزش براساس مالی مؤسسات و هابانک هایدارایی

 بسیار را اسالمی هایبانک هایدارایی ارزش تعیین امر این و شوندمی گیریتاریخی اندازه شده تمام بهای

 عنوانبه اما است، ساده بسیار هادارایی ارزش تعیین سنتی سیستم بانکداری در(. 0333 کریم،) سازدمی مشکل

 شرکت افراد از یکی سهم ارزش تعیین اعتباری اسالمی و مالی مؤسسه یک در خاص مشارکت یک در نمونه
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 تعیین برای ایحرفه حسابداران از  متشکل تیمی اعزام طریق از فقط و دشوار بسیار خاص مشارکت در کننده

 (. 0389 استیل،) است پذیرامکان خاص مشارکت هایدارایی ارزش

 عام، سهامی هایشرکت و غیراسالمی و اسالمی مالی مؤسسات مالی هایفعالیت در تفاوت به توجه با

. رسدمی نظربه مشهود غیراسالمی هایبانک مدیران با مقایسه در مؤسسات مدیران این پاسخگویی در تفاوت

 ارائه وظیفه عنوانبه گوییپاسخ. دارد مباشرت از ترمفهومی گسترده« پاسخگویی» اسالمی هایبانک در

 گوییپاسخ دامنه اما دارد، عهده را بهآن مسئولیت شخص یک که شودمی تعریف اقداماتی با رابطه در گزارش

 اسالمی ها پاسخگوییبانک در. باشدمی کارفرما به شده انجام اقدامات به مربوطه گزارش ارائه از فراتر اسالمی

در . شودمی ایفا جامعه به پاسخگویی طریق از وظیفه این و کرد اضافه دامنه این به باید نیز را خدا به پاسخگویی

 قبال در تنها نه انسان و است شده سپرده او به الهی امانت که است اهلل خلیفه انسان قرآنی مفاهیم براساس اسالم

 نوع این. باشد پاسخگو باید نیز قراردادی و تجاری اجتماعی، موضوعات با رابطه در معنوی، بلکه مسائل

 ریشه اسالمی جامعه در آنچنان مفهوم این. شود تلقی اصلی حسابداری اهداف عنوانبه تواندمی پاسخگویی

 برای. شود گرفته کاربه اسالمی عملی حسابداری توسعه برای محرک بزرگترین عنوانبه تواندمی که دارد

 .دارند کارفرما مسئولیت سهامی هایشرکت در و کارگزار اسالمی هایسازمان در اسالمی پاسخگویی ایفای

 نیاز عام سهامی هایشرکت و غیراسالمی و اسالمی مالی مؤسسات مالی هایفعالیت در تفاوت به توجه با

 نیز را حاضر پژوهش مبنای که اصلی سؤال اما. گرددمی احساس متفاوت استانداردهای حسابداری تدوین به

 رفتار آیین و حسابرسی استانداردهای برمبنای حاضر حال که در حسابرسی آیا که است این دهدمی تشکیل

 خدمات از کنندگاناستفاده نیازهای اطالعاتی تامین جهت حسابرسان پاسخگوی پذیرد،می انجام ایحرفه

 و اجتماعی گزارش مسئولیت مانند باشدمی آنها گزارش نیازمند جامعه که را مواردی همه آیا باشد؟می بانکی

 استانداردهای تدوین به نیازی آیا و گیرد؟می قرار بررسی مورد حسابرسان توسط زیست محیط حفظ

 سید و( 2113) قسیم توسط گرفته صورت پژوهش مشابه پژوهش این خیر؟ یا دارد وجود حسابرسی اسالمی

 ازجمله که ایران مالی مؤسسات و هابانک در متداول حسابرسی تفاوت احتمالی بررسی به( 2118) علوی

 حسابرسی عنوانبه که آنچه و نمایندمی اجرا صورت قانونیبه را اسالمی بانکداری سیستم که است کشورهایی

 .پردازدمی باشد داشته وجود باید( آلایده) اسالمی

 

