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چكیده
گرچه انتظار می رود حسابرسان در انجام حسابرسی از کارایی الزم برخوردار باشند ولی شواهد نشان میدهد که توسط مدیریت
مورد مدیریت حسابرسی قرار میگیرند .با این حال ،تردید حرفهای حسابرس بهعنوان یک عامل مداخلهگر میتواند باعث جلوگیری از
مدیریت حسابرسی شود .تحقی ق حاضر به دنبال بررسی این موضوع است که آیا مدیران موفق به مدیریت حسابرسی میشوند یا خیر
و اینکه تردید حرفه ای حسابرس چه تأثیری در کارایی حسابرسان و مدیریت حسابرسی دارد .بدین منظور یک افته صورت مالی که
حاوی تحریف و اشتباه بوده و یک پرسشنامه طراحی گردیده و د ر اختیار حسابرسان قرار گرفته است .نتایج پژوهش نشان میدهد که
مدیران در انجام مدیریت حسابرسی موفقاند و منحرف کردن حسابرسان به نواحی از صورتهای مالی که حاوی تحریف است بر
کارایی آنها و کشف تحریفات توسط آنها تأثیر معناداری ندارد .همچنین تردید حرفهای حسابرس نیز بر کشف تحریفات تأثیر
معناداری ندارد و منحرف کردن حسابرسان منجر به حساستر شدن آن ها و افزایش تردید حرفهای آنها ،نشده است تا بررسیهای
خود را افزایش داده و اشتباهات و تحریفات موجود در سایر قسمتها را شناسایی و کشف کنند.
واژههای كلیدی :مدیریت حسابرسی ،کشف تحریفات ،حسابرسی ،تردید حرفهای حسابرس.
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 -1مقدمه
پیدایش شرکت های سهامی منجر به مشکل نمایندگی شد
و همچنین طبق تئوری اثباتی هر فردی به دنبال حداکثر
کردن منافع و ثروت خویش است .مدیران نیز از این قاعده
مستثنا نمی باشند .در نتیجه تحریف در صورت های مالی از
این طریق زاده شد و قدمت طوالنی دارد .تحریفات صدماتی را
در سطح خرد به سرمایهگذاران و سایر ذینفعان و در سطح
کالن به اقتصاد وارد مینماید .وجود تحریف انگیزه
سرمایهگذاری را از افراد گرفته و سبب کاهش فعالیتهای مولد
میشود .همچنین حجم تحریفات یکی از شاخصهای اصلی
فساد میباشد که خود مانعی برای سرمایهگذاری به حساب می
آید (لمبزدورف .)3331 ،وجود تحریف در صورتهای مالی
باعث کاهش اعتماد عمومی میشود (والد و همکاران )3333 ،و
برگرداندن این اعتماد مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی است.
همچنین تحریفات کارایی تخصیصی در بازار سرمایه را از بین
میبرد ،یعنی منابع سرمایهگذاری روانه شرکتها و پروژههایی
که بازده متناسب با ریسک باالتری ارائه میکنند ،نمیشود
(استوت3611 ،؛ میسی و میلر.)3663 ،
تحریفات صورتهای مالی در دو دسته اشتباهات و تقلب
قرار میگیرند .طبق استاندارد حسابرسی شماره ( 343سازمان
حسابرسی" )3114 ،تقلب عبارت است از هر گونه اقدام عمدی
یا فریبکارانه یک یا چند نفر از مدیران ،کارشناسان یا اشخاص
ثالث برای برخورداری از یک مزیت ناروا یا غیرقانونی" .تقلب
خود بر دو نوع است که نوع اول آن گزارشگری مالی متقلبانه و
نوع دوم آن سوءاستفاده از داراییها میباشد .گزارشگری مالی
متقلبانه با هدف بیش نمایی سود از طریق بیش نمایی داراییها
و درآمد یا کم نمایی بدهیها و هزینهها انجام میگیرد.
گزارشگری مالی متقلبانه میتواند در راستای کاهش سود با
هدف کاهش مالیات بر درآمد صورت گیرد .همچنین مدیریت
شرکتها ممکن است در زمانی که سود باال است آن را کمتر از
واقع گزارش کنند تا با شناسایی آن در دورههای آینده ،سود
دورههای آتی را افزایش دهند .این اقدامات بهعنوان مدیریت
سود شناخته میشوند .مدیریت سود درواقع نوعی گزارشگری
مالی متقلبانه میباشد  .مدیریت سود در مطالعات علمی بسیار
مورد توجه قرار گرفته است .در مبانی نظری و مدلهای
تحلیلی مربوط گفته میشود که مدیریت سود ،فرایندی است
که از سوی گروه مدیریت شرکت به قصد دستیابی به اهداف
یا منافعی انجام میگیرد .از این رو ،مدیریت برای تأثیرگذاری
بر مخاطبان گزارشهای حسابداری و برای رسیدن به اهداف و
منافع موردنظر ،سودهای گزارششده را مدیریت میکند
(باباجانی و تحریری .)3163 ،در بیشتر تعریفهای مدیریت
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سود هدف آن مطرح میشود و هدف مدیریت سود توسط مدیر
کسب منافع شخصی و یا منافع گروه خاصی است.
در راستای کشف تحریفات به ویژه گزارشگری مالی
متقلبانه تاکنون تدابیر مختلفی از سوی نهادهای نظارتی و
قانونگذاران اندیشیده شده است که مهمترین آنها تقویت
مکانیسمها ی نظارتی از جمله وجود یک سیستم کنترل داخلی
قوی ،وجود حسابرسان داخلی ،کمیته حسابرسی و وجود
حسابرسان مستقل و ایفای نقش حسابرسی مستقل به شکل
اثربخش بوده است .در چند دهه اخیر با پیچیده شدن
حسابداری و صنعت مالی و وجود تالش هایی برای دستکاری
عملکرد مالی و تقلب توسط مدیران شرکت ها و همچنین
رخداد رسوایی های حسابداری اخیر باعث شد توجه به این
حوزه ها جلب گرد د و کتاب مختلفی در این رابطه نگارش شود
(مانند گیروکس3331 ،؛ مک کی 3330 ،و جونز .)3333 ،از
زمان بحران مالی  3636و قوانین بورس اوراق بهادار  3611و
 3614و با الزامی شدن حسابرسی صورتهای مالی شرکتها،
حرفه حسابرسی گسترش پیدا کرد و با رسوایی شرکتهای
انرون ،ورلدکام ،ادلفیا و کوست توجه سرمایهگذاران و
قانونگذاران به آن به عنوان یک مکانیسم نظارتی جلب گردید.
حسابرسان این شرکتها نقش مهمی را در ورشکستگی این
شرکتها بازی کردند ،حسابرسانی که مسئولیت کشف تقلب و
تحریفات در صورتهای مالی بر عهده آنها بود ،نقش خود را
بهصورت کارا و اثربخش انجام نداده بودند .این باعث شد تا
قانون ساربینز-آکسلی و هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای
عام به وجود آید و نظارت بر حرفه حسابرسی دوچندان شود.
حسابرسی مستقل به عنوان اصلیترین عنصر و مکانیسم
نظارتی در واحدهای تجاری نقش قابلتوجهی در جلوگیری از
رخ دادن تقلب ایفا میکند .به عنوان عامل بازدارنده و همچنین
عامل کشف کننده ،حسابرسان مستقل قادرند بسیاری از
تحریفات را کشف و یا مانع از رخ دادن آنها شوند.
در گذشته حسابرسان تأکید بیشتری بر روی کشف
اشتباهات و تطابق صورتهای مالی با استاندارهای مشخص و
نه تقلبهای بااهمیت داشتند؛ اما درخواستهای جهانی،
منطقه ای و داخلی برای رویارویی با تقلب ،فساد و  ...ناتوانی
حسابرسان بر این امر و تحوالت جهان و شرایط حاکم بر دوران
گذشته و جدید و فرصتهای پیشآمده برای حرفه ایجاب می
کند توجه بیشتری به عوامل تأثیرگذار بر حسابرسان جهت
پیشگیری ،کشف تقلب ،فساد مالی و مصداقهای آن انجام
شود .بیانیه  13استانداردهای حسابرسی آمریکا تصریح میکند
که حسابرس هیچ مسئولیتی برای تعیین نیت متقلبان ندارد؛
بنابراین ،با اینکه حسابرسان ملزم نیستند وجود نیت ارتکاب
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تقلب را اثبات کنند ،اما آنان باید با اعمال مراقبتهای حرفهای
(تردید حرفه ای) در انجام کار حسابرسی و ارزیابی احتمال خطر
تقلب در مراحل برنامه ریزی ،اجرا و گزارش نتایج در فرایند
حسابرسی ،به این موضوع بنگرند.
در ایران نیز اهمیت توجه به موضوع تقلب و ضرورت توجه
به آن مورد توجه قرار گرفته است ،طبق استانداردهای
حسابرسی (استاندارد شماره  )333هدف حسابرسی صورتهای
مالی این است که حسابرس بتواند درباره انطباق صورتهای
مالی تهیه شده ،از تمام جنبههای بااهمیت ،با استانداردهای
حسابداری اظهارنظر کند .حسابرسی انجام شده طبق
استانداردهای حسابرسی بهگونهای طراحی میشود که از نبود
تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی،
اطمینانی معقول به دست آید .اگرچه حسابرسی میتواند عاملی
بازدارنده محسوب شود ،اما مسئولیت پیشگیری از تقلب و
اشتباه با حسابرس نیست و نمیتواند باشد.
گرچه انتظار می رود حسابرسان در انجام فعالیت و وظایف
خود از استانداردهای کیفی باالیی برخوردار باشند و بهراحتی
گمراه نشوند اما عوامل بسیاری وجود دارند که باعث میشوند
حسابرسان در انجام وظایف خود از کارایی الزم برخوردار
نباشند و از سوی مدیران صاحبکار مورد مدیریت قرار گیرند
مانند پیچیدگی محیط ،ویژگیهایی مدیریت صاحبکار،
محدودیتهای حسابرسی و همچنین ویژگیهای متفاوت فردی
حسابرسان ،تجربه و مهارت حسابرسان و استقالل آنها .درواقع
مدیران بهمنظور نیل به اهدافشان به مدیریت حسابرسی
می پردازند .مدیریت حسابرسی به معنی استفاده راهبردی
مدیران (شرکت صاحبکار حسابرس) از اعمال منحرفکننده
بهمنظور کاهش احتمال کشف تحریفات در صورتهای مالی
توسط حسابرسان است.
مدیران به دنبال منافع خود هستند و از هر راهی که
ممکن باشد به دنبال دستیابی به این هدفشان هستند.
حسابرسی مستقل با توجه به مکانیسم نظارتی خود بایستی
فعالیتهای فرصت طلبانه مدیریت را محدود کند .مدیران از این
وظیفه حسابرسان آگاهی داشته و به دنبال مدیریت حسابرس
هستند .مدیریت حسابرسی با استفاده از روشهای مختلفی
صورت میگیرد .مدیران ممکن است شواهد را جوری ارائه
دهند که سطح ریسک را از دید حسابرس تحت تأثیر قرار
دهند ( جمال ،جانسون و بریمن 3660 ،3؛ جانسون و گرازولی
و جمال  .)3661 ،3مدیران مایلند که حسابرسان به نواحی از
صورتهای مالی توجه کنند که در آن نواحی مشکلی وجود
ندارد ،در نتیجه ممکن است حسابرسان را از نواحی ریسک دار
به حسابهایی که به عقیده آنها ریسک تحریف در آن وجود

