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چكیده
شناخت علل و عوامل موثر بر تردید حرفه ای حسابرسان موضوعی ای است که امروزه به عنوان یکی از حوزه های روانشناختی
رفتاری و ارزشی در حسابرسی و بررسی صورت های مالی مطرح است و می تواند نقش مهمی در ارتقای سطح شفافیت صورت های
مالی داشته باشد .هدف این تحقیق ارائه ی الگویی برای درک تردید حرفهای حسابرسان است .بر این مبنا روش تحقیق حاضر
ترکیبی (کیفی و کمی) است ،چرا که ابتدا از طریق چک لیست تهیه شده مبتنی بر مبانی نظری و توزیع بین اعضای پانل که شامل
 61نفر خبرگان مالی ،حسابداری ،اقتصاد و مدیریت مولفه های مدل تردید حرفه ای حسابرسان شناسایی گردید و از طریق روش
دلفی مورد تایید قرار گرفت .سپس مولفه های مورد نظر در قالب پرسشنامه ی محقق ساخته ،بین  16حسابرس ،که از طریق روش
نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند ،توزیع گردید و نتایج آن از طریق نرم افزار  PLSمورد بررسی قرار گرفت .با توجه به نتایج
تحقیق در بعد کیفی 4 ،مولفه ی اصلی و  66مولفه ی فرعی به عنوان مولفه های مدل مورد نظر تعیین گردید .در بخش کمی نیز
نتایج آزمون مدل رگرسیونی نشان داد ،ویژگی های روانشناختی ،ویژگی های شخصیتی ،مهارت های حرفه ای و عوامل محیطی
تاثیر مثبت و معناداری در تردید حرفه ای حسابرسان ایفا می نمایند.
واژههای كلیدی :ویژگی های روانشناختی ،ویژگی های شخصیتی ،مهارت های حرفه ای ،عوامل محیطی ،تردید حرفه ای
حسابرسان.
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 -1مقدمه
حرفه ی حسابرسی با موضوعات احتمالی زیادی رو به رو
بوده است به گونهای که این شغل حساس را تحت تأثیر عوامل
و متغیرهای فراوانی قرار میدهد .کاهش مهارت حرفهای ،ضعف
حرفه و کیفیت پایین آموزش حسابرسان (بکوف و همکاران ،6
 ،)6061توجه نکردن به شناخت احساسات و هیجانات
(دیلویت  )6006 ،6همه به منزله ی عامل مربوط در تصمیم
گیریهای درست و کامل (مک فایل  )166-48 :6004 ،6در
حرفهای حسابرسی محسوب میشود .نقش ،وظیفه و مسئولیت
حسابرسان حرفهای در قبال جامعه ،صاحبان سرمایه و دیگر
اشخاص ذیحق و ذینفع ،ایجاب میکند که آنان به مباحثی
همچون تردید حرفهای توجه ویژه نشان دهند (کوهن و
همکاران  .)080 :6066 ،4در همین راستا ،یکی از موضوعات
بحث برانگیز و مهم در حسابرسی ،تردیدهایی است که
حسابرسان به عنوان بخشی از کار روزمره خود با آن سر و کار
دارند (تحریری و پیری سقرلو .)668 :6660 ،با وجود ابزارها و
روشهای مختلف مورد استفاده ،در حسابرسی به نظر میآید
که حسابرسی بیش از هر چیز ،فرآیندی قضاوتی است و
حسابرسان در زمینههای گوناگونی ملزم به تصمیمگیری و
قضاوتند (رحیمیان .)6686 ،نیاز روز افزون حرفه حسابرسی و
حسابرسان به ارائه کارهای اثر بخش تر و کاراتر ،محققان را به
تحقیق بیشتر در مورد راههای افزایش تردید های منصفانه در
حسابرسی و درک حرفهایتر در عرصه های رقابتی وادار نموده
است (هرت و همکاران  .)48 :6066 ،0بر اساس استاندارد
حسابرسی ایران ،حسابرسان باید حسابرسی را با نگرش تردید
حرفهای برنامه ریزی و اجرا کنند .نگرش تردید حرفهای به
معنای آن است که با ذهنی پرسشگر ،از اعتبار شواهد
حسابرسی کسب شده ،ارزیابی نقادانه از شواهد حسابرسی،
امکان وجود تقلبات بااهمیت در صورتهای مالی را صرف نظر
از هرگونه شواهد قبلی در مورد واحد تجاری یا باور حسابرس
در مورد صداقت مدیر و درستی او ،ارزیابی نماید (کمیسیون
بورس اوراق بهادار 6060 ،1؛ انجمن حسابرسان داخلی ،7
 .)6066نکته ی مهم و قابل توجه اینست که در حسابرسی
صورتهای مالی ،تردید نقش بسیار مهمی ایفا میکند ،بطوری
که تمام مراحل حسابرسی (برنامه ریزی ،اجرای عملیات و
اظهارنظر) باتردید همراه است .همچنین متغیرهای مربوط به
شخص تردید کننده میتواند بخشی از علل اختالف درتردید ها
را تشریح کند (حساس یگانه و کثیری .)6686 ،از این رو درک
حسابرسان از مفهوم تردید حرفهای در کار حسابرسی جایگاه
ویژهای دارد .یکی از مکاتبی که در سالهای اخیر در حوزة
روانشناسی و حسابرسی در کانون توجه قرار گرفته است و
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تأثیرات ویژگیهای شخصیتی در روان شناسی را بر حسابرسی
مطرح میکند ،مکتب تردید گرایی (شک گرایی) نام دارد.
مکتب تردید گرایی یکی از مکاتب زیر مجموعة مکتب خرد
گرایی در روان شناسی است .با شناسایی مشخصههای اصلی
تردید گرایی و مشخص شدن تأثیرات آن بر رفتار حسابرسان،
توجه به ابعاد شخصیتی حسابرسان مستقل بیش از پیش
ضرورت مییابد (یعقوب نژاد و همکاران .)6666 ،عدم شفافیت
و وضوح تعریف تردید حرفه ای یکی از مهمترین دالیل ضرورت
های اجرای پژوهش ها در این حوزه بوده است تا از این طریق
درک عمیق تری از مفهوم تردید حرفه ای حسابرس ایجاد
گردد .تردید حرفهای ،موضوعی رفتاری است و از دیدگاه تئوری
به تبیین چیزی میپردازد که در اصول بنیادی حسابرسی و
اطمینان بخشی ،اصل زیر بنایی شناخته میشود و از دیدگاه
فرهنگ و عوامل انگیزشی که از جامعه شناسی و روان شناسی
سرچشمه میگیرد ،آن را ریشه یابی میکند (حسینی و
همکاران  .)6664 ،8ازاین رو با توجه به توضیحات داده شده،
هدف این تحقیق ،طراحی مدلی برای درک تردید حرفهای
حسابرسان میباشد .در راستای چرایی انجام این تحقیق باید
گفت ،بین مبانی نظری ویژگیهای تخصصی حسابرس و
ویژگیهای شخصیتی حسابرس ،شکاف تئوریک وجود دارد ،که
با رفع آن می توان انتظار داشت ،یکپارچگی نظری در درک
بهتر از تردید حرفه ای حسابرسان اتفاق بیفتد .در واقع وجه
تمایز این تحقیق ،بررسی توصیفی موضوع بر اساس تحقیق
دوفازی (کیفی و کمی) می باشد .بعبارت دیگر ابتدا بر اساس
تحقیق کیفی از طریق تحلیل دلفی به کمک متخصصان امر
چه د ر بعد حسابرسی و چه در بعد روانشناسی شخصیت ،تالش
می شود ،مدلی طراحی شود و سپس به صورت کمی مورد
سنجش قرار گیرد تا از این طریق عوامل مؤثر در این زمینه
مورد بحث و واکاوی قرار گیرد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
بررسی مبانی نظری نشان می دهد چگونه عوامل کسب و
کار ،مانند برنامه های جبران خدمات ،رقابت ،نیاز به افزایش
بودجه ،ضعف کنترل های داخلی و غیره ،فشار ها و فرصت
هایی خلق کرده اند که این نیز به نوبه خود منجر به رفتار های
متقلبانه در فضای کسب و کار شده است (هوگان و همکاران ،6
 .)6008در واقع رسوایی های مالی ناشی از علل ذکر شده ،در
شرکت هایی همچون انرون ،ورلدکام و آدلفی باعث شکل گیری
مباحث تئوری و ذهنی در حوزه ی حسابرسی شده اند ،که
علیرغم بررسی های کمی ،لزوم توجه به علل ذهنی و شناختی
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در بررسی های حسابرسی اینگونه شرکت ها را الزم و ضروری
دانسته اند (آگارواال و همکاران .)6067 ،60

