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چكیده
هدف این پژوهش بررسی ابعاد ذهنیت فلسفی حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی است .حسابرسان در تمام مراحل حسابرسی
از قضاوت حرفه ای استفاده می کنند .در صورتی که تفكر فلسفی حسابرس از جامعیت ،تعمق و انعطاف پذیری الزم برخودار باشد،
قضاوت حرفه ای صحیح تری را به دنبال می آورد .جامعیت ذهنیت فلسفی به مفهوم کل نگری و دیدن امور در یک زمینه وسیع،
تعمق ذهنیت فلسفی به مفهوم زیر سوال بردن امور بدیهی و انعطاف پذیری ذهنیت فلسفی به مفهوم داشتن خالقیت و نو اندیشی
است .پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی -همبستگی است .ابزار مورد استفاده برای سنجش
ذهنیت فلسفی حسابرس پرسش نامه است که حاوی  06سوال می باشد .جامعه آماری پژوهش شامل حسابرسان شاغل در حرفه
حسابرسی و نمونه پژوهش با استفاده از روش تصادفی طبقه بندی شده شامل یكصد و بیست و دونفر ( 211نفر) حسابرس شد .نتایج
پژوهش نشان داد که ذهنیت فلسفی و ابعادش در بین حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی وجود دارد .همچنین ،نتایج پژوهش
نشان داد که متغیر های جایگاه سازمانی ،عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران و تجربه بر ذهنیت فلسفی حسابرسان شاغل در

حرفه حسابرسی تاثیر دارد اما متغیر جنسیت بر ذهنیت فلسفی حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی تاثیر ندارد.
واژههای كلیدی :قضاوت حرفه ای حسابرس ،ابعاد ذهنیت فلسفی حسابرس ،جایگاه سازمانی و تجربه.

34

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

 -1مقدمه
نقش حسابرسی ،افزایش اعتبار و منصفانه بودن اطالعات
ارائه شده در صورت های مالی است .حسابرسی با ایفای نقش
خود می تواند بر سودمندی و قابلیت اتكای اطالعات به عنوان
بخشی از ویژگی های کیفی آن ،تاثیر گذارد .حسابرسان برای
دستیابی به این نقش مهم می بایست در شرایط و موقعیت
های پیچیده تصمیم گیری از قضاوت حرفه ای استفاده نمایند.
به عبارت دیگر ،در حسابرسی صورت های مالی قضاوت نقش
بسیار مهمی ایفا می کند .به طوری که تمام مراحل حسابرسی
(برنامه ریزی حسابرسی ،اجرای عملیات و اظهارنظر) با قضاوت
همراه است (حساس یگانه و کثیری .)2981،قضاوت حرفه ای
در حسابرسی به معنای کاربر د دانش و تجربه در چارچوب
استاندارد های حسابداری ،حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای
برای تصمیم گیری درباره انتخاب یک گزینه از میان گزینه
های مختلف است (کده وساالری .)2936،پژوهش های قبلی
نشان داده است که عالوه بر دانش و تجربه ،ویژگی های
روانشناسی از جمله داشتن اعتماد به نفس ،خالقیت ،روحیه
تغییر پذیری و غیره نیز بر نحوه انجام قضاوت حرفه ای
حسابرسان تاثیر دارد ( آنیگراه و همكارن  )1624(2و کنت و
همكاران ))1660( 1
قضاوت حرفه ای حسابرسان تحت تاثیر شیوه تفكر و
اندیشیدن آنها قرار می گیرد .حسابرسان با داشتن ذهنی جامع،
تعمق نگر و انعطاف پذیر می توانند پیچیدگی های موجود در