ندارد ،منحرف کنند .همچنین ،در مواقعی که تحریف با
اهمیتی توسط مدیران در صورتهای مالی گنجانده شده است،
آنها نواحی یا حسابهای ریسک دار را در صورتهای مالی
شناسایی نموده (برای مثال از طریق بیان این مطلب در
یادداشت های توضیحی) و بررسی ها و توجه حسابرس را به
سمت آنها منحرف میکنند ،با این امید که این نواحی ریسک
دار قسمتی از زمان و انرژی حسابرس را صرف کند و حسابرس
را از حساب های تحریف شده دور نگه دارد .همچنین با هدف
مدیران دور نگه داشتن حسابرسان از نواحی تحریف دار،
مدیران ممکن است حسابرسان را به نواحی حاوی اشتباه یا
عاری از اشتباه منحرف کنند .برای مثال ،اگر مدیران
حسابرسان را به نواحی عاری از اشتباه منحرف کنند ،پس از
بررسی ،حسابرسان ممکن است اینگونه نتیجهگیری کنند که
بقیه حساب های نیز عاری از اشتباه است .در این حالت عمل
انحرافی مدیریت بهترین اثر خود را گذاشته است .همچنین،
مدیران ممکن است توجه حسابرسان را به حسابهایی که
حاوی اشتباه است جلب کنند ،با این طرز تفکر که این
اشتباهات آنها را مشغول نگه داشته و در پایان نیز به دلیل
کشف اشتباهات احساس رضایت نمایند ،زیرا با خود فکر می
کنند که وظیفهشان را انجام داده و اشتباهات را کشف کردهاند،
درحالیکه از اشتباه یا تحریف اصلی که صورتهای مالی
گنجانده شده است منحرفشدهاند.
این پژوهش به بررسی تاثیر عمل انحرافی مدیریت (یکی
از راه های انجام مدیریت حسابرسی) بر کشف تحریف و
اشتباهات توسط حسابرسان پرداخته است .با بررسی اثر
بخشی تکنیک های منحرف کننده ،این تحقیق به ادبیات
تحقیقات مربوط به تصمیم گیری (هم در روان شناسی و هم
در حسابرسی می پردازد .عالوه بر این ،این پژوهش با توجه به
اثر پیگیری اطالعات ،از طریق نشان دادن این موضوع که
منحرف کردن حسابرسان توسط مدیران به حسابهای دیگر،
عکسالعمل حسابرسان را به آنچه در آن حسابها یافت می-
کنند افزایش می دهد ،به ادبیات حسابداری و روانشناسی می
افزاید ( باستاردی و شافیر 3333 ،3661 ،1؛ نلسون و تیلر ،4
3332؛ ردلمیر و همکاران .)3333 ،0
عالوه بر این ،در این پژوهش تأثیر تردید حرفهای
حسابرس بر کشف تحریفات و اشتباهات در صورت وجود
مدیریت حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است .این پژوهش
با شناسایی ادعاهایی که مدیران از طریق آن ها به گمراه کردن
حسابرسان می پردازند بدون این که پرچم قرمزی به آن ها
نشان دهند و باعث اقزایش تردید حرفه ای آن ها شوند ،به
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ادبیات تردید حرفه ای حسابرسی می افزاید (نلسون3336 ،؛
کواداکرز و همکاران.)3334 ،
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
تحقیقات روانشناسی در مورد حواسپرتی و عوامل
انحرافی پیشنهاد میکند که عوامل انحرافی از عملکرد کارا
جلوگیری میکند .مطالعات انجامشده بر روی تشویق به این
نتیجه رسیدهاند که عوامل انحرافی باعث میشود افراد به میزان
بیشتری با استداللهای دیگران موافقت کنند(بارون ،بارون و
میلر  .)3621 ،9بعالوه ،تحقیقات شناختی پیشنهاد میکنند که
عوامل انحرافی توجه شخص را جلب کرده و در نتیجه توجه
محدودشده و برای پردازش اطالعات با اهمیت به میزان
کمتری در دسترس است (کاهنمن  .)3621 ،2از طرف دیگر
پژوهشهای انجامشده بر روی اثرات پیگیری اطالعات در
روانشناسی و حسابداری پیشنهاد میکند که عوامل انحرافی
ممکن است عملکرد حسابرسان حرفهای را محدود کند و یا
اینکه بهبود بخشد .ادبیات پیگیری اطالعات پیشنهاد میکند
که عقاید افراد نه تنها بر پایه اطالعاتی است که آن عقیده را
حمایت میکند بلکه به جستجوی فعاالنه آنها برای آن
اطالعات نیز بستگی دارد .در نتیجه جستجوی یک ناحیه خاص
برای اطالعات ،عکسالعمل افراد را به اطالعاتی که در آن ناحیه
به دست میآورند تقویت میکند ،این عکسالعمل نسبت به
زمانی که اطالعات در اختیار آن فرد قرار داده میشود بیشتر
است (باستاردی و شافیر 3661 ،1؛ ردلمیر و همکاران .)3333 ،6
این عکس العمل بیش از حد به اطالعات یک نمونه از اثرات
پیگیری اطالعات است .در رابطه با حسابرسی ،این اثر پیشنهاد
میکند که منحرف کردن حسابرسان به سمت حسابهای
عاری از اشتباه ،باعث تقویت عکسالعمل آنها به آن حساب
عاری از اشتباه میشود .همچنین موقعی که مدیریت توجه
حسابرسان را به یک حساب حاوی اشتباه جلب میکند ،این
عمل انحرافی مدیریت باعث میشود عکسالعمل حسابرسان به
اشتباهات یافت شده در آن حسابها بیشتر شود .در هر دو
مورد که حسابرس بهحساب حاوی اشتباه و یا عاری از اشتباه
منحرف میشود ،ممکن است در جستجوی خود برای کشف
اشتباهات حساستر بشود (لویی پولد و همکاران .)3330 ،33
بنابراین ادبیات روانشناسی پیشین درباره حواسپرتی
پیشنهاد میکند که اعمال انحرافی در پنهان کردن مدیریت
سود اثربخش هستند ،ادبیات پیگیری اطالعات در روانشناسی
و حسابداری پیشنهاد میکند بسته به اینکه حسابرسان به
حسابهای بدون اشتباه و یا اینکه به حسابهای حاوی اشتباه
منحرف شوند ،عکسالعمل حسابرسان متفاوت است .این تفاوت
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زمانی معنادار است که حسابرس از طرف مدیریت منحرفشده