محیط اجتماعی می باشد (ناظمی و همکاران .)6666 ،این
ویژگی ها در این تحقیق شامل  4مولفه ی زیر می باشد:
 مسئولیت پذیری

 -1-2تردید حرفه ای
تردید حرفه ای متشکل از ابعادی همچون شکاکیت ،اعمال
درجه ای از مراقبت حرفه ای ،هوشیاری در چارچوب
استانداردهای حرفه ای ،قوانین ،مقررات ،جمع آوری و ارزیابی
بی طرفانة شواهد ،قضاوت حرفه ای ،معامالت تجاری پیچیده
و ...است (گالور و پراویت  .)6066 ،66با مرور استانداردهای
حسابرسی در میابیم موضوع تردید حرفه ای حسابرس بسیار
حائز اهمیت می باشد ،چرا که عنصر ذاتی قضاوت های
حسابرسان را تحت تاثیر قرار می دهد و موازنه ای منطقی بین
تردید با سوء ظن و بدگمانی ایجاد می نمایند (حاجیها و
همکاران .)6666 ،به عبارت دیگر ،طبق استانداردهای
حسابرسی ،تردید حرفه ای شامل ارزیابی نقادانه شواهد
حسابرسی متناقض و قابلیت اتکای اسناد و مدارک و نتایج
پرس و جوها و سایر اطالعات اخذ شده از مدیران اجرایی و
ارکان راهبری واحد تجاری است .تردید حرفه ای همچنین
شامل بررسی کفایت و مناسب بودن شواهد حسابرسی کسب
شده با توجه به شرایط موجود است .در اعمال تردید حرفه ای،
حسابرس نباید تصور کند که مدیریت صادق نیست و همچنین
نباید تصور کند که صداقت کامل دارد .بنابراین ،حسابرس نباید
با این تصور که مدیریت صادق است ،به کمتر از شواهد
متقاعدکننده راضی باشد (نیکومرام و همکاران.)6660 ،
باید دقت کرد که تردید حرفه ای برای قضاوت حرفه ای
باکیفیت الزم است؛ اما تنها یکی از اجزای ضروری برای
حسابرس به شمار می رود که برای اعمال قضاوت حرفه ای به
کار گرفته می شود .برای مثال ،داشتن تردید بدون تخصص
حرفه ای حسابرسی و حسابداری برای اعمال قضاوت حرفه ای
با کیفیت ،کافی نیست .لذا تمرکز بر ابعاد موثر بر تردید حرفه
ای حسابرس با توجه به استانداردهای موجود مهم و ضروری
است.
 -2-2ویژگی های روانشناختی
مجموع ویژگی های روانی و درونی یک فرد محسوب می
شود که عملکرد حرفه ای او را در شرایط مختلف تحت تاثیر
قرار می دهد .بعبارت دیگر ،ویژگی های روانشناختی فرد اشاره
به قابلیت احساسی ،عاطفی و ارتباطی یک فرد با شغل و حرفه
ی خود به منظور توسعه ،تغییر و اصالح تضادها و تمایالت
شخصی به طور منطقی و عادالنه در یک محیط شغلی یا

مسئولیت پذیری به تعهد فرد در مقابل حرفه و تخصص
شغلی اش اشاره دارد .هر چند باید گفت مسئولیت پذیری نه
تنها به عنوان یک ویژگی درونی ،بلکه تحت تاثیر علل انگیزشی
نیز قرار دارد .مسئولیت پذیری به عنوان یکی از ویژگی های
روانشناختی فرد جزء حوزه های اکتسابی محسوب می شود که
محیط اجتماعی می تواند از طریق تقویت آن را در جهت مثبت
توسعه بخشد (دوک ورث و همکاران .)6066 ،66
 تحمل استرس
اشاره به توانایی فرد در بازنگری در احساسات و هیجانات
خود و دیگران دارد و از طریق آن می تواند بین هیجانات و
تصمیم گیری های منطقی تفاوت قائل شود و کمتر حیطه ی
تخصصی خود را با احساساتش در هم می آمیزد (مایر و
همکاران  .)6008 ،66این افراد ،واقعیات درونی و بیرونی را
آزادانه و بدون تحریف ادراک می کنند و توانایی زیادی در
مواجهه با دامنه گسترده ای از تفکرات ،هیجان ها و تجربه ها
دارند (براون و همکاران .)6007 ،64
15

 ادراک
ادراک ،فرایندی است که افراد ،به وسیله آن ،پنداشت ها
و برداشت هایی را که از شغل و حرفه ی تخصصی خود دارند
را ،تنظیم و تفسیر می کنند و بدین وسیله ،به آنها ،معنی می
دهند که این موضوع می تواند ماحصل پردازش اطالعات از
شغل فرد باشد .مثال فرد به دلیل وجود این باور که صورت
های مالی تواما همراه با تقلب ارائه می شوند ،تالش می نماید
از طریق رویه های محافظه کارانه گزارشات را مورد بررسی قرار
دهد و این موضوع تنها بدلیل برداشت فرد از احتمال تقلب در
صورت های مالی توسط شرکت ها ناشی می شود .ولی ،ادراک
می تواند که با واقعیت عینی ،بسیار متفاوت باشد .غالباً ،افراد
از امری واحد ،برداشت های متفاوتی دارند .می توان گفت که
رفتار افراد ،به نوع ادراک ،پنداشت یا برداشت آنها از تخصص و
حرفه شان (و نه واقعیت) بستگی دارد (آنیوگراث و همکاران ،61
.)6066
 اطمینان
فرآیندی درونی در فرد می باشد که تالش می نمایند از
طریق تخصص و مهارت های حرفه ای اطمینان کامل در ارائه
گزارشات نشان دهد .در واقع یک فرد با ضریب اطمینان باال،
کسی است که بر مبنای شواهد ،تالش می نماید ،گزارشاتش
در صورت بررسی همان نتایج قبل را مشخص نمایند.
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 -3-2ویژگی های شخصیتی

 -4-2مهارت های حرفه ای

شخصیت مفهومی بسیار پیچیده در روانشناسی است که
امروزه در حوزه ی حسابداری و حسابرسی بسیار مورد توجه
قرار گرفته است .در واقع ویژگی های شخصیت به ساختار
پویایی درون فردی هر شخص اشاره دارد که مشتمل بر علل
وراثتی و محیط اجتماعی می باشد .این مولفه ها رفتار و افکار
شخصی فرد را در محیط اجتماعی تحت تاثیر قرار می دهند
(دیفرویت و سالگادو .)6006 ،67

مهارت در حسابرسی ،توانایی انجام وظیفه های نسبت ًا
پیچیده ،به شیوهای مناسب و بر اساس دانش انباشته در زمینه
ای خاص ،تعریف می شود (رایت  .)6688 ،66در تعریف
مشابهی ،مهارت توانایی کسب شده از طریق آموزش برای انجام
وظایف خاص به نحو مطلوب است (بدارد و چی  .)6666 ،60در
واقع برخورداری از دانش زیاد و مهارتهای وابسته به عمل،
تعریفی از مهارت های حرفه ای محسوب می شود که در ارائه
ی قضاوت های تخصصی مناسب کارآمد است و کمتر فرد را در
مسیر تردید قرار می دهد .با توجه به اینکه وظایف متعدد
حسابرسی معیار هدفمندی ندارد ،بنابراین برای جبران این
کمبود ،وجود مهارت های حرفه ای همچون ،تجربه ،تخصص و
استقالل برای کاهش تردید حرفه ای حسابرس الزم و ضروری
است.