محیط حسابرسی را درک نموده و با تفكیک محتوای مساله
ایجاد شده از شكل آن ،قضاوت حرفه ای را به نحو احسن انجام
دهند .از طرف دیگر ،ذهنیت فلسفی به تقویت مهارتهای
ادراکی حسابرسان کمک کرده تا از این طریق حسابرسان
بتوانند اقالم موجود در محیط پیرامون حسابداری و حسابرسی
را به یكدیگر پیوند دهند و اثرات تغییر در اقالم حسابداری و
حسابرسی را تفسیر و تعبییر نمایند .بنابراین ،ذهنیت فلسفی با
افزایش مهارت های ادراکی حسابرسان می تواند بر بهبود یافتن
کیفیت کار حسابرسی تاثیر داشته باشد .از این رو ،می توان
هدف اصلی انجام این پژوهش را در بررسی وجود ذهنیت
فلسفی و ابعاد آن در بین حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی
جستجو نمود .اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر در
شناخت ابعاد ذهنیت فلسفی حسابرسان و افزایش توجه
موسسات حسابرسی بر تقویت ذهنیت فلسفی کارکنان است تا
از این طریق بتوانند ضمن کاهش ناهنجاری های شناختی،
زمینه افزایش کیفیت حسابرسی را فراهم نمود .انجام این
پژوهش می تواند با تاکید بر نقش ذهنیت فلسفی در حوزه
حسابرسی به توسعه دانش تصمیم گیری و انجام قضاوت حرفه
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ای کمک شایانی نماید .عالوه براین ،با توجه به استفاده از
رویكرد مبتنی بر اصول  9در تدوین استاندارد های حسابداری
بین الملل (ناظمی )2985،و تاکید بیشتر این رویكرد بر
استفاده از قضاوت حرفه ای حسابرسان و حسابدارن ،می توان
بیان نمود که احتمال می رود تقویت ذهنیت فلسفی
حسابرسان موجب شناخت بهتر حسابرسان از موقعیت های
پیچیده کاری شود و از این رو ،زمینه اجرایی شدن معیار
رجحان محتوا بر شكل( اصل مورد تاکید در رویكرد مبتنی بر
اصول) فراهم می شود.
در کل می توان انتظار داشت که وجود ذهنیت فلسفی
حسابرسان را مجهز به ابزاری نمایید که در شرایط و موقعیت
های پیچده حسابرسی ،تصمیم اثر بخشی بگیرند .با توجه به
موارد ذکر شده در باال می توان سوال اصلی این پژوهش را به
شرح زیر مطرح نمود:
آیا ابعاد ذهنیت فلسفی ( جامعیت ،تعمق و انعطاف
پذیری) در بین حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی وجود
دارد؟
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
قضاوت و تصمیم گیری از عناصر اصلی حسابرسی است.
حسابرسان هم درباره ی استفاده درست صاحبكار از استاندارد
های حسابداری و هم نحوهی انجام کار خود با توجه به
استاندارد های حسابرسی باید پیوسته از قضاوت حرفه ای خود
استفاده کنند ( خواجوی و نوشادی .)2932 ،قضاوت حرفه ای
از چند عامل کلیدی تاثیر می پذیرد .پژوهشگران در حال
حاضر مشغول مطالعه تاثیر محیط کاری حسابرسی ،فرایند
تصمیم گیری و ویژگی های کیفی قضاوت هستند ( مهام،
 .)2989یكی از عوامل اثر گذار بر بهبود فرایند تصمیم گیری و
انجام قضاوت های حرفه ای وجود تفكر فلسفی است.
حسابرسان با داشتن ذهنیت فلسفی می توانند از وقوع
ناهنجاری های شناختی  4جلوگیری کنند .با کاهش در
ناهنجاری های شناختی می توان انتظار داشت که کیفیت
حسابرسی افزایش یابد.