و حسابها را بررسی کرده باشد .به هر حال این به معنی عدم
توجه حسابرس به بقیه حسابها نیست .عکسالعمل متفاوت
باعث میشود حسابرسان حساستر شوند و احتمال کشف
تحریفات بااهمیت بیشتر شود (لویی پولد و همکاران.)3330 ،
مدیران ممکن است حسابرسان را به قسمتی از صورتهای
مالی که حاوی اشتباه یا عاری از اشتباه است ،منحرف کنند.
اگر مدیران توجه حسابرسان را به نواحی پر ریسکی که عاری از
اشتباه است منحرف کنند ،پس از بررسی و عدم کشف
هیچگونه اشتباهی در آن قسمت ،حسابرسان ممکن است
اینگونه نتیجهگیری کنند که حسابهای مدیران به احتمال
زیاد در نواحی دیگر نیز عاری از اشتباه است و تالشهای خود
و روشهای حسابرسی را برای کشف تحریفات با اهمیت کاهش
دهند .از طرف دیگر ،مدیران ممکن است حسابرسان را به
نواحی خاصی از صورتهای مالی که حاوی اشتباه است هدایت
کنند ،این کار دو پیامد میتواند داشته باشد )3 :این اشتباهات
ممکن است توجه حسابرسان را جلب کرده و احساس رضایت
را در آن ها ایجاد کند که وظیفه خود را در کشف تحریفهای
با اهمیت انجام می دهند .در نتیجه الزام حسابرس برای بررسی
بیشتر و کشف اشتباهات و تحریفات دیگر کاهش دهد )3 .با
این حال حسابرسان آموزش دیدهاند که با تردید حرفهای عمل
کنند (نلسون 3336 ،33؛ کواداکرز  ،33گروت و رایت .)3334 ،31
این ویژگی حسابرسان بایستی باعث شود که آنها در مقابل
اشتباهات یا تحریفات مشاهدهشده در صورتهای مالی حساس
شوند و ویژگی تردید حرفه ای خود را به کار گیرند و با صرف
انرژی بیشتر و روشهای حسابرسی بیشتر اشتباه یا تحریفات
موجود در صورتهای مالی را کشف کنند؛ بنابراین ،تردید
حسابرس را میتوان به عنوان یک عامل مداخلهگر که میتواند
باعث شود حسابرس نقش خود را کاراتر انجام دهد معرفی کرد.
در واقع تردید حسابرسی میتواند باعث شود مدیران نتوانند
حسابرس و نحوهی حسابرسی را مدیریت کنند.
اکنون به برخی از پژوهشهای انجامشده داخلی و خارجی که
مرتبط با موضوع این پژوهش هستند اشاره میشود.
همانطور که در باال اشاره شد یکی از اعمال متقلبانه
مدیران ،مدیریت سود میباشد که با موضوع این پژوهش نیز
بیربط نیست .مدیریت سود به فعالیتهای طراحیشده
بهمنظور دستیابی به نتایج مالی مطلوب و موردنظر گفته
میشود (بویلون 3332 ،34؛ جکسون و پیتمن 3333 ،30؛ مک
کی 3330 ،39؛ میلستین  .)3330 ،32مدیران با فشارهایی مانند،
رسیدن به پیشبینی تحلیل گران روبرو هستند که آنها را
مجبور به انجام چنین فعالیتهایی میکند ( دان کن .)3333،31
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فشارهای کوتاهمدت نسبت به رشد اقتصادی بلندمدت ارجحیت
دارند ،همانگونه که تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که
مدیران اجرایی ارزش اقتصادی را با سودهای هموار یا رسیدن
به اهداف سودشان ،قربانی میکنند (بوجراج و لیبی 3330 ،36؛
گراهام ،هاروی و راجگوپال  .)3330 ،33تحقیقات آرشیوی
شواهد گسترده ای فراهم کرده است که مدیریت سود اتفاق
میافتد (دچو و همکاران .)3333 ،33
به هر حال ،بهمنظور اینکه مدیران سودها را مدیریت کنند
و به گزارشگری متقلبانه بپردازند ،حسابرسان بایستی از کشف
اینکه چگونه و در چه جایی دستکاری انجامشده است ،ناتوان
بمانند .اینکه چگونه مدیران میتوانند توجه حسابرسان را
بهمنظور مدیریت سود منحرف کنند ،سؤالی است که هنوز
پاسخی به آن داده نشده است (بل ،پیچر و سولومون 3330 ،33؛
پیچر ،شوارتز و سولومون .)3332 ،31
بدارد و بیگز  )3663( 34به بررسی تأثیر ارائه و افشائیات
مدیریت که از لحاظ تکمیل بودن متفاوت بودند بر عملکرد
مدیران در هنگام بررسیهای تحلیلی پرداختند .آنها به این
نتیجه رسیدند که  )3در حالی که ارائه اطالعات ناکامل و ناقص
توسط مدیریت به طور منفی بر روی قضاوتشان تأثیری
نگذاشت ،زمانی که توضیحات مدیریت سازگار و متناسب بود،
عملکرد حسابرسان به میزان قابلتوجهی افزایش یافت)3 .
تخصص حسابرس در یک زمینه خاص با عملکرد آن رابطه
مستقیمی داشت و  )1افزایش عملکرد حسابرسان با تخصص
خاص ،زمانی مشهود بود که ارائههای مدیریت همه شکافها یا
خأل موضوعی را که بررسی میکردند ،پوشش میداد .در این
پژوهش حسابرسانی که اطالعات ناکامل دریافت کرده بودند،
کیفیت حسابرسی آنها نسبت به کسانی که اطالعات کامل
دریافت کرده بودند ،کمتر از نصف بود (  13درصد در مقابل
 21درصد) .این نتایج نشان میدهد که اگر مدیران اطالعات
کامل ارائه نکنند ،عملکرد حسابرسان تضعیف میشود و این
خود فرصتی را برای مدیریت حسابرس فراهم میکند.
لویی پولد و کیدا  )3333( 30در بررسی تأثیر ارائه اطالعات
مبهم اولیه بر دقت قضاوت حسابرسان در بررسیهای تحلیلی
استدالل میکنند که ابهام در اطالعات بهوسیله دو متغیر به
وجود میآید ،کفایت در ارائه اطالعات و پیچیدگی اطالعات .در
این بررسی  64حسابرس به بررسی تحلیلی صورتهای مالی
حاوی اشتباه یک شرکت پرداختند .از طریق دستکاری کفایت
و پیچیدگی دادهها ،سه سطح ابهام در اطالعات ایجاد شد
(اطالعات ناکافی /پیچیده ،اطالعات کافی /پیچیده و اطالعات
کافی /با عدم پیچیدگی) .شرکتکنندگان در مورد دلیل نوسان
به فرضیهسازی پرداختند و سپس یک مجموعه کامل