 درون گرایی
این ویژگی شخصیت به عنوان یکی از ویژگی های مهم
حسابرسان با توجه به ماهیت کار حسابرسی مربوط می شود،
چرا که این افراد می بایست دقت زیادی در کار داشته باشند و
موشکافانه موضوعات را بررسی کنند .در واقع افراد درون گرا،
شرایط و اوضاع و احوال شرایط بیرونی را تحلیل می نمایند ،اما
عوامل درونی و عناصر ذهنی او باعث می شوند ،درک بهتری از
شرایط داشته باشند .این افراد بشدت محتاط و متفکر هستند
و به جزئیات توجه ویژه ای دارد و حساسیت بیشتری به
محرک های جزئی نشان می دهند .این افراد عجله و زمان را
فدای دقت نمی کنند و بسیار با آرامش فکری و ذهنی عمل
می نمایند (قراباغی و گروسیفرشی.)6688 ،
 وجدان گرایی
به عنوان یکی دیگر از ویژگی های شخصیتی و موثر بر
تردید حرفه ای حسابرس ،وجدانگرایی مهم و قابل توجه می
باشد .این ویژگی شخصیتی اشاره به مولفه های درونی و
اعتقادی فرد دارد که تالش می کند بر مبنای توانمندی و
تخصص عملکرد شخصی خود را بدرستی و مسئوالنه به سر
انجام برسانند .این ویژگی شخصیتی اشاره به تمایل سازمان
دهی ،کارآمدی ،قابلیت اعتماد و منطق گرایی در حیطه ی
تخصصی هر فرد اشاره دارد ،که مسیر شفافیت بیشتر را در
رفتار سازمانی تقویت می نماید (کوروتکو و هانا .)6004 ،68
 ماكیاول گرایی
براساس این تئوری ،یک شخص ماکیاول گرا اهل عمل یا
عمل گراست ،احساساتی نیست و بر این باور است که هدف
وسیله را جبران می کند .کسانی که از نظر شخصیتی به مقدار
زیادی این ویژگی را دارند ،موفق تر هستند و بدلیل وسواس بر
حیطه ی های تخصصی شغل خود و انتظار پیشرفت بیشتر،
کمتر به دیگران اطمینان و اعتماد می کنند و نظارت
مستقیمی بر وظایف تخصصی دارند .از این منظر می توان
گفت ،این ویژگی شخصیتی تا حدودی با قدرت طلبی ارتباط
دارد و از این طریق استقالل فردی را تضمین می کند.
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 تجربه
تجربه گرایی در حرفه ی حسابرسی و حسابداری اشاره به
کسب نمودن آزمون و خطا و شناخت حیطه ی صاحبکاران
دارد که می تواند به ارتقای سطح عملکرد و ارائه ی گزارشات
دارای تناقض کمتر ،کمک نماید.
 استقالل
استقالل به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های
حسابرسی مطرح است که نقش قابل توجهی در ارتقای
شفافیت گزارشات تخصصی حسابرسان دارد .بعبارت دیگر
حسابرسان می بایست با تقویت استقالل و ویژگی های
شخصیتی غیر قابل نفوذ تالش نمایند تا تحت تاثیر نام و
هیجانات صاحبکاران قرار نگیرند و استقالل خود را به منظور
ارائه ی گزارشات با کیفیت تر حفظ نمایند.
 تخصص
تخصص اشاره به ظرفیت دانشی و توانمندی های علمی و
حرفه ای یک فرد در حسابرسی اشاره دارد که در اتخاذ
تصمیمات مناسب و کارآمد به او کمک شایسته ای می نماید.
افراد دارای تخصص به دلیل توانمندی مهارتی باال ،معموال
سهم بیشتری از بازار را نسبت به سایرین به خود اختصاص می
دهند و عملکرد آنها به عنوان یک مزیت رقابتی همواره حائز
اهمیت می باشد (شائوتیو .)6666 ،66
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 -5-2عوامل محیطی
آخرین ویژگی موثر بر تردید حرفه ی حسابرسان ،عوامل
محیطی می باشد که اشاره به مجموع ویژگی های بیرونی دارد.
 فشار جهت رسیدگی

استراتژی های ارزشآفرین حرکت مینماید و این استراتژیها
چه میزان تحقق پیدا خواهد کرد (سوینی و پیرس .)6004 ،66
 -6-2پیشینه تجربی پژوهش