حسابرسان به منظور انجام برنامه ریزی حسابرسی و
هدایت فعالیت ها در جهت اهداف معین نیاز به داشتن مهارت
های فنی ،انسانی و ادراکی هستند .مهارت های ادراکی عبارت
است از توانایی داشتن تصویر ذهنی از کلیت امور ،همراه با
جزئیات تشكیل دهنده آن در داخل موقعیت مربوطه (زکی،
 .)2911حسابرس باید بتواند هر مساله بوجود آمده در محیط
کار را به وضوح و به دقت در ذهن خود مجسم نموده تا اینكه
بتواند تصمیم اثر بخشی درباره آن اتخاذ نماید .این کار مستلزم
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نداشتن ذهنی با ویژگی های ساده انگاری ،دوگانه بینی ،کلیشه
سازی و حدس و گمانی است .بنابراین ،مهارت های ادراکی
مستلزم جامعیت ذهنی به معنای رهایی فكری از قید امور
فوری و محسوس و آشكار است .دستیابی به مهارت های
ادارکی نیازمند داشتن ذهنیت فلسفی است (زکی.)2911،
فلسفه عالوه بر این که یک رشته مطالعاتی است ،می تواند
چارچوب و روشی را برای تفكر ارائه دهد و از این جهت فلسفه
قادر است توانایی های تفكر را گسترش دهد و بین فكر و عمل
یگانگی به وجود آورد .فلسفه اندوختن دانش نیست ،بلكه نوعی
نگرش در مورد دانش است .فلسفه" عشق به خرد و دانایی" و
جستجو برای آن است .همچنین ،فلسفه بررسی منظم فرض
های عقل سلیم را به عهده دارد که این خود ،اساس فكر و
عمل می باشد و در این صورت ،فلسفه می تواند نوعی نظریه
علمی برای اشخاص محسوب شود( رونا ولیرهم .)1664 ،5
اسمیت به فلسفه به عنوان نوعی فعالیت ذهنی می نگرد که
ماموریت دارد به انسان کمک کند تا به نتایج اعمال روزانه اش
عمیق تر فكر کند و حكیمانه عمل کند( اسمیت .)2932 ،0
طبق این نگرش ،فلسفه می تواند به عنوان وسیله ای برای
کمک به افراد در تفكر لحاظ شود ( اسمیت .)2932 ،فردی که
دارای ذهن فلسفی است خصوصیاتی را نشان می دهد که می
توان آنها را در سه بعد مرتبط به هم یعنی جامعیت ،تعمق و
انعطاف پذیری گروه بندی نمود(اسمیت.)2932 ،
جامعیت نوعی کل نگری و دیدن امور در یک زمینه وسیع
است که باعث می شود فرد همواره در جهت وحدت بخشیدن
به اندیشه هایش تالش کند .جامع اندیشی ،مستلزم ایستادگی
در مقابل تاثیر پذیری از امور زودگذر و مقطعی است .طرح
س واالتی درباره این که ،مسئله حاضر چه ارتباطی با سایر
مسائل دارد و یا اینكه اهداف ما در زندگی چیست و فعالیت
های حال ما ،با آن اهداف چه ارتباطی دارند؟ می تواند در
مسیر جامع اندیشی محسوب شود ( شریعتمداری.)2936 ،
تعمق بعد دوم ذهن فلسفی است که موجب می شود فرد
ای ده ها و پدیده ها را مورد مطالعه عمیق قرا دهد .فردی که از
بعد دوم ذهن فلسفی برخوردار است ،آنچه را که دیگران بدیهی
تلقی می کنند و درباره آن پرسش نمی کنند ،مورد سوال قرار
می دهد ،و از این طریق بر شانس خود برای حرکت به ماورای
محدودیت های تعصب جاهالنه ،جانبداری های شخصی و
تصورات کلیشه ای می افزاید .با رهایی از جبر امور آشكار،
نظریات و افكار اساسی به عنوان کلید حل مسائل نمایان می
شوند ( شریعتمداری.)2936 ،
انعطاف پذیری که بعد سوم ذهن فلسفی است ،با
نواندیشی ،دیگر بینی و خالقیت سر و کار دارد و همچون

خالقیت ممكن است همواره بر سر راه آن موانعی وجود داشته
باشد .اغلب افراد به دلیل تحت تاثیر قرار گرفتن فشار های
محیطی ،عاطفی و روانی دچار نوعی تحجر فكری شوند و
ممكن است عكس العملی انجام دهند که مناسب با آن
موقعیت نباشد (شریعتمداری.)2936 ،
در ادامه برخی از پژوهش های مرتبط با قضاوت حسابرسی
و ذهنیت فلسفی بیان می گردد .نخست پژوهش های مرتبط با
قضاوت حسابرسی و سپس پژوهش های ذهنیت فلسفی بیان
شده است.