صورتهای مالی در اختیار آنها قرار داده شد و از آنها
خواسته شد دلیل نوسان را شناسایی کنند .نتایج نشان داد
زمانی که حسابرسان در مراحل اولیه در معرض اطالعات مبهم
بیشتری قرار دارند (چه به دلیل عدمکفایت و چه پیچیدگی
اطالعات) ،احتمال کمتری وجود دارد درنهایت دلیل نوسان را
شناسایی کنند ،با اینکه قبل از قضاوت نهایی به همان
مجموعه اطالعات مشابه غیرمبهم دسترسی داشتهاند.
لویی پولد و همکاران ( )3330به بررسی این موضوع
پرداختند که آیا منحرف کردن حسابرسان به حسابهای
صورت مالی بدون اشتباه و یا حاوی اشتباه بر توانایی آنها در
کشف مدیریت سود تأثیر دارد یا خیر .حسابرسان این پژوهش
به انجام بررسیهای تحلیلی پرداختند و در صورتهای مالی به
دنبال نوساناتی بودند که نشاندهنده اشتباه باشد .بهطور
عمدی یک اشتباه حسابداری در صورتهای مالی ایجاد شد و با
این اشتباه شرکت صاحبکار حسابرس به اهداف سود خود
دست یافت .پژوهش آنها همچنین شامل منحرف کردن
حسابرس به سایر نواحی صورتهای مالی بود .آنها به این
نتیجه رسیدند که وقتی حسابرسان به حسابهای عاری از
اشتباه منحرف میشوند ،کشف مدیریت سود توسط حسابرسان
در بدترین حالت خود است و زمانی که به حسابهای حاوی
اشتباه منحرف میشوند به بهترین نحو ممکن مدیریت سود را
در صورتهای مالی کشف میکنند .نتایج آنها نشاندهنده این
موضوع است که مدیران می توانند با استفاده از منحرف کردن
حسابرسان به نواحی عاری از اشتباه ،با کاهش دادن کارایی
حسابرسان به مدیریت سود بپردازند.
در ایران تاکنون پژوهشی در رابطه با مدیریت حسابرسی و
روشها ی آن انجام نشده است ،با این حال برخی از
پژوهشهایی که در رابطه با قضاوت حسابرسان و تردید
حرفهای حسابرس بود ،آورده شده است.
خوش طینت و بستانیان ( )3119در مطالعه خود به
شناسایی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفهای پرداختند .نتایج
پژوهش آن ها نشان داد که دانش ،تجربه ،درستکاری ،استقالل،
پای بندی به مبانی اخالقی ،تردید حرفهای و استقالل میدانی،
مهمترین ویژگیهای شخصی مؤثر بر قضاوت حرفهای در
حسابرسی هستند و نظارت حرفهای بر کار حسابرسان ،وجود
وضعیتی که حسابرسان خود را ملزم به پاسخگویی نسبت به
قضاوتهای حرفهای انجام شده بدانند ،وجود برنامهها و
چکلیستهای حسابرسی و تفسیر ناپذیر بودن استانداردهای
حسابداری و حسابرسی نیز ،مهمترین عوامل محیطی مؤثر بر
قضاوت حرفهای در حسابرسی به شمار میروند.
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حساس یگانه و مقصودی ( )3163در پژوهشی با عنوان
ارزشهای اخالقی در قضاوت حرفهای حسابرس ،تأثیر آیین
رفتار حرفهای را بر چگونگی قضاوتهای حسابرسی در دو گام
انگیزشی و عملگرایانه مطالعه کردند .در پژوهش آنها روش
پیمایشی با طرح تجربی مستقل شامل چهار موقعیت آزمایشی
به کار گرفته شد .دادهها با استفاده از پرسشنامه و در قالب
طرح پسآزمون با گروه نظارت به روش میدانی جمعآوری شد.
یافتههای آنها نشان داد که آیین رفتار حرفهای بر انگیزش و
عملکرد حسابرسان تأثیر معنادار دارد .همچنین جنسیت بر
قضاوت حسابرسی مؤثر بوده و زنان قضاوتهای اخالقیتری
دارند.
رویایی و همکاران ( )3163به بررسی ارتباط بین
شاخصهای مکتب تردید گرایی و کیفیت حسابرسی پرداختند،
در واقع پژوهش آنها با هدف بررسی رابطه بین تردید حرفهای
حسابرسان و کیفیت حسابرسی انجام شد .قلمرو مکانی و زمانی
پژوهش آنها مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران
رسمی ایران و معتمد بورس اوراق بهادار طی سالهای  3119تا
 3116بود .نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین شاخصهای
تردید گرایی و کیفیت حسابرسی در مؤسسات حسابرسی
معتمد بورس ایران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .در
پژوهش دیگری نیز این پژوهشگران در سال  3161به این
نتیجه رسیدند که بین تردید حرفهای و قضاوت حرفهای
حسابرسان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
حاجیها و همکاران( )3163در پژوهشی به بررسی
ویژگیهای تردید حرفهای حسابرسان و رابطه آنها با قضاوت و
تصمیمگیری حسابرسان پرداختند .جامعه آماری آنها
حسابرسان سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو
جامعه حسابداران رسمی بود و روش تحقیق آنها توصیفی-
پیمایشی و تجزیهوتحلیل دادهها از طریق آزمون آماری
کمترین مربعات جزئی بود .نتایج پژوهش آنها نشان داد که
چهار ویژگی تردید حرفهای حسابرسان یعنی اعتماد فردی،
تعلیق در قضاوت ،منبع کنترلی و شک و تردید حرفهای بر
قضاوت و تصمیمگیری حسابرسان مؤثرند ،با این حال بیشترین
تأثیر مربوط به منبع کنترلی میباشد و هرچه توجه به آن باال
رود کیفیت قضاوت و تصمیمگیری نیز افزایش خواهد یافت.
مالنظری و اسماعیلی کیا ( )3161به شناسایی ویژگیهای
روانشناختی اثرگذار بر مهارت حسابرسان در انجام قضاوتهای
حسابرسی پرداختند .در این پژوهش ضمن پذیرش بخشی از
چارچوب تصمیمگیری در روانشناسی ،در زمینه حسابرسی به
بررسی این چارچوب پرداختهشده است .آنها اهمیت
ویژگیهای روانشناختی حسابرسان را در چهار مرحله
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برنامه ریزی ،آزمون معامالت ،آزمون جزئیات و ماندهها و انتشار
گزارش حسابرسی مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج پژوهش آنها
نشان داد که طبق دیدگاه شانتیو ،هر چهارده ویژگی
روانشناختی در چهار مرحله حسابرسی اهمیت دارند ،اما درجه
اهمیت هر یک در مراحل گوناگون متفاوت است .به گونهای که
مهمترین ویژگیها در مرحله اول مسئولیتپذیری و بهگزینی،
در مرحله دوم تمایز میان اطالعات مرتبط و غیر مرتبط و
سازگاری بود .ویژگی ادراکی /توجه در مرحله سوم حسابرسی
حائز بیشترین اهمیت شد و در مرحله آخر حسابرسی ،ویژگی
خودکاری بیشترین درجه اهمیت را به خود اختصاص داد.
 -3فرضیههای پژوهش
با توجه به این موارد گفتهشده فوق ،فرضیههای زیر تدوینشده
است.
فرضیه  :1مدیران به مدیریت حسابرسی می پردازند و توجه
حسابرسان را در کشف تحریفات در حین حسابرسی منحرف
مینمایند.
فرضیه  :2تردید حرفهای حسابرس باعث می شود مدیران
نتوانند به طور موفقیت آمیزی حسابرسان را مدیریت کنند.
 -4روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،پژوهشی نیمه آزمایشگاهی
و با روش میدانی است .از لحاظ ماهیت دادهها و روشهای
تحلیل پژوهشی از نوع کیفی است و با دادههای کیفی سروکار
دارد.
دادههای این پژوهش از دو طریق جمعآوری شده است:
افته :در ابتدا یک افته صورت مالی طراحیشده و تعدادی
تحریف در آن گنجانده شد .به منظور تهیه این افته ،از صورت
های مالی واقعی یک شرکت دارویی پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران استفاده شد .این افته سپس در دسترس
تعدادی از خبرگان حسابرسی سازمان حسابرسی قرار گرفت تا
به بررسی آن پرداخته و نظر خود را اعالم فرمایند .پس نظرات
مطرحشده اعمال گردید و بهمنظور بررسی و کشف تحریفات
در دسترس حسابرسان قرار گرفت.
پرسشنامه :پرسشنامه این پژوهش که به دنبال بررسی
تردید حرفه ای حسابرسان است همراه با افته مذکور به خبرگان
حرفه حسابرسی داده شد تا به بررسی آن بپردازند و روایی آن
را تائید کنند .این پرسشنامه در قالب  4سؤال طراحیشده
است .پرسشنامه مذکور در مقیاس پنجتایی لیکرت ،میزان
موافقت یا مخالفت پاسخ دهنده را از کامالً مخالفم تا کامالً
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موافقم ،میسنجد .الزم به ذکر است که پرسشنامه این تحقیق
در رابطه با اندازه گیری تردید حرفه ای حسابرس از پرسشنامه
لویی پولد و همکاران ( )3330اقتباس شده است.
جامعه آماری این پژوهش را حسابرسان مورد اعتماد
سازمان حسابرسی تشکیل میدهد .نمونه این پژوهش شامل
حسابرسانی است که رتبه آنها در موسسه حسابرسی از
سرپرست به باال باشد .بر این اساس افته مذکور در مؤسسات
حسابرسی و سازمان حسابرسی پخش گردید .بیش از  313افته
و پرسشنامه توزیع شد که درنهایت  96عدد از آنها به دست
پژوهشگر رسید.
 -5تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق حسابرسان مورد بررسی به دو دسته تقسیم
شدند .گروه اول حسابرسانی بودند که افته دادهشده به آنها
حاوی عوامل منحرفکننده و یک سری تحریفاتی بود که
حسابرس میبایست آنها را کشف و شناسایی میکرد .گروه
دوم حسابرسانی بودند که افته آنها شامل عوامل انحرافی نبود
و حسابرس تنها میبایست تحریفات و اشتباهات آن افته را
کشف و شناسایی میکرد .در واقع گروه اول گروه آزمایش و
گروه دوم گروه کنترل بودند .اثر عوامل انحرافی گنجانده شده
توسط مدیریت در افته بر کشف تحریفات توسط حسابرسان
گروه آزمایش مورد آزمون قرار گرفته است.
به منظور آزمون فرضیات تحقیق از دو متغیر وابسته استفاده
شده است.
الف) کارایی حسابرس که از طریق فرمول ( )3محاسبه میشود.
فرمول ()3
تعداد تحریف های مربوط شناسایی شده
تعداد تحریف های نا مربوط