باتوجه به نقش موثر حسابرسی در فرآیند مسئولیت
پاسخگویی ،انتظارات و فشارهای نهادهای نظارتی می تواند
عامل محیطی بیرونی مهمی در ایجاد تردید حرفه ای
حسابرس قلمداد گردد .کار حسابرسی در صورتی موثر خواهد
بود که حسابرس بتواند ضمن رعایت الزامات آیین رفتارحرفه
ای ،حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از
نبود تحریف با اهمیت ناشی از تقلب و اشتباه اطمینان معقول
حاصل نماید و این یافته ها در نهایت منجر به واکنش مناسب
تصمیم گیرنده بشود (کرمی و همکاران.)6660 ،
 فشار هزینه ای
یون  )6060( 66خاطر نشان کردند وظیفه حسابرسی که در
آن حسابرس ،صورت های مالی واحد اقتصادی را می آزماید و
تبعیت آن ها از اصول پذیرفته شد حسابداری را گزارش می
نماید ،شامل تضادی ذاتی بین منافع شرکت و حسابرس،
سهامداران و مدیریت ،تبعیت مالیاتی یا اجتناب مالیاتی و
حسابرس و استانداردهای حرفه ای است .یون استدالل نمودند
که طبیعتاً ،حسابرسان برای اینکه اظهار نظر خود را مطابق با
استانداردهای حسابرسی تدوین کنند و فارغ از انگیزه ها و
انتظارات سهامداران و مدیران شرکت ها صورت های مالی را
مورد بررسی قرار دهند ،خود را تحت فشار احساس می کنند.
این محقق تأکید می کنند که در تحت این شرایط می توان به
نقش و عوامل و تاثیر گذاری بر عملکرد حسابرسان پی برد،
چراکه در اینصورت حسابرس در تحت فشار هزینه ای همچون
صاحبکار قرار می گیرد که می تواند او را استخدام و یا اخراج
نماید و حق الزحمه و شرایط کار او را تعیین و تنطیم کنند.
 انتظارات ذینفعان
هدف نهایی هر موسسه حسابرسی ،باید ارزشآفرینی برای
سهامداران قرار داده شود .اما بنابر تئوری ذینفعان ،دیدگاه
سهامداران نسبت به مفهوم ارزش بنگاه تغییر اساسی یافته و
امروزه سهامداران ،به ویژه سهامداران نهادین ،به معیارها و
عناصری همانند سود ساالنه و بازده هر سهم ،بسنده نمیکنند.
به عبارت دیگر سهامداران مایلند دریابند که بنگاه مورد
سرمایهگذاری آنان از چه میزان شفافیت و قابلیت اتکای
اطالعات در آینده برخوردار خواهد شد .از جمله اینکه
سهامداران در ارزیابی ارزشزایی و رشد پایدار بنگاه به این
مسئله توجه دارند که تا چه میزان بنگاه بر پایه و محور
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آگارواال و همکاران ( )6067تاثیر خوباوری با تردید حرفه
ای حسابرسان و درک اخالقیات حرفه ای را بررسی نمودند .در
این تحقیق با استفاده از بررسی مقایسه ای 660 ،حسابرس در
دو گروه آزمون و کنترل مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج
تحقیق نشان داد ،خود باوری بر تردید حرفه ای حسابرسان و
درک اخالقیات حرفه ای تاثیر مثبت و معناداری دارد به گونه
ای که نتایج منتج از این تحقیق نشان داد ،با افزایش خودباوری
حسابرسان به عنوان یک ویژگی شخصیتی ،تردید حرفه ای
حسابرسان برانگیخته می شود .اوتو و الیاس )6067( 60
پژوهشی تحت عنوان تردید حرفه ای حسابرس و بحران های
مالی در کشور نجریه انجام دادند .در این پژوهش 670
حسابرس حرفه ای مشارکت داشتند و نتایج مشخص ساخت،
علل فردی و اجتماعی از جمله مهمترین دالیل تقویت تردید
حرفه ای حسابرسان محسوب می شوند که می تواند با
پیشگیری از فساد های سازمان یافته و واسطه گری ،بحران
های مالی را تاحدی کاهش دهند .در تحقیقی دیگر ،آندریاس و
همکاران  )6061( 61علل تاثیر گذار بر تردید حرفه ای
حسابرسان را با هدف ارتقای کیفیت حسابرسی بررسی نمودند.
جامعه ی آماری تحقیق حسابرسان دولتی کشور اندونزی
هستند و ابزار جمع آوری داده های تحقیق پرسشنامه می
باشد .تعداد مشارکت کنندگان در این تحقیق  666نفر بودند.
نتایج تحق یق ایشان نشان داد که ،وجود ویژگی هایی همچون
استقالل ،بی طرفی ،تجربه و مهارت بر تردید حرفه ای
حسابرسان تاثیر گذارند و این موضوع باعث ارتقای کیفیت
حسابرسی می گردد .هارت و همکاران  )6060( 67موضوع
حرفه ای حسابرسان را به عنوان مدلی طراحی نمودند و دو
جزء قضا وت باتردید و اقدامات با تردید را به عنوان مولفه های
اصلی تردید حرفه ای شناسایی نمودند .این تحقیق بیان نمود،
حسابرس باید بمنظور انجام آگاهانه قضاوت باتردید ،دارای
تجربه و دانش الزم در مورد شناسایی مسائل بالقوه و ایجاد و
68
تعیین واکنش های مناسب باشد .همچنین کُپیج و شاستری
(« ،)6064بکارگیری مؤثر تردید حرفه ای برای بهبود کیفیت
حسابرسی» را بررسی نمودند ..این محققان اعتقاد داشتند که
برای تاثیر گذاری تردید حرفه ای حسابرس بر بهبود کیفیت
الزم است که شرکا و مدیران حسابرسی ،اعضای تیم حسابرسی
را به نحوی انتخاب کنند که دارای این خصوصیات و سطحی از
تجربه و دانش ،متناسب با سطح ریسک حسابرسی در رابطه با
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موارد خاص باشند .همچنین تحقیقات داخلی درباره تردید
حرفه ای رشد قابل توجهی داشته است و نشان از مهم بودن
این موضوع در مبحث ارزشی و رفتاری حسابداری قلمداد می
شود .در این راستا ولیان و همکاران ( )6661در پژوهشی مدل
ساختاری-تفسیری ( )ISMعلل موثر بر تردید حرفه ای
حسابرسان را ارائه نمودند .بر اساس این بررسی مشخص
گردید ،اساسی ترین عوامل تردید حرفه ای بر اساس مدل
طراحی شده ،بی طرفی حسابرس ،احاطه به استانداردهای
حسابرسی ،احاطه بر مهارت های حسابرسی و احاطه به قوانین
و مقرران تجارت بورس است .همچنین نیکومرام و همکاران
( )6660تحقیقی تحت عنوان بررسی تاثیر سوگیری های
روانشناختی بر تردید حرفه ای حسابرس انجام دادند .در این
تحقیق سه بعد اطمینان بیش از اندازه ،نقطه اتکاء و در
دسترس بودن به عنوان معیارهای سوگیری روانشناختی
شناسایی و  608پرسشنامه بطور کامل پاسخ داده شدند .نتایج
حاصل از بررسی نشان داد ،هر سه سوگیری مورد بررسی بر
تردید حرفه ای حسابرسان تاثیر منفی دارند و وجود این
سوگیری ها توانایی حسابرسان برای اعمال سطح مناسبی از
تردید حرفه ای در فرایند حسابرسی را کاهش می دهند .در
تحقیقی دیگر ،تحریری و پیری سقرلو ( )6660تالش نمودند،
تاثیر شش عامل رتبة حسابرس ،جنسیت ،عضویت در جامعة
حسابداران رسمی ایران ،سن ،سطح تحصیالت و رشتة
تحصیلی بررسی نمایند .اطالعات الزم از طریق پرسشنامه های
توزیع شده بین کلیة شاغالن در مؤسسه های عضو جامعة
حسابداران رسمی ایران جمع گردید و نتایج تحقیق نشان داد،
حسابرسان با ویژگی های مختلف درک های متفاوتی از مفهوم
بنیادی و کلیدی تردید حرفه ای دارند و این می تواند چالشی
برای حرفة حسابرسی باشد و توجه بیشتر در حوزة آموزش و
استاندارد گذاری را می طلبد.
 -7-2بسط مبانی نظری
هارت  ،)6060( 66معتقد است تردید حرفه ای حسابرسان
یک ویژگی و خصیصه چند بعدی ،شامل شش ویژگی رفتاری
ذهنیت پرسشگر ،تعلل در قضاوت ،جستجوی اطالعات ،درک
درون فردی ،استقالل رای و مناعت طبع می باشد .تحقیقات
در زمینه حسابرسی شرکت ها مبتنی بر استانداردهای بین
المللی حسابرسی نشان می دهد افرادی که دارای شک و تردید
زیاد هستند ،احتمال زیادی دارد که صحت و اعتبار اطالعات
موجود را زیر سوال ببرند و بررسی های موشکافانه ای از صورت
های مالی بعمل آورند (فورد و همکاران 6660 ،60؛ کوسلو ،66
6000؛ مانگلیبرگ و بریستول 6668 ،66؛ ابیرمیلر و اپانبرگ ،66
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 .)6668در این راستا هرت ( )6060معتقد است که تردید
حرفه ای شامل استقالل فردی مانند خود فرمانی و استقالل
اخالقی است و مک گین ( )6686بیان نمود ،یک حسابرس
دارای تردید حرفه ای فردی است که بسادگی نظرات و
باورهای دیگران را نمی پذیرد و بین اعتماد و شک تعادل برقرار
می نماید .بعبارت دیگر ،حسابرسان دارای تردید حرفه ای،
تناقضات و سفسطه های موجود در شواهد و نظرات ارایه شده
توسط دیگران را شناسایی می کند و تا رسیدن به رضایت
فردی ،به تحقیقات خود بر روی شواهد ادامه می دهند .از این
روی می توان به نقش عوامل محیطی بر تردید حرفه ای
حسابرس صحه گذاشت و بیان نمود ،هر قدر حسابرسان قادر به
کنترل احساسات و فشارهای محیطی باشند ،بهتر می توانند
نقش حرفه ای خود را به عنوان حسابرسان ایفا نمایند و تعادل
مناسبی بین اعتماد و شک ایجاد کنند .شواهد بدست آمده در
متون فلسفه نشان می دهد پرسشگری ،یک ویژگی رفتاری
مهم تردید حرفه ای حسابرسان محسوب می شود (استاف ،64
6616؛ فوگلین  .)6664 ،60در واقع تردید در حرفه ی
حسابرسی باعث می شود ،حسابرسان قضاوت خود را تا زمانیکه
تمامی اطالعات مورد نیاز حاصل شود و استنباط های عینی و
ذهنی همراستا نگردند ،به تعویق می اندازند (بونگ 6666 ،61؛
کورتز .)6666 ،67
تحقیقات در روانشناسی نشان می دهد حسابرسانی که
دچار تردید حرفه ای هستند ،تمایل دارند تا بهترین کارایی را
داشته باشند ،حتی اگر زمانیکه رضایت حاصل نشده باشد و
فضا نامطمئن و پیچیده است (کروگالنسکی 6660 ،68؛ وبستر و
کروگالنسکی  .)6664 ،66ویژگی دیگر تردید حرفه ای
حسابرسان ،تمایل زیاد برای کنکاش برای کسب بهترین
اطالعات ممکن و تالش برای رسیدن به ورای بدیهیات می
40
باشد .همچنین تحقیقات دیگری همچون لین و همکاران
( )6686معتقدند ویژگی های روانشناختی همچون عزت نفس
می تواند عامل مهمی در تردید حرفه ای حسابرسان محسوب
شود .زیرا تنها افراد با مناعت طبع باال به دلیل ارزشمندی خود
تالش می نمایند ،درک درستی از عملکرد حرفه ای شان برای
46
دیگران ایجاد نمایند .بعالوه ،محققانی همچون کورتز
()6666؛ بانگ  )6666( 46و مک گین  )6686( 46معتقدند که
افرادی که تردید حرفه ای دارند ،در فرایندهای ذهنی خود از
استقالل و اختیار بیشتری برخوردار هستند و احتمال زیادی
وجود دارد که تالش کنند تا رفتار و انگیزه های مرتبط با
فضای پیچیده ی حسابرسی را همچون انگیزه های صاحبکاران،
انتظارات ذینفعان و  ...را درک نمایند .در واقع وجود تفاوت
های شخصیتی و ویژگی های روانشناختی در حسابرسان ،عامل
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مهمی جهت درک نقش تردید حرفه ای در انجام کارهای
تخصصی محسوب می شود ،که می بایست با شناخت ویژگی
های رفتاری تاثیر گذار ،سیاست ها و برنامه های مناسبی به
منظور آموزش جهت ارتقای تردید حرفه ای برای حسابرسان
تدوین نمود.
 -3روششناسی پژوهش
این تحقیق از لحاظ نتیجه ،جزء تحقیقات توسعه ای
قلمداد می گردد چرا که به دنبال طراحی مدل تردید حرفه ای
حسابرسان می باشد .از لحاظ هدف انجام ،جزء تحقیقات
توصیفی است و از لحاظ نوع داده جزء تحقیقات ترکیبی
محسوب می شود .بر این اساس رویکرد پژوهشی این مطالعه به
لحاظ منطق گرد آوری داده ها از نوع استقراء -قیاسی است؛
زیرا به بررسی پدیده ای می پردازد که به دلیل عدم یکپارچگی
نظری در این زمینه ،محقق را بر آن داشته است تا مبانی نظری
الزم را در این زمینه یکپارچه نماید .بعبارت دیگر از طریق
رویکرد استقرایی ابتدا مولفه های تحقیق از مبانی نظری و
تئوریک مرتبط جمع آوری و از طریق تحلیل دلفی مورد
بررسی قرار گرفتند ،که در نهایت منجر به طراحی مدل گردید.
سپس به منظور تبیین مدل در جامعه ی هدف ،بر اساس
رویکرد قیاس پرسشنامه های محقق ساخته شده توزیع و
تحلیل گردید.
با توجه به ماهیت ترکیبی (کیفی و کمی) بودن تحقیق،
جامعه ی آماری در بخش کیفی شامل  61نفر از خبرگان 4
رشته ی حسابداری ،مالی ،مدیریت و اقتصاد بودند که از طریق
روش نمونه گیری کیفی همگن به عنوان اعضای گروه پانل
انتخاب شدند و در بخش کمی نیز تعداد  16نفر از متخصصان
حسابرسی که حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و
موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی بودند ،از
طریق نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس به عنوان جامعه ی
هدف در بخش کمی انتخاب شدند.
پژوهش حاضر بدلیل ترکیبی بودن از دو روش گردآوری
اطالعات استفاده نمود .در بخش اول تحقیق از طریق روش
ارزیابی انتقادی  44و بررسی مقاالت و تحقیقات مشابه ،تالش
گردید ،با امتیاز بندی تحقیقات ،مولفه ها و علل روانشناختی،
شخصیتی ،مهارتی و محیطی را شناسایی و آنها را در قالب
چک لیست امتیازی برای تحلیل محتوا مبتنی بر روش دلفی
آمده و بر اساس ه ماهنگی های قبلی آن را در اختیار اعضای
پانل (خبرگان) قرار داده شود .در بخش کمی تحقیق بعد از
تایید مولفه های تحقیق در دو رند دلفی ،از طریق پرسشنامه