آنیگراه و همكاران ( )1624به بررسی رابطه بین ویژگی
های شخصی حسابرس و کیفیت کار حسابرس در کشور
اندونزی پرداختند .آنها در پژوهش خود از ابزار پرسش نامه
استفاده کردند و نمونه آنها شامل  206حسابرس داخلی است.
نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین دانش ،تجربه و توانایی
حسابرسان داخلی با کیفیت کار حسابرسی رابطه وجود دارد.
ریوس-فیگیورا و کاردونا  )1629( 1به بررسی رابطه بین
تجربه حسابرس و قضاوت حرفه ای حسابرس پرداختند .تعداد
نمونه شامل  250نفر و ابزار پژوهش آنها پرسشنامه است .نتایج
پژوهش آنها نشان داد که تجربه کاری بر قضاوت حسابرس
تاثیر ندارد.
8
اولوفسون و همكاران ( )1622به بررسی نقش ساختار و
قضاوت حرفه ای در برنامه ریزی حسابرسی پرداختند .آنها در
پژوهش خود از طریق انجام مصاحبه با حسابرسان اقدام به
طراحی ابزار پژوهش کردند .نتایج پژوهش آنها نشان دادکه
ساختار و قضاوت حرفه ای دو چیز مجزا از یكدیگر نیستند و
در عوض یكدیگر را مورد حمایت قرار می دهند .به عبارت
دیگر ،می توان گفت که حتی اگر حسابرسان هنگام برنامه
ر یزی حسابرسی به ساختار دسترسی داشته باشند،آنها به
منظور مشخص کردن ریسک و اهمیت نیازمند انجام قضاوت
حرفه ای هستند.
3
چنگ و همكاران ( )1663به بررسی رابطه بین سرمایه
انسانی و کیفیت حسابرسی در کشور تایوان پرداختند .دوره
پژوهش آنها از سال  2383تا  1664است .نتایج پژوهش آنها
نشان داد که بین سرمایه انسانی و کیفیت حسابرسی رابطه
مثبتی وجود دارد .نتایج آنها نشان داد که به کار گیری
حسابرسان آموزش دیده و با تجربه می تواند منجر به افزایش
کیفیت حسابرسی شود.
کنت و همكاران ( )1660به بررسی اثر ویژگی های
روانشناسی بر رابطه بین تخصص حسابرس و قضاوت حسابرس
پرداختد .در این پژوهش از ابزار پرسش نامه استفاده شد و
نمونه پژوهش شامل  55حسابرس بود .در این پژوهش اثر 24
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ویژگی روانشانسی که بر تخصص تاثیر گذار است مورد بررسی
قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که چهارده ویژگی
روانشناسی در تمام مراحل حسابرسی بر قضاوت حسابرس
تاثیر دارد .ویژگی های روانشانسی شامل پاسخگویی ،اعتماد
پذیری ،پذیرش تغییرات ،دانش تخصی ،کنترل استرس ،خالق
و غیره است.
حاجیها و همكاران ( )2931به بررسی ارتباط ویژگی های
تردید حرفه ای حسابرسان و قضاوت و تصمیم گیری آنها
پرداختند .حجم نمونه مورد بررسی یكصد نفر است .نتایج
پژوهش آنها نشان داد که چهار ویژگی تردید (اعتماد فردی،
تعلیق در قضاوت ،منبع کنترلی و شک و تردید حرفه ای) بر
قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان موثرند.