تعداد تحریف های مربوط

کارایی حسابرس

در این فرمول ،هر چه حسابرس از کل تعداد تحریفهای
مربوط مقدار بیشتری را شناسایی کند کارایی آن باالتر خواهد
بود .تحریف مربوط یک ناحیه یا حساب از صورتهای مالی
است که در هنگام طراحی افته ،توسط نویسنده دستکاریشده
و یا اینکه توسط بیشتر حسابرسان دارای تحریف شناساییشده
است .تحریفهای نامربوط ،نشاندهنده تعداد حسابها یا
نواحی صورتهای مالی هستند که حسابرس آنها را
حساب های دارای تحریف یا اشتباه شناسایی کرده است در
حالی که در واقع هیچ تحریفی در آن حسابها دیده نمیشود.
این معیار در واقع کارایی و اثربخشی حسابرس را نشان
می دهد .شناسایی تعداد زیادی از حسابهای نامربوط اضافی،
آزمونهای حسابرس را به سمت قسمتهایی از صورت مالی

منتقل میکند که حاوی ریسک نیستند و این کارایی و
اثربخشی حسابرس را کاهش میدهد.
ب) متغیر دوم ،درصد تحریفات مربوطی است که توسط
یک حسابرس شناسایی میشود .بدون توجه به اینکه
حسابرس حسابهای دیگری را نیز حاوی تحریف شناسایی
کرده و در واقع در آن حسابها هیچ تحریفی دیده نمیشود
(تعداد کل تحریفات منهای تحریفات مربوط).
افته مذکور در دو نسخه تهیه شد و در اختیار حسابرسان
قرار گرفت و از آنها خواسته شد که توضیحات مربوط به
شرکت که شامل راهنما و دستورالعمل را مطالعه کرده و سپس
صورت های مالی را مورد بررسی قرار دهند .در قسمت
دستورالعملها نیز توضیحاتی در رابطه با شرکت صاحبکار،
صنعت آن ،وضعیت سهامداری و حسابرسی آن شرکت در
اختیار حسابرس قرار گرفتهشده بود .نسخه اول مربوط به گروه
آزمایش و نسخه دوم مربوط به گروه کنترل بود .در افته ای که
به حسابرسان گروه آزمایش نمونه پژوهش داده شده ،در
قسمت توضیحات و متن صورتهای مالی دو عامل انحرافی
بهمنظور منحرف کردن حسابرسان گنجانده شد .یک عامل
انحرافی ،توجه حسابرس را به قسمتی از صورتهای مالی جلب
میکرد و عامل انحرافی دیگر یک اشتباه عمدی گنجاندهشده
توسط پژوهشگر در یک قسمت صورتهای مالی بود که هدف
آن منحرف کردن توجه حسابرس به قسمتهای دیگر
صورتهای مالی میشد.
در قسمت رویههای بررسی تحلیلی برای خالص سایر
درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی که شامل سود حاصل از
سپردههای بانکی ،سود حاصل از سرمایهگذاری ،درآمد حاصل
از فروش ضایعات غیر تولیدی و سایر اقالم بود ،پژوهشگر به
دستکاری این اقالم پرداخت .بدینصورت که مبلغ سود حاصل
از سرمایهگذاریها را کاهش داده و به همان اندازه ،به مبلغ
سایر اقالم اضافه گردید .همچنین درآمد حاصل از فروش
ضایعات غیر تولیدی به درآمد حاصل از فروش ضایعات تولیدی
تغییر داده شد .کشف این اشتباهات و تحریفات قسمتی از
متغیر وابسته اصلی پژوهش (کارایی حسابرس) بود و جزو
تحریفات مربوط به حساب آمدند.
اولین عامل انحرافی شامل شناسایی یک ناحیه ریسک دار
از صورتهای مالی با هدف منحرف کردن توجه حسابرس به
این ناحیه از صورتهای مالی بود .این ناحیه ریسک دار
داراییهای غیر جاری بودند .در قسمت توضیحات چنین عنوان
شد که " در مصاحبه با مدیر منابع انسانی مشخص شد که فرد
مسئول نگهداری داراییهای غیر جاری (مانند داراییهای ثابت
و داراییهای نامشهود و دیگر داراییهای غیر جاری) شش ماه
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پیش شرکت را ترک کرده است .شخص جایگزین او از بخش
تولید منتقل شده است و تجربه و تخصص کمی در حوزه
حسابداری دارد .بهجز این تغییر ،چرخش دیگری در پرسنل
حسابداری وجود نداشته است ".
دومین عامل انحرافی شامل گنجاندن دو اشتباه در قسمت
داراییهای غیر جاری بود که این اشتباهات یکدیگر را خنثی
میکردند و همچنین کشف آنها ساده بود .هدف از این عامل
انحرافی منحرف کردن توجه حسابرس از قسمتهای دیگر
صورتهای مالی بود .حساب هزینه استهالک ماشینآالت و
قالبها افزایش و در نتیجه استهالک انباشته داراییهای ثابت
مشهود افزایش یافت .سپس مبلغ داراییهای نامشهود و بهطور
خاص نرمافزارهای رایانهای به همان مبلغ که استهالک انباشته
افزایشیافته بود ،افزایش یافت .این دو افزایش یکدیگر را خنثی
نمودند.
این دستکاری در قسمت صورت جریان وجوه نقد در
مانده وجوه نقد پایان دوره بیتأثیر بود؛ زیرا استهالک انباشته
به صورت یک قلم افزایشی و وجوه پرداختی بهمنظور تحصیل
داراییهای نامشهود (نرمافزارهای رایانهای) بهصورت یک قلم
کاهشی یکدیگر را خنثی میکردند.
در افته ای که به گروه کنترل نمونه پژوهش داده شد
هیچ کدام از عوامل انحرافی ذکرشده در باال اعمال نشد ولی
دستکاریهای مربوط به متغیر وابسته اصلی پژوهش یعنی
کارایی حسابرس در این افته نیز اعمال شد و سرفصل خالص
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی مورد دستکاری قرار
گرفت.
بنابراین دو حالت به وجود آمد .در یک حالت به حسابرس
نمونه پژوهش (گروه آزمایش) افته داده میشد که حاوی