ی محقق ساخته ،تاثیر مولفه های اصلی و فرعی شناسایی شده
بر تردید حرفه ای حسابرسان مورد بررسی و آزمون قرار گیرد.
به منظور تایید روایی پرسشنامه های ساخته شده ،از روش
روایی محتوای ( )CVRاستفاده گردید که بر این اساس از 60
نفر از اعضای پانل خواسته شد ،براساس جدول ضمیه ()6
امتیاز الزم به هر مولفه داده شود .نتیجه ی بدست آمده
مشخص ساخت با توجه به اینکه مقدار  CVRمقیاس بزرگتری
از  0/46است ،اعتبار محتوایی مولفه های تحقیق تایید گردید.

سپس به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ها ،از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شد و نتایج طبق جدول زیر نشان داد ،تمامی
مولفه های تحقیق باالتر از  0/7می باشند.
جدول  -1ضریب آلفای كرونباخ متغییرهای تحقیق
مولفه اصلی

ویژگیهای
روانشناختی

ویژگیهای
شخصیتی

مهارتهای حرفه ای

عوامل محیطی

تعداد

ضریب آلفای

سواالت

كرونباخ

مسئولیت پذیری
تحمل استرس

1
0

0/77
0/76

ادراک

4

0/77

اطمینان

4

0/76

درونگرایی

1

0/86

وجدان گرایی

6

0/86

ماکیاول گرایی
تخصص

7
4

0/76
0/78

تجربه

1

0/87

استقالل

0

0/78

فشار جهت رسیدگی

4

0/86

فشار هزینه ای

4

0/76

انتظاران ذینفعان

0

0/86

مولفه فرعی

 -4نتایج تجربی
 -1-4نتایج بخش كیفی
بر مبنای چک لیست تهیه شده مبتنی بر مبانی نظری
تحقیق ،تعداد  4مؤلفهی اصلی و  66مؤلفهی فرعی و  11ریز
معیار یا همان شاخص سنجش مؤلفههای فرعی در این تحقیق
شناسایی شدند .در این بخش با استفاده از امتیاز متخصصان به
چک لیست تدوین شده و بر حسب میانگین ،انحراف معیار و
ضریب توافق معیارها جهت حضور در مدل نهایی تأیید یا حذف
میگردند.
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جدول ( )2نتایج دور اول دلفی
ضریب اهمیت تناسب مؤلفههای
مؤلفه اصلی

فرعی

مؤلفههای
فرعی

انحراف
معیار

مسئولیت
پذیری

ویژگیهای
روانشناختی

تحمل
استرس

میانگین

ضریب
توافق

شاخصهای مؤلفه فرعی

0886

681

0878

6866

6807

0806

66

اطمینان

0866

6886

0807

60

ادراک

0866

686

0816

6

ویژگیهای
ماكیاول

0886

686

1

گرایی

ویژگیهای
شخصیتی

ویژگی
درون

0888

6866

0874

4

گرایی

وجدان
گرایی

مهارتهای

11

استقالل

ضریب

تأیید/

توافق

حذف

پاسخگویی

0887

0816

0814

تأیید

تشریح مسئولیتها

0870

0806

0817

تأیید

تشریح اختیارات

0811

0866

0816

تأیید

صداقت

6866

4876

0867

حذف

جلب اعتماد

0868

0810

0811

تأیید

معنویت فردی

6868

4884

0866

حذف

تمرکز روانی

0886

0866

0810

تأیید

آرامش خاطر

08716

0806

0866

تأیید

کنترل عوامل تأثیر گذار

0876

0847

0816

تأیید

اعتماد به نفس

0881

0818

0806

تأیید

تمرکز بر حیطهی تخصصی

0877

0871

0877

تأیید

پایبندی به هنجارها
پایبندی به قوانین

0818
68006

4886
0866

0804
0814

تأیید
تأیید

امانتداری

0866

080

080

تأیید

پایبندی به استانداردها

0886

087

0808

تأیید

کنترل احساسات

0867

086

0814

تأیید

توجه به ارزشها

0866

086

0806

تأیید

توجه به پس زمینهها
دوری از خطاهای ادراکی

08676
68006

186
086

0886
0876

تأیید
تأیید

قدرت طلبی

0886

0867

0886

تأیید

عمل گرایی

68006

0866

0866

تأیید

توجیه وسیله برای رسیدن به هدف

0871

088

0887

تأیید

نظارت شخصی بر امور

0888

186

0886

تأیید

اتکا به واقعیتهای عینی

0866

0871

081

تأیید

اتکا به قوانین و مقررات

0876

0886

0806

تأیید

عدم اعتماد به دیگران

0866

081

0886

تأیید

تمرکز بر جزئیات

0866

0866

0866

تأیید

ذهنیت گرایی

68007

086

0886

تأیید

مطالعهی بیشتر

6806

4886

084

حذف

عدم بروز توانمندیهای خود در میان جمع

6866

4876

0861

حذف

تمرکز بر توانمندیهای تخصصی

0886

0866

0818

تأیید

دقت بیشتر

68006

0860

0876

تأیید

توجه به فرهنگ جامعه

0870

0808

0817

تأیید

برآورده نمودن اهداف جامعه

6866

4876

0846

حذف

تمرکز بر مسئولیتهای فردی

08676

186

0876

تأیید

عدم تبعیض در ارتباطات

0817

086

0886

تأیید

بی طرفی حسابرس

0871

086

0816

تأیید

درست کاری حسابرس

68086

4868

0816

تأیید

اولویت

6

087

ضریب تناسب ریز معیارها

0816

6847

0871

6

0846

686

0886

6

انحراف
معیار
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ضریب اهمیت تناسب مؤلفههای
مؤلفه اصلی

فرعی

مؤلفههای
فرعی

ضریب تناسب ریز معیارها

انحراف
معیار

میانگین

ضریب
توافق

شاخصهای مؤلفه فرعی

ضریب

تأیید/

توافق

حذف

عدم سوگیری

68006

0886

0876

تأیید

حفاظت از منافع سهامداران

0867

4810

0816

تأیید

عدم وفاداری به جناح و گروهها
احاطه بر مهارتهای حسابرسی

6866
08716

0866
0806

0810
0866

تأیید
تأیید

احاطه به استانداردهای حسابرسی

6868

0847

0816

تأیید

احاطه به قوانین و مقررت تجارت و بورس

0870

0886

0877

تأیید

اولویت

معیار

حرفهای

تخصص

0814

6804

0816

7

تجربه

0886

6

0811

8

6806

681

0804

66

6806

6816

0806

66

0876

6866

087

0

فشار جهت
رسیدگی

عوامل محیطی

فشار
هزینهای

انتظارات
ذینفعان

انحراف

میانگین

احاطه با مباحث علمی و تئوریک
حسابداری

6806

0806

0804

تأیید

وجود دانش نظامند در حسابرس

6876

4866

0847

حذف

اتکا بر سابقهی حسابرسی

68006

0871

0877

تأیید

قدرت باالی پردازش اطالعات

0818

4886

0804

تأیید

ایجاد راه کارهای مطمئن

68006

0866

0814

تأیید

مدیریت شرایط بحران

6806

481

080

تأیید

تصمیم گیری مطمئن

6801

480

0808

تأیید

تفسیر اطالعات

08676

486

0814

تأیید

شناخت معیارهای تأثیر گذار

0866

086

0806

تأیید

فشار اجتماعی برای پیاده سازی قوانین

68006

081

0817

تأیید

فشار نهادهای سیاسی

08676

186

0876

تأیید

فشار ذینفعان

68606

0867

0816

تأیید

فشار توسط ارگانهای دولتی

68040

1

0877

تأیید

افزایش هزینههای حسابرسی
رقابتی شدن فضای حسابرسی

68167
68600

088
081

0806
0816

تأیید
تأیید

افزایش تعداد شرکای حسابرس

6868

0

087

تأیید

پیچیدهتر شدن قوانین و آیین نامههای
نظارتی بورس و مالیات

0861

0867

0816

تأیید

افزایش آگاهی ذینفعان

68006

0877

080

تأیید

کاهش هزینهها

68676

0866

0886

تأیید

ارتقای شفافیتها

08716

0806

0886

تأیید

کاهش هزینهها نمایندگی

6868

0847

0816

تأیید

کاهش عدم تقارن اطالعاتی

0870

0886

0877

تأیید

بر اساس نتایج کسب شده در دور اول دلفی مشخص
کردید از مجموع  11ریز معیار تعداد  0مورد حذف میگردد،
چرا که مشخص شد ،ضریب توافق بدست آمده دربارهی این
معیارها زیر  080میباشد و انحراف معیار آنها عدد باالیی است و
میانگین بدست آمده از متغیرهای تحقیق نیز با توجه به 7
گزینهای بودن مقیاس لیکرت پایینتر از  0میباشند .بر این
مبنا می توان گفت این معیارها چندان در تردید حرفهای