خواجوی و نوشادی ( )2932در یک پژوهش مروری به
بررسی نقش الگوهای رفتاری و مدل های تصمیم گیری در
قضاوت حسابرسان پرداختند .به اعتقاد آنها قضاوت حرفه ای
نتیجه و گوهر اصلی حسابرسی است و در نتیجه کیفیت
حسابرسی در گرو کیفیت قضاوت حرفه ای حسابرسان است.
بررسی آنها نشان داد که استفاده از مدل های تصمیم گیری و
توجه به ویژگی های فردی افراد می تواند منجر به بهبود
کیفیت قضاوت در مراحل مختلف حسابرسی شود.
خواجوی و نوشادی ( )2988به بررسی تجربه حساابرس و
نقااش آن در قضاااوت موضااوعات ساااختار نیافتااه حسابرساای
پرداختنااد .نمونااه پااژوهش آنهااا شااامل  40شااریک و ماادیر
حسابرسی است .نتایج پزوهش انها نشان داد که باین قضااوت
حسابرسان با تجربه و حسابرسان کم تجرباه در ماورد وظاایف
ساختار نیافته تفاوت معناداری وجود دارد و تجربه تاثیر بسیار
زیادی بر دقت قضاوت حسابرس دارد.
ایراندخت و سیف ( )2931به بررسی تاثیر ذهنیت فلسفی
بر توانایی حل مساله ریاضی دانش آموزان سال سوم راهنمایی
شهر همدان به تفكیک جنسیت پرداختند .نموناه آنهاا شاامل
 901دانش آموز است .نتایج پژوهش نشاان داد کاه عاالوه بار
تاثیر اصلی ذهنیت فلسفی بر توانایی حل مسائل ریاضی دانش
آموزان ،اندازه این اثر نیز شدید است.
ناصری و همكاران ( )1621به بررسی رابطه باین ذهنیات
فلسفی مدیران و جو سازمانی در مادارس بجناورد پرداختناد.
دوره پژوهش آنها  1668تا  1663است .آنها در پژوهش خاود
از دو پرسش ناماه ذهنیات فلسافی و جاو ساازمانی اساتفاده
کردند .نتایج پاژوهش حااکی از وجاود رابطاه معنای دار باین
ذهنیت فلسفی و جو سازمانی حكایات دارد .باه عباارت دیگار
مدیرانی که دارای ذهنیت فلسفی قاوی تاری هساتند تاالش
دارند که جو سازمانی را بهتر و سالمتر حفظ نمایند.
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جاویدی و ابوترابی ( )1622به بررسی رابطه باین ذهنیات
فلسفی و خالقیت مادیران پرداختناد .در ایان پاژوهش بارای
آزمااون رابطااه از دو پرسشاانامه ذهنیاات فلساافی و خالقیاات
استفاده شده .نتایج پژوهش نشان داد که بین ذهنیت فلسفی و
خالقیت مدیران رابطه مثبت معنی داری وجاود دارد و از باین
سه بعد ذهنیات فلسافی تنهاا بعاد جامعیات باا پایش بینای
خالقیت رابطه معنی دار دارد.
امیر تاش و همكاران( )1622به بررسی رابطه بین ذهنیت
فلسفی و عملكرد آکادمیک آموزش فیزیک اعضای هیات علمی
پرداختند .نمونه پژوهش شاامل  211مشاارکت کنناده اسات.
نتایج پژوهش نشان می دهد که بین ذهنیت فلسفی و عملكرد
آموزشی رابطه مستقیمی وجود دارد.
سخنور و ماهروزاده ( )2983به بررسی رابطه بین ذهنیات
فلسفی و نگرش به روش های تدریس فعال در میاان معلماان
ریاضی پرداختند .نتایج پاژوهش نشاان داد کاه باین ذهنیات
فلسفی و نگرش به روش های تادریس رابطاه معناادار وجاود
دارد .همچنین بین هر یک از ابعاد جامعیت ،تعماق و انعطااف
پذیری ذهنیت فلسفی و نگرش به روش هاای تادریس فعاال
رابطه معنی دار وجود دارد.