عوامل انحرافی بود .در حالت دیگر هیچ عامل انحرافی وجود
نداشت (گروه کنترل) .همانگونه که در ادبیات پژوهش آورده
شده است ،یکی از روشهایی که مدیران به مدیریت حسابرسی
میپردازند ،منحرف کردن توجه حسابرسان است .این پژوهش
به دنبال بررسی تأثیر مدیریت حسابرسی بر کشف تحریفات
توسط حسابرسان است.
همچنین به دلیل اینکه نسخه اصلی افته مذکور مربوط به
یک شرکت دارویی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
بود ،یقیناً حسابها یا سرفصلهایی در صورت مالی این شرکت
وجود داشت که توجه حسابرسان را به خود جلب کرده و در
برخی موارد آنها را دارای ابهام و تحریف شناسایی کنند.
همچنین به دلیل این که امکان کنترل کلیه عوامل در
پژوهش های علوم انسانی وجود ندارد و عامل قضاوت
حسابرسان در شناسایی ابهامات و تحریفات وجود دارد،
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حسابهایی که اکثر حسابرسان آنها را دارای تحریف شناسایی
کرده بودند به عنوان تحریف مربوط شناسایی شدند.
بهمنظور بررسی فرضیات مربوط به گروههای مستقل از
پیش طبقهبندیشده از آزمون  tکه در نرمافزار آماری SPSS
تعبیهشده ،استفاده شده است .فرض صفر در این آزمون  tاین
است که بین گروههای مستقل هیچ رتبهبندی وجود ندارد و از
طرف دیگر فرض یک بدینصورت است که بین گروهها یک
رتبهبندی از قبل وجود دارد ،که بهصورت زیر نشان داده می-
شود.
افته و پرسشنامه طراحیشده در قالب یک مجموعه دو
قسمتی در اختیار حسابرسان قرار داده شد .در قسمت اول افته
صورت مالی در اختیار آنها قرار داده شد و از آنها خواسته
شد اجزای صورتهای مالی را بررسی کرده و اشتباهات و
تحریفات را کشف کرده و مشخص نمایند .پس از بررسی افته
از آنها خواسته شد به سؤاالت پرسشنامه که در رابطه با تردید
حرفهای حسابرس بود پاسخ دهند .چهار سؤال تخصصی در این
رابطه از حسابرسان پرسیده شد .هر سؤال پرسشنامه در قالب
طیف پنج تایی لیکرت (کامالً مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم،
موافقم ،کامالً موافقم) ،میزان مخالفت یا موافقت پاسخدهنده را
با گزاره مطرحشده در سؤال سنجیده است .درنهایت پاسخهای
جمعآوری شده به ترتیب زیر به عددی تبدیلشده و بر اساس
مقدار عددی به تحلیل آنها پرداخته شد.
 =3کامالً مخالفم =3 ،مخالفم =1 ،نظری ندارم =4 ،موافقم و
 =0کامالً موافق
چهار سؤال مربوط به پرسشنامه به شرح زیر بودند:
 )3مدیران به دنبال مدیریت سود هستند تا به اهداف
خود دست یابند.
 )3اگر نظارتی بر روی مدیران به عمل نیاید ،آنها تقلب
خواهند کرد.
 )1ممکن است مدیران از طریق پنهان کردن اشتباهات
در صورتهای مالی به اهداف خود برسند.
 )4مدیران با امید پنهان کردن سایر تحریفات،
حسابرسان را با تحریفاتی که بهآسانی کشف میشوند،
منحرف میکنند.
میانگین پاسخها به چهار سؤال که بهمنظور اندازهگیری
تردید حرفهای حسابرس طرحشده بودند ،اندازهگیری گردید و
سپس میانه آنها محاسبه شد .نمونه پژوهش که شامل 96
حسابرس بود ،به دو گروه تقسیم شد آنهایی که باالی میانه
بودند و آنهایی که پایینتر از میانه بودند 33 .حسابرس نیز
معیار تردید حرفهای آنها دقیقاً برابر میانه بود که از محاسبات
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خارج شدند .بدین ترتیب  36حسابرس در باالی میانه قرار
گرفتند یعنی تردید حرفهای باالیی داشتند و  36حسابرس در
پایین میانه قرار گرفته و تردید حرفهای پایینی داشتند.
روایی ابزار اندازهگیری یکی از موضوعات با اهمیت روش
تحقیق است .مفهوم روایی به این سؤال پاسخ میدهد که ابزار
اندازهگیری تا چه حد خصیصه موردنظر را میسنجد.
پرسشنامه و افته طراحیشده در اختیار صاحبنظران
حسابرسی قرار داده شد تا در مورد روایی محتوی آن اظهارنظر
نمایند و نکات و پیشنهادات آنها در پرسشنامه و همچنین
افته مذکور اعمال شد .پایایی یکی از ویژگیهای ابزار
اندازهگیری ( پرسشنامه ،مصاحبه یا سایر آزمونهای علوم
اجتماعی) است .مفهوم یادشده با این امر سر و کار دارد که
ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان ،تا چه اندازه نتایج یکسانی

به دست میدهد .در این پژوهش بهمنظور محاسبه پایایی از
روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.
 -6یافتههای پژوهش
 -1-6آمار توصیفی
جدول آمار توصیفی مربوط به پاسخدهندگان در جدول
( ) 3آمده است.کلیه ارقام این جدول به درصد میباشند.
همانطور که مشاهده میشود ،فراوانی سابقه حسابرسی گروه با
سابقه کمتر از  33سال از سایر گروهها بیشتر بوده است .بیشتر
حسابرسان سمت سرپرست را در مؤسسات مورد تائید سازمان
داشتهاند .میانگین سنی بیشتر آنها بین  13تا  43سال بوده
است ،رشته تخصصی  63درصد آنها حسابداری بوده است و
همچنین  11درصد نمونه پژوهش را مردان تشکیل میدهند.