 پژوهش پیشینه

 که داد نشان او پژوهش تتیجه. پرداخت آلایده حسابرسی به نیاز بررسی به خود پژوهش در( 2113) قسیم

 حسابرسی واقع در و دارد وجود شرعی و اسالمی آلایده حسابرسی و متداول بین حسابرسی معناداری اختالف
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 بر شوندگانمصاحبه که داد نشان نیز شوندگانپرسش از مصاحبه نتیجه .ندارد وجود عمل در مالزی در اسالمی

 .دارند تأکید حسابرسی اسالمی برای اسالمی نظری چارچوب یک به نیاز

 او تحقیق نتایج. پرداخت بنگالدش در هابانک حسابرسی بررسی به خود پژوهش در( 2112) سیدیکیویی

. نماید افشا را سود اندازه از بیش دادن نشان مانند مواردی نتوانسته هابانک گزارش حسابرسی که داد نشان

 حسابداری استانداردهای تدوین برای اسالمی هایارزش به بررسی بحرین در خود پژوهش در( 2112) پومرانز

. است داشته بیان هابانک و مالی مؤسساتهای دارایی روزافزون رشد را خود پژوهش دلیل و پرداخت اسالمی

-پژوهش در نیز( 0331)بلیر  و( 0338) ناپیر ،( 0338) بل ،(2111) هومفری ،(2119) هوک ،(2113) سلیمان

 تدوین به نیاز و اندپرداخته( آلایده) اسالمی حسابرسی و متداول حسابرسی هایتفاوت بررسی به خود های

 .اندداشته ابراز را اسالمی حسابرسی

 مطالعه به توانمی که گرفته صورت نیز ایران در هاییپژوهش مالی مؤسسات و هابانک حسابرسی زمینه در

( 0989) کشتکار و( 0982) محمدپور ،(0982) پورصفاریون ،(0981) (، پوربهرامی0993) خواجه سیاوشی

 . نمود اشاره

 در مسکن بانک شعب عملکرد بر داخلی حسابرسی تأثیر به بررسی خود پژوهش در( 0989) کشتکار

 هایسپرده افزایش بر داخلی بودن حسابرسی مؤثر از حاکی او مطالعه نتایج. پرداخت بانکی هایسپرده جذب

 ایران در( آلایده)اسالمی  حسابرسی استانداردهای تدوین به نیاز با رابطه در تاکنون اما. است بوده بانکی

 .باشدمی حاضر پژوهش انجام ضرورت و نیاز تأییدکننده خود این که است نپذیرفته صورت پژوهشی

 

 پژوهش هایفرضیه

 :شدند بیان زیر صورتبه پژوهش هایفرضیه پیشین هایپژوهش مرور و پژوهش نظری مبانی به توجه با

H01: برای الزم ایحرفه صالحیت و ایران در مالی مؤسسات و هابانک حسابرسان ایحرفه صالحیت بین 

 .ندارد وجود معناداری تفاوت( آلایده) اسالمی حسابرسی

H02: در آنچه و ایران مالی اتسمؤس و هابانک در متداول حسابرسی فرآیندهای و عملیات کفایت بین 

 .ندارد وجود معناداری تفاوت باشد باید( آلایده) اسالمی حسابرسی

H03: طبق مالی خدمات ارائه و ایران در مالی مؤسسات و هابانک توسط شده ارائه مالی خدمات اجرای بین 

 .ندارد وجود معناداری تفاوت( آلایده) اسالمی عقود

H04معناداری تفاوت آلایده حالت و ایران مالی اتسمؤس و هابانک در اسالمی قوانین سازیپیاده : بین 

 . ندارد وجود
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H05ندارد نیاز اسالمی نظری چارچوب به ایران مالی مؤسسات و هابانک در اسالمی :حسابرسی . 