جاویدی و ابوترابی ( )2983به بررسی ارتباط بین ذهنیات
فلسف ی و سبک رهبری مادیران در دانشاگاه فردوسای مشاهد
پرداختند .نتایج تحقیق نشان می دهاد کاه باین سابک هاای
رهبری مدیران بر حسب ذهنیت فلسافی آناان تفااوت معنای
داری وجود دارد .این بدان معنای اسات کاه مادیرانی کاه در
پرسشنامه ذهنیت فلسفی نمره باالتری کسب کردند ،بیشتر به
استفاده از سبک رهبری تیمی گرایش دارند.
دمرچپلی و رسولنژاد ( )2981به بررسی رابطه بین ذهنیت
فلسفی و میزان خالقیت اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد
اسالمی استان زنجان پرداختند .نمونه پژوهش آنها شامل 126
نفر است .نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه معنااداری باین
ذهنیت فلسفی و میزان خالقیت استادان است .همچنین باین
سه شاخص ذهنیت فلسافی یعنای جامعیات ،تعماق ،انعطااف
پذیری با خالقیت رابطه آماری معناداری وجود دارد.
در کل بررسی پژوهش هاای پیشاین نشاان مای دهدکاه
عالرغم اهمیت موضوع ذهنیت فلسفی و تااثیر گاذاری آن بار
نحوه تفكار و قضااوت حسابرساان ،ایان موضاوع ماورد توجاه
پژوهشگران حسابداری و حسابرسای قارار نگرفتاه اسات و در
پژوهش های صورت گرفته در حسابرسی تنها بر نقش قضااوت
حرفه ای و مدل های تصمیم گیری تاکید شاده اسات .از ایان
رو ،می توان ادعا نمود که پژوهش حاضار نخساتین پژوهشای
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است که بحث ذهنیت فلسافی را در حاوزه حسابرسای مطارح
نموده است.
 -3فرضیه های پژوهش
حسابرسی بیش از هر چیز یک فرایند قضاوتی است و
حسابرسان در زمینه های گوناگونی ملزم به قضاوت هستند .به
اعتقاد متخصصان ،پاسخ تعداد زیادی از موضوعات و ابهامات
که زاییده ماهیت حسابرسی است تنها با اتكای به قضاوت
حرفه ای مقدور است (نیكخواه آزاد .)2913 ،حسابرسان در
تمام مراحل حسابرسی اقدام به تصمیم گیری و قضاوت حرفه
ای می کنند .دست یابی به قضاوت و تصمیمی دقیق تر و
صحیح تر نیازمند داشتن تفكری جامع ،عمیق و انعطاف پذیر
است .فرضیه های مورد بررسی در این پژوهش به شرح زیر می
باشد:
فرضیه اصلی پژوهش
ذهنیت فلسفی در بین حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی
وجود دارد.
فرضیه فرعی پژوهش
بعد جامعیت ذهنیت فلسفی در بین حسابرسان شاغل در حرفه
حسابرسی وجود دارد.
بعد تعمق ذهنیت فلسفی در بین حسابرسان شاغل در حرفه
حسابرسی وجود دارد.
بعد انعطاف پذیری ذهنیت فلسفی در بین حسابرسان شاغل در
حرفه حسابرسی وجود دارد.
 -4روش شناسی پژوهش
این پژوهش از دیدگاه هدف پژوهش کاربردی و از نظر
ماهیت و روش توصیفی از نوع همبستگی است .از دیدگاه
منطق اجرا و زمان انجام پژوهش ،به ترتیب پژوهش استقرایی و
مقطعی شمرده می شود چرا که بر اساس یافته ای حاصل از
مشاهدات و استدالل از جزء به کل ،در صدد ارائه الگو و نظریه
ه است و برای تفسیر رفتار و نگرش های افراد در یک جامعه در
مقطع مشخصی از زمان ،یعنی سال  2931انجام شده است.