حسابرسان بر اساس نظر نخبگان نمیتواند تأثیر گذار باشد .لذا
حذف گردیدند که شامل موارد زیر هستند:
 )6صداقت
 )6معنویت
 )6مطالعهی بیشتر
 )4عدم بروز توانمندیهای خود در میان جمع
 )0برآورده نمودن اهداف جامعه
 )1وجود دانش نظامند در حسابرس
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ضمناً نتایج نشان داد ،اعضای پانل ریز فاکتور جدیدی را در این
رابطه پیشنهاد نکردند.
همچنین بررسی اهمیت تناسب مؤلفههای فرعی نشان
داد ،اولویت بندی آنها از نظر نخبگان دربارهی تردید حرفهای
حسابرسان بر اساس مالک امتیاز بندی  6گزینهای به ترتیب
زیر میباشد:
جدول  -3اولویت بندی مؤلفههای فرعی بر حسب
ضریب توافق
مؤلفههای فرعی

ضریب توافق

اولویت بندی

استقالل

0886

اولویت اول

مسئولیت پذیری

0878

اولویت دوم

وجدان کاری

0871

اولویت سوم

درون گرایی
انتظارات ذینفعان

0874
087

اولویت چهارم
اولویت پنجم

ویژگیهای ماکیاول گرایی

087

اولویت ششم

تخصص

0816

اولویت هفتم

تجربه

0811

اولویت هشتم

ادراک

0816

اولویت نهم

اطمینان
فشار جهت رسیدگی

0807
0804

اولویت دهم
اولویت یازدهم

فشار هزینهای

0806

اولویت دوازدهم

تحمل استرس

0806

اولویت سیزدهم

جدول فوق بر حسب ضریب توافق و امتیازات داده شده
توسط اعضای پانل به مؤلفههای فرعی مرتب شده است و
همانطور که مشاهده میفرمایید ،خبرگان مشارکت کننده در
این تحقیق استقالل به عنوان مؤلفهی فرعی مهارت حرفهای را
عامل مهمی در تردید حرفهای حسابرسان میدانند و معتقد
هستند این عامل میتواند نقش قابل توجهی در تردید حرفهای
داشته باشد ،در حالیکه خارج از پیش بینی محقق ،تحمل
استرس به عنوان یکی از ویژگیهای روانشناختی حسابرسان،
در اولویت آخر این امتیاز بندی قرار گرفت.
حال با توجه به ریز شاخصهای حذف شده مجدداً دور
دوم دلفی بین اعضای پانل به منظور تأیید نهایی مؤلفههای
تحقیق انجام میگیرد.
 -2-4نتایج دور دوم دلفی
براساس نتایج دور دوم دلفی مشخص گردید تمامی زیر
شاخص های فرعی بر اساس میانگین باالی  ،0انحراف معیار
پایین و ضریب توافق باالی  080مورد تایید قرار گرفتند .مدل
تایید شده براساس دو مرحله دلفی مبتنی بر نظرات نخبگان به
صورت زیر طراحی می شود.

جدول  -4نتایج دور دوم دلفی
مؤلفه اصلی

مؤلفههای
فرعی

مسئولیت
پذیری

ویژگیهای
روانشناختی

تحمل
استرس

اطمینان
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ضریب تناسب ریز معیارها
شاخصهای مؤلفه فرعی

ضریب

تأیید/

انحراف

توافق

حذف

پاسخگویی

0866

0816

0877

تایید نهایی

تشریح مسئولیتها

0886

0848

076

تایید نهایی

تشریح اختیارات

0866

0868

0886

تایید نهایی

جلب اعتماد

0878

0887

086

تایید نهایی

معنویت فردی

0/76

180

0886

تایید نهایی

تمرکز روانی

0886

0846

0871

تایید نهایی

آرامش خاطر

0888

0871

0816

تایید نهایی

کنترل عوامل تأثیر گذار

0868

186

088

تایید نهایی

اعتماد به نفس

6800

0886

0866

تایید نهایی

تمرکز بر حیطهی تخصصی

0866

0806

0816

تایید نهایی

پایبندی به هنجارها

0881

1866

0876

تایید نهایی

پایبندی به قوانین

0884

0866

0818

تایید نهایی

امانتداری

0867

0816

088

تایید نهایی

پایبندی به استانداردها

6806

1

0876

تایید نهایی

معیار
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مؤلفه اصلی

مؤلفههای
فرعی

توافق

کنترل احساسات

0888

086

0817

توجه به ارزشها

0886

0886

0816

تایید نهایی

توجه به پس زمینهها
دوری از خطاهای ادراکی

0887
0806

0804
0861

0876
0886

تایید نهایی
تایید نهایی

قدرت طلبی

08700

0866

086

تایید نهایی

عمل گرایی

68006

0867

0886

تایید نهایی

ویژگیهای

توجیه وسیله برای رسیدن به هدف

0866

0846

0886

تایید نهایی

ماكیاول

نظارت شخصی بر امور

08781

0881

087

تایید نهایی

گرایی

اتکا به واقعیتهای عینی
اتکا به قوانین و مقررات

0868
0886

0866
0846

0887
0870

تایید نهایی
تایید نهایی

عدم اعتماد به دیگران

68006

0

0888

تایید نهایی

تمرکز بر جزئیات

0868

0

0816

تایید نهایی

ذهنیت گرایی

0878

186

088

تایید نهایی

تمرکز بر توانمندیهای تخصصی

6800

1806

0866

تایید نهایی

دقت بیشتر
توجه به فرهنگ جامعه

0886
0860

0806
0816

0870
0884

تایید نهایی
تایید نهایی

تمرکز بر مسئولیتهای فردی

0880

0886

0876

تایید نهایی

عدم تبعیض در ارتباطات

68006

0806

0816

تایید نهایی

بی طرفی حسابرس

0876

0888

0866

تایید نهایی

درست کاری حسابرس

0814

1868

0867

تایید نهایی

عدم سوگیری

0886

186

0868

تایید نهایی

حفاظت از منافع سهامداران

0871

0876

0888

تایید نهایی

عدم وفاداری به جناح و گروهها

0814

0876

0814

تایید نهایی

احاطه بر مهارتهای حسابرسی

0887

1806

0866

تایید نهایی

احاطه به استانداردهای حسابرسی

0876

086

0816

تایید نهایی

احاطه به قوانین و مقررت تجارت و بورس

68006

0814

0816

تایید نهایی

احاطه با مباحث علمی و تئوریک حسابداری

08871

084

088

تایید نهایی

اتکا بر سابقهی حسابرسی

0888

1806

0810

تایید نهایی

قدرت باالی پردازش اطالعات

08681

086

0861

تایید نهایی

ایجاد راه کارهای مطمئن

6806

0876

0877

تایید نهایی

مدیریت شرایط بحران

0806

0861

0886

تایید نهایی

تصمیم گیری مطمئن

08700

0866

086

تایید نهایی

تفسیر اطالعات
شناخت معیارهای تأثیر گذار

68006
0866

0867
0846

0886
0886

تایید نهایی
تایید نهایی

فشار

فشار اجتماعی برای پیاده سازی قوانین

08781

0881

087

تایید نهایی

جهت

فشار نهادهای سیاسی

0868

0866

0887

تایید نهایی

رسیدگی

فشار ذینفعان

0886

0846

0870

تایید نهایی

فشار توسط ارگانهای دولتی

68006

0

0888

تایید نهایی

افزایش هزینههای حسابرسی

0868

0

0816

تایید نهایی

رقابتی شدن فضای حسابرسی

0878

186

088

تایید نهایی

شخصیتی
ویژگی
درون
گرایی
وجدان
گرایی

استقالل

تخصص

حرفهای

تجربه

فشار

معیار

میانگین

حذف

ویژگیهای

عوامل محیطی

شاخصهای مؤلفه فرعی

انحراف

ضریب

تأیید/
تایید نهایی

ادراک

مهارتهای

ضریب تناسب ریز معیارها
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مؤلفه اصلی