H06 :تفاوت کندمی تعیین آلایده حالت آنچه و ایران مالی مؤسسات و هابانک فعلی استقالل ینب 

 .ندارد وجود معناداری

 

 پژوهش روش

 با آن روایی و پایایی که کتبی پرسشنامه از استفاده با پژوهش هایداده. باشدمی پیمایشی حاضر پژوهش روش

 .است شده آوریجمع گرفته قرار تایید مختلف مورد هایروش

 

 آماری نمونه و جامعه

 سوی از مجوز دارای اعتباری و مالی مؤسسات و هابانک کلیه بازرسان و مدیران پژوهش این آماری جامعه

 با کوکران فرمول از آماری نمونه تعیین برای. باشدمی 0938 سال طی در ایران جمهوری اسالمی مرکزی بانک

  :باشدمی صورت زیربه که شده استفاده نامحدود حجم

   

    

  

  
 

 
[
    

    ]
 

 .باشدمی d=.1(  d) و مقدار خطا z=1.96و  P=q=0.05:فرمول این در که

 مورد جامعه کهاین به توجه با. آیدمی دستبه نفر 38 تحقیق آماری نمونه تعداد شده ذکر فرمول به توجه با

-پرسشنامه برگشت میزان است ممکن و باشندمی مالی مؤسسات و هابانک حسابرسان بازرسان و و مدیران نظر

 آماری جامعه بین پرسشنامه 091 تعداد نتیجه در باشد، پایین موردنظر نمونه به دستیابی جهت ارسالی های

 درخصوص شده انجام هایبررسی. داده شد برگشت پرسشنامه 018 تعداد نهایت در و توزیع موردنظر،

 .باشدمی قابل استفاده برگشتی هایپرسشنامه کلیه که داد نشان یابدروغ سواالت به توجه با هاپرسشنامه

 و بازرسان و مدیران بین روز 93 زمانی فاصله به و نوبت دو در ارسالی هایپرسشنامه تحقیق این در

 به شوندگانپرسش برای پرسشنامه توزیع هنگام همچنین. گردید توزیع مؤسسات مالی و هابانک حسابرسان

 تکمیل هایپرسشنامه و یافت خواهد انتشار آماری قالب نتایج در صرفاً آنها هایپاسخ که شده داده اطالع آنها

 استرداد و تکمیل به شوندگانتشویق پرسش منظوربه جمله این. بود نخواهد ردیابی قابل دهندگانپاسخ به شده

 پرسشنامه همچنین در. بود گردیده ذکر شده تکمیل هایپرسشنامه تعداد افزایش نتیجه در و هاپرسشنامه

یا  و پنهان. بود نشده خواسته شود، دهندهپاسخ شناسایی به منجر که آدرس و خانوادگی،نام و نام نظیر اطالعاتی
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. باشدمی پرسشنامه استرداد درصد افزایش مؤثر هایروش از یکی دهندگانپاسخ هویت داشتن نگاه مخفی

 از اینسخه تمایل، صورت در که بود شده داده اطالع دهندگانپاسخ استرداد افزایش درصد جهت همچنین

 .ارسال گردد آنها الکترونیکی آدرس به تحقیق نتایج

 نتایج آلودگی سبب تواندمی که باشدمی هاپرسشنامه به دهندگانپاسخ بالقوه هایجواب پرسشنامه نارسایی

-پرسشنامه به هاپاسخ تطبیقی مقایسه روش از احتمال، این با مقابله جهت. بکاهد اعتبار نتایج از و شود تحقیق

 در است بدیهی. است گرفته قرار استفاده مورد حاضر تحقیق روش در این. است شده استفاده مختلف های

 مختلف زمانی فواصل در شده برگشت هایاز پرسشنامه آمده دستبه نتایج بین معنادار تفاوت نبودن صورت

 نخواهد تحقیق نتایج بر دهندگان تأثیریپاسخ بالقوه پاسخ که شود حاصل نسبی اطمینان تاحدودی توانمی

 مقایسه روش و از حاضر، تحقیق در. است برخوردار الزم اعتبار از آمده دستبه اطالعات آن تبع به و گذاشت