در این پژوهش به منظور مشخص کردن ابعاد ذهنیت
فلسفی حسابرس از پرسشنامه استفاده می شود .پرسشنامه ای
که در این حوزه مورد استفاده قرار می گیرد باید ذهنیت
فلسفی حسابرس را از سه بعد جامعیت ،تعمق و انعطاف پذیری
مورد سنجش قرار دهد .در این پژوهش برای سنجش ذهنیت
فلسفی حسابرس از پرسش نامه ذهنیت فلسفی که توسط
پژوهشگرانی همچون سلطانی( ،)2915زکی ( ،)2911مرتضایی

مقدم ( )2986و جاویدی کالنه و ابوترابی ( )2983تدوین و
اجرا شده است ،استفاده می گردد .در پرسش نامه تدوین شده
از  06سوال برای سنجش ابعاد ذهنیت فلسفی حسابرسان ( هر
بعد  16سوال ) استفاده شده است .عالوه بر این ،در پرسش
نامه طراحی شده سوال های عمومی نیز مطرح گردید .طیف
لیكرت استفاده شده در ابزار پژوهش  4نمره ای است .به
منظور بررسی پایایی پرسش نامه پژوهش از آلفای کرونباخ
استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای سوال های
پرسش نامه  6/11محاسبه شد .همچنین ،برای آزمون تطابق
توزیع نمونه ها با توزیع نرمال(تطابق نیكویی برازش) از آزمون
کلموگروف -اسمیرنوف استفاده شده است که با توجه به سطح
معنی داری ،فرض صفر برای ابعاد ذهنیت فلسفی رد می شود و
این به معنای نرمال بودن توزیع نمونه هاست .به همین دلیل
برای آزمون فرضیه ها از آزمون های پارامتریک استفاده شده
است.
در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از
روش آزمون  tتک نمونه ای  26و آزمون تی استیودنت استفاده
شده است و برای بررسی تاثیر عوامل عمومی از جمله جنسیت،
جایگاه سازمانی و غیره از روش تحلیل واریانس )ANOVA(22و
آزمون  Fاستفاده شده است.
جامعه آماری این پژوهش در برگیرنده حسابرسان شاغل
در حرفه حسابرسی بوده و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای
می باشد زیرا هدف مشارکت گروه های مرتبط با حرفه
حسابرسی شامل حسابرس ،سرپست حسابرسی ،سرپرست
ارشد حسابرسی و مدیر حسابرسی است .حجم نمونه بعد از
تعیین متغیر های دیگر و تعیین میزان خطا ،با استفاده از
فرمول کوکران برای حجم جامعه نامعلوم به شرح رابطه شماره
 2محاسبه شده است(.حافظ نیا.)2984،
رابطه ()2

z 2 pq
d2

n

که در رابطه باال) d ( ،سطح خطای مجاز) p ( ،نسبت
موفقیت ) q (،نسبت شكست و(  ،) Zمقدار آماره توزیع نرمال
استاندارددر سطح اطمینان  35درصد است .با در نظر گرفتن
سطح خطای مجاز  3درصد ،نسبت موفقیت و شكست
 56درصد و آماره توزیع نرمال استاندارد ،2/30تعداد نمونه
حسابرسان  211نفر تعیین گردید.
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 -5نتایج پژوهش
برای سنجش فرضیه اصلی ،پرسش نامه ای حاوی  4سوال
عمومی و شخصیتی و  06سوال تخصصی در  9بعد مرتبط با
ذهنیت فلسفی اجرا گردید .نتایج آمار توصیفی نشان می دهد
که  11درصد مشارکت کنندگان عضو جامعه حسابداران
رسمی 11 ،درصد مشارکت کنندگان در سمت مدیر و 48
درصد مشارکت کنندگان دارای تجربه کاری بین  4تا  8سال
هستند.