مؤلفههای
فرعی
هزینهای

انتظارات
ذینفعان

ضریب تناسب ریز معیارها
شاخصهای مؤلفه فرعی

معیار

میانگین

توافق

حذف

افزایش تعداد شرکای حسابرس

6800

1806

0866

تایید نهایی

پیچیدهتر شدن قوانین و آیین نامههای نظارتی بورس و مالیات
افزایش آگاهی ذینفعان

0886
0860

0806
0816

0870
0884

تایید نهایی
تایید نهایی

کاهش هزینهها

0880

0886

0876

تایید نهایی

ارتقای شفافیتها

68006

0806

0816

تایید نهایی

کاهش هزینهها نمایندگی

0876

0888

0866

تایید نهایی

کاهش عدم تقارن اطالعاتی

0814

1868

0867

تایید نهایی

 -3-4مدل تحقیق
با توجه به مدل طراحی شده ی فوق به منظور تاثیر این
عوامل بر تردید حرفه ای حسابرسان از آزمون معادالت
ساختاری با نرم افزار ( )PLSاستفاده می شود .در این آزمون
ابتدا به منظور برازش مدل از مدل های الگوی بیرونی شامل

پایایی سازه ،پایایی مرکب ،متوسط واریانس استخراج شده و بار
عاملی ،و الگوی درونی شامل ضریب تعیین  R2برای متغیرهای
مکنون (وابسته) استفاده گردید .تمامی بررسی های برازش
شده تایید و مدل ساختاری بر اساس آماره  tو واریانس
بارعاملی و ضریب مسیر به شکل زیر ارائه شدند:

شكل  -1مدل مفهومی پژوهش

11

انحراف

ضریب

تأیید/
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شكل  -2آماره

t

شكل ( )3واریانس و بارعاملی و ضریب مسیر

بعد از تایید مدل به منظور بررسی و آزمون فرضیات
تحقیق از ضرایب مسیر و همچنین آماره  tاستفاده شد .برای
مشخص کردن قدرت رابطه میان دو متغیر از ضرایب مسیر
استفاده شد که تحت عنوان ضرایب بتا استاندارد شده رگرسیون
 OLSتفسیر می شود .برای بررسی معنادار بودن روابط نیز از
اندازة تی( )t-valueاستفاده شد که در نرم افزار  Smart PLSبا

استفاده از الگوریتم راه اندازی خودکار  40به دست می آید (آذر و
همکاران.)6666 ،
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جدول  -5نتایج آزمون فرضیات تحقیق (متغیر وابسته:
تردید حرفه ای حسابرسان)
مسیر

ضریب مسیر B

آماره t

نتیجه

عوامل محیطی

0846

6086

تایید

مهارت های حرفه ای

0866

088

تایید

ویژگی های شخصیتی
ویژگی های روانشناختی

0864
0864

8
888

تایید
تایید

بررسی های آماری تحقیق نشان داد ،مقدار ضریب مسیر
برای تمامی متغیر های تحقیق مثبت بوده که نشاندهنده ی
تاثیر مثبت متغیرهای مستقل بر وابسته می باشد و با توجه به
اینکه مقدار ضریب معناداری (آماره  )tبرای تمامی متغیرهای
تحقیق بیشتر از  6/61می باشد ،بنابراین فرضیات تحقیق تایید
گردید.
 -5نتیجه گیری و بحث
حرفه ی حسابرسی با موضوعات احتمالی زیادی رو به رو
بوده است به گونه ای که این شغل حساس را تحت تاثیر عوامل
و متغیرهای فراوانی قرار می دهد .کاهش مهارت حرفه ای،
ضعف حرفه و کیفیت پایین آموزش حسابرسان (بکوف و
همکاران  ،)6061 ،41توجه نکردن به شناخت احساسات و
هیجانات (دیلویت  )6006 ،47همه به منزله ی عامل مربوط در
تصمیم گیری های درست و کامل (مک فایل  )6004 ،48در
حرفه ای حسابرسی محسوب می شود .نقش ،وظیفه و
مسئولیت حسابرسان حرفه ای در قبال جامعه ،صاحبان سرمایه

و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع ،ایجاب می کند که آنان به
مباحثی همچون تردید حرفه ای توجه ویژه نشان دهند (کوهن
و همکاران  .)6066 ،46در همین راستا ،یکی از موضوعات بحث
انگیز و مهم در حسابرسی،تردید هایی است که حسابرسان به
عنوان بخشی از کار روزمره خود با آن سر و کار دارند .با توجه
به توضیحات داده شده ،هدف این تحقیق طراحی مدل تردید
حرفه ای حسابرسان می باشد که در این بخش تالش می شود،
نتایج تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گیرد .در بخش کیفی با
توجه به مولفه های اصلی و فرعی تعیین شده از طریق مبانی
نظری بر اساس روش ارزیابی انتقادی ،طی دو مرحله ی دلفی
مورد بررسی اعضای پانل یعنی  61خبره انتخاب شده بر اساس
روش نمونه گیری همگن صورت پذیرفت و طبق نتایج تحقیق
 4مولفه اصلی شامل ویژگی های روانشناختی ،ویژگی های
شخصیتی ،عوامل محیطی و مهارت های حرفه ای و  66مولفه
فرعی (طبق جدول  )1شناسایی گردید.
براساس نتایج تحقیق مشخص گردید 4 ،عامل شناسایی
شده بر تردید حرفه ای حسابرسان تاثیر مثبت و معناداری
دارد .در تحلیل نتایج بدست آمده به تفکیک باید بیان نمود،
عوامل محیطی همچون فشار جهت رسیدگی ،فشار هزینه ای و
انتظارات ذینف عان می تواند تردید حرفه ای حسابرسان را تحت
تاثیر قرار دهد .در واقع مجموع عوامل محیطی می تواند بر
حسابرس به عنوان ارتقاء دهندگان سطح شفافیت گزارشات
مالی شرکت ها فشار بیاورد و قضاوت های آنها را تحت الشعاع
قرار دهد به گونه ای که حسابرس در بررسی های خود با تردید
به مباحث بنگرد و با دقت بیشتر آنها را بررسی کند.

جدول  -6خالصه مولفه های تایید شده بر اساس روش دلفی
مولفه های اصلی

مولفه های فرعی

ویژگی های

ویژگی های

مهارت های

عوامل

روانشناختی

شخصیتی

حرفه ای

محیطی

مسئولیت پذیری
تحمل استرس
ادراک
اطمینان

درونگرایی
وجدان گرایی
ماکیاول گرایی

تخصص
تجربه
استقالل

فشار جهت رسیدگی
فشار هزینه ای
انتظارات ذینفعان

از آنجایکه اظهار نظر حسابرسان پدیده ای است که به
فعالیت های حسابرسی ارزش می دهد ،می توان گفت عوامل
محیطی نقش قابل توجهی در آن ایفا نموده و می تواند قضاوت
حسابرسان را تحت تاثیر قرار دهد ،چرا که فشار نهادهای
نظارتی جهت حسابرسی صورت های مالی شرکت ها ،انتظارات
ذینفعان و فشارهای هزینه ای به عنوان علل و عوامل محیطی
می تواند بر تردید حرفه ای حسابرسان بیفزاید .همچنین در
11