 ارسال« ایمرحله چند» توزیع به مربوط اطالعات. است شده استفاده زمانی فواصل از یک هر از حاصله نتایج

 .است شده آورده 0 شماره نگاره در شده دریافت هایپاسخ و تحقیق پرسشنامه پرسشنامه

 

 شده دریافت هایپاسخ و پرسشنامه توزیع به مربوط اطالعات: 0 شماره نگاره

 درصد تعداد شرح

 011 081 های توزیع شدهپرسشنامه

 88.83 028 های پاسخ داده شدهپرسشنامه

 81 مرحله اول
 

 88 مرحله دوم
 

 20.23 99 های پاسخ داده نشدهپرسشنامه

 

 جهت کتبی پرسشنامه 081 گردید، ذکر تحقیق آماری نمونه و آماری جامعه بخش در که طورهمان

 کل مجموع از. گردید ارسال مالی مؤسسات و هابانک حسابرسان و بازرسان و  مدیران به پاسخگویی

 نوبت در آمده دستبه نتایج ارتباط این در. شد نوبت دریافت دو طی پرسشنامه 028 شده، توزیع هایپرسشنامه

 سطح در و واریانس آماری تحلیل آزمون از استفاده با مقایسه این. گردیدند مقایسه یکدیگر با دوم و اول

 دستبه نتایج بین آماری دارمعنی تفاوت دهدمی نشان آمده دستبه نتایج و پذیرفت انجام 13/1دار  معنی

-می شده، داده برگشت هایپرسشنامه و ندارد وجود نوبت دو در سؤاالت یکایک به پاسخ درخصوص آمده
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 آلودگی از عاری زیادی حدود تا تحقیق این در شده استفاده اطالعات که کند فراهم خاطر نسبی اطمینان تواند

 .باشدمی هاپرسشنامه به ندادن پاسخ از ناشی

 هاداده تحلیل و تجزیه و گردآوری روش

 مورد پرسشنامه) مالزی کشور در که هاییتفاوت دلیل به. گردید استفاده پرسشنامه از هاداده آوریجمع برای

 کشور این در زیرا داشت وجود هاآن بانکداری و( است حاضر پژوهش مبنای که( 2113) توسط قسیم استفاده

-به را خود بانکداری سیستم ایران کشور اینکه به توجه با و دارند نیز فعالیت غیراسالمی مؤسسات و هابانک

 و آمد عملبه نیز شفاهی مصاحبه شوندگاناز پرسش ابتدا است؛ نموده اعالم اسالمی و شرعی قانونی صورت

 از پس و گردید توزیع( نفر 92)جامعه  اعضای از تعدادی بین و گردید اضافه پرسشنامه به مدنظر سؤاالت بعد

 این در. گردید توزیع گسترده صورتبه شده طراحی نهایی پرسشنامه و حذف نامرتبط سؤاالت بررسی

 از تن 21 قضاوت از استفاده با شمارشی سیگمای و صوری روش به پرسشنامه محتوایی روایی پژوهش،

% 38 است، پژوهش ابزار اعتماد قابلیت دهندهنشان که کرونباخ آلفای ضریب. دست آمدهب% 80 صاحبنظران،

 .است برخوردار الزم اعتماد قابلیت از تحقیق که ابزار است امر این دهندهنشان که آمده دستبه

 

 پژوهش مدل

 داده نشان 2 شماره نگاره در که باشدمی مالزی کشور در( 2113) قسیم پژوهش از برگرفته استفاده مورد مدل

 و( متداول) جاری حسابرسی دسته دو در پژوهش هایفرضیه که است صورت این به روش پژوهش. است شده

 با میانگین دو مقایسه آزمون طریق از آنها معناداری تفاوت و شد آزمون خواهند( آلایده) اسالمی حسابرسی

 .وابسته( بررسی خواهد گردید نمونه دو  تکراری ) هایاندازه

 