جدول  -1آمار توصیفی نمونه پژوهش
سؤال /گزینه
سابقه حسابرسی
سمت
سن
رشته تحصیلی
جنسیت

گزینه ()1

گزینه ()2

گزینه ()3

گزینه ()4

گزینه ()5

کمتر از  33سال

 33تا  30سال

 30تا  33سال

 33تا  30سال

بیش از  33سال

31

33

34

33

39

سرپرست

سرپرست ارشد

مدیر

مدیر ارشد

شریک

49

32

33

1

33

کمتر از  13سال
9

 13تا  43سال
43

 43تا  03سال
11

 03تا  93سال
31

باالتر از  93سال
3

حسابداری

مدیریت

اقتصاد

63

9

1

مرد

زن

11

33
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 -2-6آزمون فرضیهها
 -1-2-6فرضیه اول
فرضیه اول به دنبال بررسی این موضوع است که آیا
مدیریت به مدیریت حسابرسی می پردازند و بهطور
موفقیتآمیزی توجه حسابرسان را در کشف تحریفات در حین
حسابرسی ،منحرف نمایند یا خیر .بهمنظور آزمون این فرضیه
کارایی حسابرسان دو گروه کنترل و آزمایش مورد مقایسه قرار
گرفت تا مشخص شود که آیا مدیریت حسابرسی بر کارایی
حسابرس یا کشف و شناسایی تحریفات توسط حسابرس
تأثیرگذار است یا خیر.
جدول ( )3آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان
میدهد .همانطور که قابلمشاهده است میانگین کارایی
حسابرسان هم در گروه آزمایش و هم گروه کنترل برابر با

 3/31است .کارایی حسابرس عددی بین صفر و یک است و
نتایج بیانگر آن است که کارایی حسابرسان نمونه پژوهش نسبتاً
پایین بوده است .همچنین درصد کشف تحریفات در گروههای
ذکرشده به ترتیب  30و  13درصد است که بیانگر توانایی
پایین حسابرسان در کشف تحریفات است .همچنین انحراف
معیار متغیرها (به خصوص درصد تحریف های مربوط شناسایی
شده) نشان می دهد که حسابرسان نمونه پژوهش دقت کافی
را در تحلیل هایشان نداشته اند و انحراف از میانگین تا 13
درصد افزایش یافته است.
در جدول ( ) 1نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول آورده شده
است.
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جدول  -2آمار توصیفی متغیرهای كارایی حسابرس و درصد تحریفهای مربوط شناساییشده (مربوط به فرضیه اول)

کارایی حسابرس
درصد تحریفهای مربوط شناساییشده

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

11

3/3134

3/3169

کنترل

13

3/3110

3/3332

آزمایش

11

30/0916

13/1319

کنترل

13

13/2316

36/0101
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جدول  -3آزمون فرضیه اول پژوهش
متغیر

كارایی حسابرس

درصد تحریفهای مربوط شناساییشده

آماره T

-3/303

-3/933

معناداری (دوطرفه)

3/693

3/333

3/263

3/010

آزمون لوین

آماره F

معناداری

3/122
منبع :یافته های پژوهشگر

همان طور که در جدول باال مشاهده میشود ،معناداری
آزمون لوین برای هر دو متغیر کارایی حسابرس و درصد
تحریفهای مربوط شناساییشده باالتر از سطح خطای  0درصد
است در نتیجه نمیتوان فرض برابری واریانس را در دو گروه
آزمایش و کنترل رد کرد .همچنین معناداری آزمون T
نشاندهنده این موضوع است که برای هیچکدام از متغیرهای
کارایی حسابرس و درصد تحریفات مربوط شناساییشده تفاوت
معناداری میان گروههای آزمایش و کنترل دیده نمیشود .بدین
معنی که حسابرسان گروه آزمایش نمونه که مورد مدیریت
حسابرسی قرار گرفته بودند ،هم در کارایی و هم در درصد
تحریفات مربوط شناساییشده تفاوت معناداری با گروه کنترل
ندارند .بدین ترتیب فرضیه اول پژوهش مورد پذیرش قرار
میگیرد  .بدین معنی که مدیران در مدیریت حسابرسی موفق
بودهاند و عوامل انحرافی گنجانده شده توسط آنها در
صورتها ی مالی توجه حسابرسان را جلب کرده است و
حسابرسان با کشف اشتباهات موجود در این حسابهای
منحرفکننده به بررسی بیشتر صورتهای مالی نپرداخته و
تحریفهای بیشتر را شناسایی نکردهاند.
 -2-2-6فرضیه دوم
فرضیه دوم به دنبال بررسی این موضوع است که آیا تردید
حرفه ای حسابرس باعث می شود مدیران نتوانند به طور
موفقیت آمیزی حسابرسان را مدیریت کنند یا خیر ،به عبارتی
آیا تردید حرفهای حسابرس تأثیری در کشف و شناسایی
تحریفات توسط حسابرسان دارد یا خیر.
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3/442

قبل از آزمون فرضیه دوم ،مفاهیم پایایی و روایی
پرسشنامه اشاره میشود .بهمنظور آزمون پایایی یا قابلیت
اعتماد پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.
همان طور که جدول ( )4نشان می دهد ،مقدار این آزمون برای
 4پرسش مربوط به پرسشنامه برابر با  3/230است که میتوان
نتیجه گرفت پرسشنامه پایایی الزم را دارد.
جدول  -4آزمون پایایی پرسشنامه
آلفای كرونباخ

تعداد پرسشها

3/230

4
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همچنین بهمنظور بررسی روایی پرسشنامه و مطابقت
سؤالها ی پرسشنامه با هدف پژوهش ،قبل از انجام پژوهش این
پرسشنامه همراه با افته ذکرشده در اختیار متخصصان
حسابرسی سازمان حسابرسی قرار گرفت و به تأیید آن
پرداختند.
به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش ،آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف اجرا شده است ،نتایج این آزمون در
سطح خطای  0درصد نشان داد که توزیع هیچیک از سؤاالت
پرسشنامه نرمال نیست در نتیجه برای تمامی سؤاالت آزمون
ناپارامتریک دوجمله ای انجام شد .از آوردن جدول مربوط به
این آزمون در پژوهش خودداری شده است.
در جدول ( ) 9میانگین کارایی و انحراف معیار آن برای
گروه ( )3یعنی حسابرسان با تردید حرفهای پایین و گروه ()3
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در جدول ( )1نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق آورده شده است.
همانطور که معناداری آماره  Fدر آزمون لوین نشان
می دهد ،در هر دو متغیر کارایی حسابرس و درصد تحریفات
مربوط شناساییشده فرض برابری واریانس میان دو گروه
(حسابرسان با تردید حرفهای باال و حسابرسان با تردید حرفهای
پایین) برقرار است .معناداری آماره  Tنشان میدهد که میان
حسابرسان با تردید حرفهای باال و حسابرسان با تردید حرفهای
پایین در هیچکدام از دو متغیر کارایی حسابرس و درصد
تحریفات مربوط شناساییشده (معناداری آماره  ،Tبه ترتیب
 3/12و  ) 3/39تفاوت معناداری وجود ندارد .بدین ترتیب
فرضیه دوم پژوهش را نمیتوان پذیرفت .در واقع حسابرسان
نمونه پژوهش با مشاهده عوامل انحرافی گنجانده شده توسط
مدیریت در صورتهای مالی تردید حرفهای خود را به کار
نگرفتهاند تا تحریفات بیشتری را شناسایی کنند.