تحلیل نتیجه دیگر این تحقیق باید بیان نمود ،مهارت های
حرفه ای شامل تخصص ،تجربه و استقالل نقش مهم و قابل
توجهی در تردید حرفه ای حسابرس دارد .بعبارت دیگر ،با
افزایش میزان استقالل ،تخصص و تجربه ی حسابرس می توان
انتظار داشت ،تردید حرفه ای حسابرسان نسبت به بررسی
صورت های مالی شرکت ها افزایش یابد ،چرا که حسابرسان از
طریق کسب تجربه ،تخصص و استقالل بیشتر در طی سالیان
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متوالی توانسته اند عنصر ذاتی تردید در حسابرسی را در
قضاوت های حرفه ای خود مد نظر قرار دهند و از طریق
ارزیابی منتقدانه صورت های مالی را با دقت بیشتر مورد
بررسی قرار دهند .نکته ی مهم و قابل توجه آن است که تردید
حرفه ای حسابرسی با سوء ظن و بدگمانی متفاوت است و
نتیجه ی این فرضیه تایید نمود ،هر میزان یک فرد حسابرس
مهارت های حرفه ای الزم را با گذشت زمان بدست می آورد،
توانایی تمیز قائل شدن بین آنها را خواهد داشت و از این طریق
از تحریف با اهمیت صورت های مالی جلوگیری می نمایند .از
طرف دیگر ،نیز باید گفت ،ویژگی های شخصیتی شناسایی
شده در این تحقیق همگی از نظر ویژگی های شخصیتی ،دارای
معیارهایی هستند که در عین حفظ استقالل و دقت در
عملکردهای حرفه ای ،قدرتمندی فرد را در برابر فشارهای
محیطی مورد توجه قرار می دهد و از این طریق حسابرس با
استناد به ویژگی درون گرا بودن صورت های مالی و شواهد
عینی را موشکافانه مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و کمتر
از معاشرت با صاحبکاران استقبال می نماید و از طرف دیگر بر
مبنای ویژگی وجدان گرایی تالش دارد ،تا تمامی ابعاد رفتاری
و ارزشی را مورد توجه قرار دهد و در نهایت با قدرت و عدم
اطمینان کامل به صاحبکاران ،به صورت منتقدانه صورت های
مالی ر ا بررسی کنند و در جهت ارتقای سطح شفافیت صورت
های مالی نقش قابل توجهی ایفا نماید .چرا که در اعمال تردید
حرفه ای ،حسابرس نباید تصور کند که مدیریت صادق نیست و
همچنین نباید تصور کند که صداقت کامل دارد .بنابراین،
حسابرس نباید با این تصور که مدیریت صادق است ،به کمتر از
شواهد متقاعدکننده راضی باشد .و در نهایت بر اساس آخرین
نتیجه ی این تحقیق باید گفت ،اختالل عملکرد رفتار
حسابرسان بیانگر اعمال مشخص حسابرس است که فرصت
حسابرسی غیر استاندارد را فراهم می کند .این اختالت
روانشناختی باعث می شود که فرآیند حسابرسی توانایی
گردآوری شواهد و حسابرسی کافی و اتکاء پذیر را نداشته
باشد ،که این امر باعث می شود حسابرس در غیاب شواهد
حسابرسی کافی و اتکا پذیر تصمیمات حرفه ای نادرستی را
اتخاذ کند و در نتیجه ،حسابرسی اثربخشی صورت نگیرد .در
واقع ویژگی های روانشناختی همچون مسئولیت پذیری ،تحمل
استرس ،ادراک و اطمینان باعث می شوند حسابرسان با اتکا به
توانمندی های کنترلی بر رفتار خود ،هیجانات و استرس های
وارد را کنترل نمایند و از طریق مسئولیت پذیری در قبال
جامعه و ذینفعان ،گزارشات با اطمینان و قابلیت اتکا پذیری را
مبتنی بر تردید حرفه ای در کار حسابرسی ارائه دهند .بعبارت
دیگر وجود این ویژگی های روانشناختی باعث می شود،

حسابرس بدون جانبداری قضاوتی ،شواهد و مستندات کافی را
بررسی نماید و ارزیابی منتقدانه ای نسبت به صورت های مالی
داشته باشد تا مراقبت حرفه ای و هوشیارنه ای در چارچوب
استاندارد ها و قوانین از خود نشان دهد و از این طریق کیفیت
بررسی های صورت های مالی را تقویت نماید .نتایج فرضیات
تحقیق از نظر مفهومی تا حدی با تحقیقات رجبعلی زاده و
همکاران ()6660؛ نیکومرام و همکاران ()6660؛ تحریری و
06
پیری سقرلو ()6660؛ کواداچرز و همکاران  )6006( 00و هرت
( )6007مطابقت دارد.
با توجه به نتایج کسب شده پیشنهادات زیر به تفکیک هر
نتیجه ی بدست آمده ارائه می شود:
شناخت ویژگی های شخصیتی و تعیین آزمون های
شخصیت در زمان تصدی شغل حسابرسی به عنوان یکی از
معیارهایی می باشد ،که می بایست مد نظر قرار گیرد .در واقع
پیشنهاد می شود ،نهاد های نظارتی همچون دیوان محاسبات و
سازمان بورس اوراق بهادار در کنار آزمون های کتبی ،حتما به
شناخت ویژگی های شخصیتی افراد از طریق آزمون های
استخدامی دست یابند ،چرا که اظهار نظر حرفه ای حسابرسان
به عنوان یک مبنا و معیار تصمیم گیری و ارتقا دهنده ی سطح
شفافیت ها مطرح می باشد که در صورت تناسب مناسب بین
ویژگی های شخصیتی با ویژگی های حرفه ای حسابرسی ،می
توان انتظار جامعه ی سالم تر و خالی از فساد و  ...را شاهد
باشیم.
همچنین پیشنهاد می شود ،به ویژگی های روانشناختی
حسابرسان در بازه های زمانی دوره ای ،متوالی و پیوسته توجه
گردد و از طریق برگزاری کارگاه های شناختی و رفتاری تالش
گردد تضاد های شغلی ،فشارهای کاری و استرس را به عنوان
سه بعد مهم مشاغل توام با مسئولیت همچون حرفه ی
حسابرسی ،را کاهش دهند .توجه به ابعاد و ویژگی های
روانشناختی می تواند فشار و بار مسئولیت ها را از دوش
حسابرسان بکاهد و قضاوت های حرفه ای بهتری را ارائه دهند.
همچنین پیشنهاد می شود ،سازمان ها و نهادهای نظارتی
به منظور کاهش اشتباهات حرفه ای حسابرسان ،با تکیه بر
سابقه و تجربه ی حسابرسان ،آموزش های تخصصی و حرفه ای
را جهت بروز بودن علم و دانش حسابرسان و حفظ استقالل
حسابرسی آنها مد نظر قرار دهند تا از طریق در هم آمیختن
تخصص و تجربه ،حسابرسان غیر قابل نفوذ تر و مستقل تری
در حرفه ای حسابرسی را تقویت نمایند .همچنین باید به
سمت تربیت حسابرسان تخصصی حرکت نمایند تا از این
طریق با آشنایی و شناخت محتوا و متن عملکردی شرکت های
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فعال در یک صنعت ،اظهار نظر های حرفه ای را در این زمینه
ارائه دهند.
در نهایت پیشنهاد می شود ،سازمان ها و نهادهای نظارتی
با کنترل و کاهش علل تاثیر گذار منفی بر عملکردهای
حسابرسان ،پویایی بیشتری به اظهار نظرات حسابرسان در
جهت انجام حرفه ی حسابرسی بدهند تا از این طریق بتوانند،
سطح رضایت بیشتری به منظور کاهش هزینه های نمایندگی و
عدم تقارن اطالعاتی در جامعه ایجاد نمایند .قطعا کنترل
تمامی این علل تاثیر گذار امکان پذیر نیست اما می توان گفت
این سازمان ها و نهاد ها باید از معیارهای آموزشی و ارتقای
سطح عمومی جامعه و متعادل شدن سطح انتظارات به کمک
فرهنگ سازمانی استفاده نمایند ،تا از این طریق نقش این علل
و تاثیر گذاری آنها کاهش یابد .همچنین شناخت ریسک
فاکتورهایی در این زمینه همچون انتظارات ذینفعان ،فشار
جهت رسیدگی و فشارهای هزینه ای می تواند به تدوین آیین
نامه ها و دستورالعمل های نظارتی منجر گردد تا از این طریق
همسو سازی بهتری بین قوانین و مقررات با آیین نامه ها و
دستورالعمل های نظارتی ایجاد گردد.
در راستای محدودیت این تحقیق باید گفت ،هر چند می
توانست ابعاد بیشتری در حوزه ی تردید حرفه ای حسابرس
شناسایی شود ،اما بنا به دالیل مختلفی همچون محدودیت
های زمانی و هماهنگی با نخبگان و  ...تنها به این معیار ها
اکتفا شد و این تحقیق تالش کرد ،با همین معیارها ،به یک
دیدگاه اجمالی نسبت به شناخت علل موثر بر تردید حرفه ای
حسابرس دست یابد و بر این اساس پیشنهاد می شود برای
تحقیقات آتی با بهره گیری از روش های مختلفی همچون
گرندد تئوری ،تحلیل فازی و سناریو سازی به الی ه های پنهان
تر این موضوع مهم در عرصه های رقابتی شرکت ها دست یابد.
نمونه ای از پیشنهادات برای تحقیقات آتی
 )6طراحی مدل تردید حرفه ای حسابرسان با رویکرد
تحلیل داده بنیاد
 )6شناسایی و اولویت بندی معیارهای اقتصادی و
سیاسی بر تردید حرفه ای حسابرسان با رویکرد
تحلیل فازی
فهرست منابع
 تحریری ،آرش ،.پیری سقرلو ،مهدی ( .)6660درک
حسابرسان از مفهوم تردید حرفه ای در کار حسابرسی،
فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی ،دانشکده ی
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.660- 667
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