 پژوهش استفاده مورد مدل: 2 شماره نگاره

A (iل )آ)اسالمی( ایده رویه حسابرسی شرعی -0
I 2تفاوت

 (A) رویه جاری )متداول( حسابرسی 

 ای حسابرسانصالحیت حرفه تفاوتA-I ای حسابرسانصالحیت حرفه :فرضیه اول

 کفایت عملیات و فرآیندهای حسابرسی تفاوتA-I کفایت عملیات و فرآیندهای حسابرسی :فرضیه دوم

 حسابرسی خدمات مالی تفاوتA-I حسابرسی خدمات مالی :فرضیه سوم

 اجرای قوانین اسالمی تفاوتA-I اجرای قوانین اسالمی :فرضیه چهارم

                                                
1Actual  
2
 Ideal 
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 برای نظری چارچوب به نیاز تا است شده استفاده اینمونه تک tآزمون  روش از پنجم فرضیه آزمون برای

 از نیز ششم فرضیه آزمون مورد در. گیرد قرار آزمون مورد ایران در دهندگانتوسط پاسخ اسالمی حسابرسی

 و ایران مالی مؤسسات و هابانک در اسالمی مؤسسات در تا استقالل شد استفاده اینمونه تک tآزمون  روش

 .گردد بررسی کرده، تعیین( آلایده) اسالمی و شرع آنچه

 

 پژوهش هایفرضیه آزمون نتایج

 اول فرضیه آزمون نتایج

 و هابانک حسابرسان ایحرفه صالحیت بین که بود گردیده مطرح صورت این به تحقیق اول فرضیه

 وجود معناداری تفاوت( آلایده) اسالمی حسابرسی برای الزم ایحرفه و صالحیت ایران در مالی مؤسسات

 و شودنمی پذیرفته اول فرضیه پس است 13/1از  کمتر 111/1خطا  سطح چون 9 شماره نگاره به توجه با. ندارد

 مؤسسات و هابانک حسابرسان ایصالحیت حرفه بین که کرد ادعا توانمی 33/1از  بیش اطمینان سطح در

 نتایج. دارد تفاوت وجود حدی تا( آلایده) اسالمی حسابرسی برای الزم ایحرفه صالحیت و ایران در مالی

کسب  با را خود ایحرفه صالحیت باید اسالمی حسابرسی انجام جهت حسابرسان که دهدمی نشان فرضیه این

 حسابرسی برای که است مدعا این بیانگر نیز( 2113) قسیم پژوهش نتایج. دهند ارتقا الزم اسالمی هایآموزش

 .یابد ارتقا باید اسالمی جنبه از حسابرسان ایحرفه صالحیت اسالمی مؤسسات مالی و هابانک
 آلایده ایحرفه صالحیت و مالی مؤسسات و هابانک حسابرسان ایحرفه صالحیت بین اختالف بررسی: 9 نگاره

 میزان خطا tمقدار  میزان فاصله عملکرد جاری (آلایده) اسالمی ایی حسابرسانصالحیت حرفه

 111/1 -388/8 9/8381 91/3993 93/8113 و مؤسسات مالی)دولتی و خصوصی(  هابانک

 

 دوم فرضیه آزمون نتایج

 و هابانک در متداول حسابرسی فرآیندهای و عملیات کفایت بین که نمودمی بیان تحقیق دوم فرضیه

 به توجه با. ندارد وجود معناداری تفاوت باشد باید( آلایده) اسالمی در حسابرسی آنچه و ایران مالی مؤسسات

 اطمینان سطح در و شودنمی پذیرفته اول فرضیه پس است 13/1کمتر از  111/1خطا  سطح چون 9 شماره نگاره

 مؤسسات و هابانک در متداول فرآیندهای حسابرسی و عملیات کفایت بین که کرد ادعا توانمی 33/1از  بیش

 نتایج پژوهش. دارد وجود تفاوت حدی تا باشد باید( آلایده) اسالمی حسابرسی در آنچه و ایران مالی