یعنی حسابرسان با تردید حرفهای باال در هرکدام از متغیرها،
آورده شده است .میانگین کارایی حسابرسان با تردید حرفهای
پایین و باال برابر با  3/31است و درصد تحریفات مربوط
شناساییشده به ترتیب برابر با  39و  13درصد است .این نتایج
نشان می دهد حسابرسانی که تردید حرفه ای باالتری دارند ،از
عملکرد ب هتری نیز برخوردارند .انحراف از میانگین نیز در این
گروه ها باالتر از گروه حسابرسان با تردید حرفه ای پایین است.
در جدول ( ) 2درصد مخالفت یا موافقت حسابرسان با هرکدام
از چهار سؤال مربوط به پرسشنامه آورده شده است.
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،حسابرسان در
رابطه بااینکه مدیران به مدیریت سود میپردازند و بهمنظور
دستیابی به اهداف سود خود به پنهان کردن تحریفات
میپردازند ،توافق نظر بیشتری دارند .گرچه در همه گزارههای
باال اکثریت حسابرسان موافق گزاره مطرحشده بودند و به نظر
میرسد همه حسابرسان بهطور نسبی تردید حرفه باالیی دارند.

جدول  -5آمار توصیفی متغیرهای كارایی حسابرس و درصد تحریفهای مربوط شناساییشده (مربوط به فرضیه دوم)

کارایی حسابرس
درصد تحریفهای مربوط شناساییشده

گروه حسابرسان

تعداد

میانگین

انحراف معیار

با تردید حرفهای پایین

36

3/3103

3/3190

با تردید حرفهای باال

36

3/3163

3/3623

با تردید حرفهای پایین
با تردید حرفهای باال

36
36

39/9333
13/3362

39/0333
36/2336
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جدول  -6آمار توصیفی موافقت و مخالفت حسابرسان با سؤاالت پژوهش
گزاره

موافق

مخالف

مدیریت سود

13

31

تقلب مدیران

93

16

پنهان کردن تحریفات

19

34

منحرف کردن حسابرسان

04

49
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جدول  -7آزمون فرضیه دوم پژوهش
كارایی حسابرس
آماره T
معناداری (دوطرفه)

آزمون لوین

درصد تحریفهای
مربوط شناساییشده

-3/301
3/120

-3/310
3/393

آماره F

3/314

3/663

معناداری

3/221

3/134
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 -7نتیجهگیری و بحث
هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت حسابرسی بر
کشف تحریفات توسط حسابرسان است .در واقع به دنبال
بررسی این موضوع است که آیا منحرف کردن حسابرس به
سمت حسابهای دیگر می تواند باعث شود کارایی حسابرس و
کشف تحریفات توسط آن کاهش و یا افزایش یابد .در این
پژوهش حسابرسان نمونه پژوهش به دو گروه تقسیم شدند.
گروه اول یعنی گروه آزمایش به مورد مدیریت حسابرسی قرار
گرفتند ،بدین صورت که این حسابرسان از طرف مدیریت به
سمت حساب های حاوی اشتباه و تحریف در یک قسمت از
صورت های مالی منحرف شدند .هدف از این کار بررسی تأثیر
مدیریت حسابرسی بر کشف تحریفات موجود در سایر
قسمتهای صورتهای مالی بود .گروه کنترل گروهی بودند که
هیچگونه عمل انحرافی روی آنها صورت نگرفته بود و
میبایست اشتباهات و تحریفات موجود در صورتهای مالی را
شناسایی میکردند .نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت
معناداری در کارایی حسابرس و درصد کشف تحریفات میان دو
گ روه کنترل و آزمایش وجود ندارد .بدین معنی که مدیران در
انجام مدیریت حسابرسی موفق بوده و منحرف کردن
حسابرسان به نواحیای از صورتهای مالی ،بر کارایی آن و
کشف تحریفات توسط آنها نسبت به گروه کنترل ،تأثیر
معناداری ندارد.
نتایج به دست آمده میتوان نشاندهنده این موضوع باشد
که ممکن است حسابرسان با کشف تحریفها در نواحی یا
حسابهایی که بهمنظور منحرف آنها تحریفشده بودند به این
نتیجه رسیده اند که وظیفه خود را انجام داده و تحریفهای با
اهمیت را کشف کردهاند و در نتیجه بررسیهای خود را برای
کشف اشتباهات و تحریفهای بیشتر افزایش نداده و یا حتی
کاهش دادهاند.
از تحقیقات مشابه با این تحقیق میتوان به تحقیق لویی
پولد و همکاران ( )3330اشاره کرد ،آنها به این نتیجه رسیدند
زمانی که حسابرسان بهحساب های حاوی اشتباه منحرف
میشوند ،به میزان بهتری میتوانند مدیریت سود را کشف
کنند و زمانی که بهحساب های عاری از اشتباه منحرف
میشوند کشف مدیریت سود توسط آنها در بدترین حالت
خود است.
یکی از ویژگیهای حسابرسان در هنگام حسابرسی داشتن
تردید حرفهای است .تردید حرفهای ممکن است باعث شود
کارایی حسابرسان و کشف تحریفات توسط آنها افزایش یابد.
یکی از اهداف این پژوهش بررسی تأثیر این ویژگی بر کشف
تحریفات توسط حسابرسان است .نتایج تجزیهوتحلیلهای
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پژوهش نشان می دهد که تفاوتی میان گروه حسابرسان با
تردید حرفهای پایین و حسابرسان با تردید حرفهای باال در
کشف و شناسایی تحریفات وجود ندارد .میتوان نتیجه گرفت
که منحرف کردن حسابرسان به سمت حسابهای حاوی
اشتباه منجر به حساسیت و مشکوک شدن آنها به سایر
قسمتهای صورت های مالی نشده است یا به عبارتی از تردید
حرفهای خود استفاده نکردهاند تا بررسیهای خود را افزایش
داده و اشتباهات و تحریفات موجود در سایر قسمتها را
شناسایی و کشف کنند.
موضوع مدیریت حسابرسی یک موضوع نسبتاً جدید است
که تحقیقات اندکی در رابطه با آن انجامشده است .اثراتی که
مدیریت حسابرسی میتواند بر قضاوت حسابرسان داشته باشد،
قابل توجه است .در این پژوهش اثرات عوامل انحرافی بر کشف
تحریفات و اشتباهات توسط حسابرسان مورد بررسی قرار
گرفت .در پژوهشهای آتی میتوان تأثیر سایر جنبههای
مدیریت حسابرسی مانند نحوهی ساختاربندی موضوعات و
صورتهای مالی و همچنین اثرات فراهم کردن اطالعات ناکامل
به حسابرسان را مورد بررسی قرار داد.
همچنین پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی به بررسی
عواملی پرداخته شود که باعث میشود حسابرسان منحرف
شوند و در انجام قضاوت حسابرسی کارایی الزم را نداشته
باشند .در تحقیقات آتی میتوان حسابهای مختلف با
ریسکهای ذاتی متفاوت را مورد دستکاری قرار داد و آنگاه با
استفاده از تکنیکهای مدیریت حسابرسی ،به بررسی این
موضوع پرداخت که مدیریت حسابرسی در کشف تحریفات و
اشتباهات حسابهای با ریسک ذاتی متفاوت چگونه است.
در این پژوهش عنوان شد که مدیریت حسابرسی یعنی
استفاده مدیران از تکنیکهایی که باعث شود حسابرسان
نتوانند تحریفات و اشتباهات صورتهای مالی را شناسایی و
کشف کنند .در پژوهشهای آتی میتوان به بررسی تکنیکهای
دیگری که مدیران بهمنظور پنهان کردن تحریفات و جلوگیری
از کشف آنها توسط حسابرسان به کار میبرند ،پرداخت.
بهمنظور بومیسازی این عامل ،در این زمینه میتوان از
تجربههای حسابرسان و افرادی که در زمینه حسابداری تجربه
دارند مانند حسابداران و مدیران مالی استفاده کرد و با انجام
پژوهش چنین پژوهشهایی اثر این عوامل را بررسی کرد .از
این طریق حسابرسان نیز به عدم کاراییها و شکافها را در
حسابرسیهای خود پی خواهند برد و میتوان با روشهایی
نظیر آموزش به رفع آنها اقدام نمود.
به سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی فعال در زمینه
حسابرسی شرکتها پیشنهاد میشود با توجه به ردههای
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