 اندازه از بیش دادن نشان مانند مواردی نتوانسته هابانک حسابرسی گزارش که داد نشان( 2112) سیدیکیویی

 نماید. افشا را سود
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 اسالمی حسابرسی در عملیات کفایت و مالی مؤسسات و هابانک عملیات کفایت بین تفاوت بررسی: 9 نگاره

 میزان خطا tمقدار  میزان فاصله عملکرد جاری آلایده حالت فرآیندهای و عملیات کفایت

3091/28 )دولتی و خصوصی( و مؤسسات مالی هاحسابرسی بانک  8392/23  8338/2  880/3-  111/1  

 

 سوم فرضیه آزمون نتایج

 در مالی مؤسسات و هابانک توسط شده ارائه مالی خدمات اجرای بین که نمودمی بیان تحقیق سوم فرضیه

 3 شماره نگاره به توجه با. ندارد وجود معناداری تفاوت( آلایده) اسالمی عقود مالی طبق خدمات ارائه و ایران

 33/1از  بیش اطمینان سطح در و شودنمی پذیرفته فرضیه صفر پس است 13/1کمتر از  111/1خطا  سطح چون

 ارائه و ایران در مالی مؤسسات و هاتوسط بانک شده ارائه مالی خدمات بین اجرای که کرد ادعا توانمی

 .دارد وجود تفاوت حدی تا( آلایده) اسالمی عقود طبق مالی خدمات
 آلایده اسالمی مالی خدمات اجرای و مالی مؤسسات و هابانک در مالی خدمات اجرای در تفاوت بررسی: 3 نگاره

 میزان خطا tمقدار  میزان فاصله جاریعملکرد  آلایده حالت در مالی خدمات اجرای

0918/83 )دولتی و خصوصی( و مؤسسات مالی هابانک  0383/93  3803/03  908/99-  111/1  

 

 چهارم فرضیه آزمون نتایج

 و ایران مالی مؤسات و هابانک در اسالمی قوانین سازیپیاده بین که پردازدمی موضوع این به چهارم فرضیه

 13/1کمتر از  111/1خطا  سطح چون 8 شماره نگاره به توجه با. ندارد وجود معناداریتفاوت  آلایده حالت

 بین اجرای که کرد ادعا توانمی 33/1از  بیش شود و در سطح اطمیناننمی پذیرفته فرضیه صفر پس است

 (آلایده) اسالمی عقود طبق مالی خدمات و ایران در مالی مؤسسات و هاتوسط بانک شده ارائه مالی خدمات

 .دارد وجود تفاوت حدی تا مالی خدمات این
 

 (آلایده) اسالمی قوانین سازیپیاده و مالی مؤسسات و هابانک حسابرسان قوانین سازیپیاده بین تفاوت بررسی: 8 نگاره

 میزان خطا tمقدار  میزان فاصله عملکرد جاری آل )اسالمی(ایده حالت حسابرسان قوانین سازیپیاده

9339/03 )دولتی و خصوصی( و مؤسسات مالی هابانک  9233/22  3998/8  002/93-  111/1  
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 پنجم فرضیه آزمون نتایج

 چارچوب به ایران مالی مؤسسات و هابانک در اسالمی حسابرسی که پردازدمی موضوع این به پنجم فرضیه

 پنجم  فرض پس است 13/1کمتر از  111/1خطا  سطح چون 8شماره  نگاره به توجه با. ندارد نیاز اسالمی نظری

 و هابانک در اسالمی حسابرسی که کرد ادعا توانمی 33/1از  بیش شود و در سطح اطمیناننمی پذیرفته

 .دارد نیاز اسالمی نظری چارچوب به ایران مالی مؤسسات
 نظری چارچوب - اینمونه تک t آزمون جدول: 8 شماره نگاره

 tآماره  میانگین سطح خطا
 

 چارچوب نظری 332/98 9989/91 111/1

 

 

 ششم فرضیه آزمون نتایج

 آلایده حالت آنچه و ایران مالی مؤسسات و هابانک فعلی استقالل بین که نمودمی بیان تحقیق ششم فرضیه

 13/1کمتر از  11/1خطا  سطح چون 8 شماره نگاره به توجه با. ندارد وجود تفاوت معناداری کندمی تعیین

 در استقالل بین که کرد ادعا توانمی  33/1از  بیش اطمینان سطح و در شودنمی پذیرفته ششم فرضیه است پس

 حدی تا کندمی تعیین( آلایده) اسالمی و آنچه شرع و ایران مالی مؤسسات و هابانک در اسالمی مؤسسات

 مؤسسات و هابانک حسابرسیبرای  که است مدعا این بیانگر( 2113) قسیم پژوهش نتایج. دارد وجود تفاوت

 .است الزم ایحرفه صالحیت جزء به نیز اسالمی و شرعی صالحیت مالی

 

 اسالمی مؤسسات در حسابرسی استقالل - اینمونه تک t آزمون جدول: 8 شماره نگاره

 tآماره  میانگین سطح خطا
 

111/1 2299/08 911/99  اسالمی مؤسسات در حسابرسی استقالل 

 

 گیرینتیجه و بحث

 ایحرفه رفتار آیین و استانداردها براساس که متداول حسابرسی بین موجود، احتمالی هایتفاوتاین پژوهش 

 .پردازدمی است، لآایده حالت هابانک بازرسان و حسابرسان دیدگاه مدیران، از آنچه و پذیردمی صورت

 را اسالمی اعتباری مؤسسات و هابانک و بازرسی حسابرسی که حسابرسانی که داد نشان حاضر پژوهش نتایج

 برای اسالمی های خاصصالحیت و دینی اطالعات داشتن به نیاز علمی مدارک بر عالوه دارند برعهده
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مقایل  در تنها نه حسابرسان بودن پاسخگو خاص هایصالحیت به نیاز دلیل. باشندمی اسالمی حسابرسی

 اسالمی و اخالقی صالحیت چنین تا. است متعال خداوند مقابل در حسابرسان بودن پاسخگو بلکه ذینفعان

 مالی هایصورت مطلوبیت مورد در اظهارنظر برای متداول حسابرسی فرآیندهای احتمال زیاد به نیاید همافر

 .بود نخواهد کافی هابانک

 مبنای بر و بگیرند نظر در را اسالمی اصول مالی خدمات ارائه در باید ما کشور در مالی مؤسسات و هابانک

 و حسابرسان و مدیران احتماالً که داد نشان پژوهش نتایج اما. بپردازند مالی ارائه خدمات به اسالمی عقود

 قالب در کشور بانکی سیستم توسط شده ارائه مالی خدمات هنوز تمام که هستند اعتقاد این بر هابانک بازرسان

 عنوانبه ایران مالی اتسمؤس و هابانک اسالمی در قوانین سازیپیاده به نیاز پس. گیردنمی قرار اسالمی عقود

 .باشدمی است؛ گردیده اعالم اسالمی رسمی، صورتبه آن بانکی سیستم تمام که کشوری

 در مالی کنندگاناستفاده برای مربوط مالی اطالعات دربرگیرنده که حسابرسی گزارشات ارائه برای

 ایحرفه رفتار آیین و نمود تصویب اسالم و شرع به توجه با را نظری چارچوب باید باشد، اسالمی کشورهای

 مدنظر حرفه این در فعال حسابرسان برای را اسالمی اصول اخالق باید نیز ایجامعه چنین در شاغل حسابرسان

 به باید متداول هایتکنیک بین تکنیک از یک انتخاب اسالمی، حسابرسی چارچوب انتخاب برای. دهد قرار

 بینیقابلیت پیش و ثبات بر همچنین و شود انتخاب تصمیم ترینمطلوب شرایط به توجه با که باشد ایگونه

 مالی موسسات که شودمی حاصل ایده این چارچوب، این به توجه با. باشد تأثیرگذار فقهی قواعد از بسیاری

 شدت به کشور یک که آیدمی وجود به زمانی تضاد. شوندمی ایجاد جامعه کل به سودآوری منظوربه اسالمی

. گیردمی قرار غربی قانونی هایسیستم تأثیر تحت بازرگانی اعمال و استانداردهای حسابداری کارگیری به در

 اسالمی حسابرسی چارچوب که است اساسی مشکل اسالمی یک حسابرسی استانداردهای و رهنمودها فقدان

 .است مواجه آن با کنونی

 و حسابرسان گزارشات از کنندگاناستفاده مدنظر همواره که است مسائلی مهمترین از حسابرس استقالل

 و بهترین در زمانی اسالمی حسابرسان مقبولیت و جامعیت استقالل، مورد در. گرفته است قرار قانونی بازرسان

 در اظهارنظر در حسابرسان استقالل از اسالمی مالی در مؤسسات ذینفعان که گیردمی قرار شکل ترینمناسب

 کهزمانی. کنند حاصل اطمینان هاهمه جنبه در و اسالمی و شرعی مفاهیم طبق بر مالی هایصورت خصوص

 در باید استقالل حسابرسان مالک یابدمی اهمیت جامعه به گوییجواب و حسابرسان پاسخگویی مسئولیت

 امت برای منافع ایجاد اسالمی مالی مؤسسات در حسابرسان اجتماعی وظیفه. کند بروز حالت شدیدترین

-به حسابرسان کهزمانی. کندمی ایجاب اسالمی مالی مؤسسات در را حسابرس استقالل به نیاز که اسالمی است
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 نتیجه. خورد خواهد شکست اشاجتماعی اهداف به رسیدن در حسابرسی استقالل نباشند، دارای کامل طور

 با گردد حفظ آن در اسالمی آداب و اصول تمام که آلحسابرسی ایده که است این از حاکی حاضر پژوهش

 .آیدنمی دستبه حسابرسان فعلی استقالل

 

 پژوهش پیشنهادهای

 نموده اعالم اسالمی کامالً را خود مالی مؤسسات و هابانک هایفعالیت ایران کشور کهاین به توجه با - 0

 ارـاختی در را مردم ایـهایهـسرم که مالی اتـمؤسس این انونیـق و بازرس ابرسـحس گزارش است،

 پیشنهاد استاندارد تدوین مراجع به شوند پس تهیه اسالم شرعی قوانین و اصول براساس باید گیرندمی

 .عمل آورند به را الزم هایبررسی اسالمی حسابرسی استانداردهای تدوین مورد در که گرددمی

 کار بر تا شوند مستقر مالی موسسات و هابانک در دولتی هایدستگاه حسابانذی مانند افرادی - 2

 با حسابرسی جاری هایرویه مطابقت و آنها عمل نحوه از و نظارت نموده حسابرسان و حسابداران

 .شود کسب الزم اطمینان اسالمی مالی مقررات و قوانین

 

 پژوهش هایمحدودیت

 این اهم. دهند قرار تأثیر تحت را تحقیق نتایج است ممکن که بود روبرو هاییمحدودیت با تحقیق، این انجام

 : باشدمی زیر شرح به هامحدودیت

 برندمی بهره نیاز مورد هایداده آوریجمع برای پرسشنامه از که اجتماعی علوم تحقیقات اکثر مانند - 0

 .دارد وجود پرسشنامه سؤاالت از هاآزمودنی برداشت یکسان و فهم عدم احتمال

 قرار بررسی مورد توانمی دهدمی گزارش فرد که را آنچه فقط و است افراد حافظه به متکی پرسشنامه - 2

 .کندمی ذکر که باشد مواردی با متفاوت است ممکن دهدمی انجام که فرد را آنچه کهحالی در. داد

 نتیجه در و دهندگانپاسخ خستگی باعث است ممکن نیز پژوهش این پرسشنامه سؤاالت زیاد تعداد - 9

 .گیرد قرار مدیران دقت پاسخگویی میزان کاهش
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 مدیریت و حسابداری دانشکده
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