نتایج مربوط به آزمون فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش
در جدول شماره  1نمایان شده است .آماره تی استیودنت برای
فرضیه وجود ذهنیت فلسفی در بین حسابرسان شاغل در حرفه
حسابرسی  0/24است که در سطح خطای  5درصد معنی دار
است .آماره تی استیودنت برای فرضیه وجود جامعیت ذهنیت
فلسفی در بین حسابرسان شاغل در سطح خطای  5درصد به
میزان  5/49است که در این سطح خطا معنی دار می باشد .در
سطح خطای  5درصد ،مقدار آماره تی استیودنت برای فرضیه
وجود تعمق ذهنیت فلسفی در بین حسابرسان عدد  4/43است
که نشاندهنده معنی دار بودن فرضیه است .فرضیه وجود
انعطاف پذیری ذهنیت فلسفی در سطح خطای  5درصد دارای
آماره تی استیودنت  1/03است که بیانگر معنی دار بودن
فرضیه است .به عبارت دیگر نتایج آزمون فرضیه ها نشان می
دهد که در بین حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی ذهنیت
فلسفی و ابعاد ذهنیت فلسفی وجود دارد .همچنین ،میانگین
ذهنیت فلسفی(  )1/02و ابعاد ذهنیت فلسفی ( جامعیت،
تعمق و انعطاف پذیری به ترتیب  1/09 ،1/09و  )1/51از سطح
میانگین ( ) 1/56باالتر است .از این رو ،انتظار می رود که

حسابرسان در موقعیت های پیچیده کاری مانند اعمال شرط
رجحان محتوا بر شكل در قضاوت های حرفه ای از ذهنیت
فلسفی کمک گرفته و قضاوت حرفه ای را با در نظر گرفتن
جامعیت ،تعمق و انعطاف پذیری انجام دهند .همچنین ،عالمت
حد باال و پایین فاصله اطمینان  35درصدی در ابعاد ذهنیت
ف لسفی و وجود ذهنیت فلسفی مثبت است که این موضوع
نشان دهنده بیشتر بودن میانگین نمرات ابعاد ذهنیت فلسفی و
وجود ذهنیت فلسفی از مقدار مورد آزمون( میانگین نمره طیف
لیكرت) است .این نتیجه هم جهت با معنی دار بودن ابعاد
ذهنیت فلسفی و وجود ذهنیت فلسفی است .نتایج این پژوهش
با نتایج پژوهش های قبلی از جمله کنت و همكاران(،)1660
ایراندخت و سیف ( ،)2931ناصری و همكاران ()1621
وجاویدی و ابوترابی ( )1622همخوانی و سازگاری دارد.
نتایج مربوط تحلیل واریانس یک عامله در جدول شماره 9
بیان شده است .نتایج پژوهش نشان می دهد که در سطح
معنی داری  35درصد متغیر های جایگاه سازمانی ،تجربه کاری
و عضویت در جامعه حسابداران رسمی بر وجود ذهنیت فلسفی
در بین حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی تاثیر دارد .اما
متغیر جنسیت بر وجود ذهنیت فلسفی در بین حسابرسان
شاغل در حرفه حسابرسی تاثیر ندارد .همچنین ،نتایج نشان
می دهد که متغیر سمت شغلی بر ابعاد ذهنیت فلسفی
حسابرسان تاثیر ندارد ولی متغیر عضویت بر ابعاد ذهنیت
فلسفی حسابرسان تاثیر دارد .متغیر تجربه کاری تنها بر بعد
تعمق ذهنیت فلسفی حسابرسان و متغیر جنسیت نیز تنها بر
جامعیت ذهنیت فلسفی حسابرسان تاثیر دارد.

جدول  :1نتایج آمار توصیفی پژوهش مشاركت كنندگان
جنسیت پاسخ دهندگان سمت شغلی پاسخ دهندگان
جنسیت تعداد درصد
263
29

83
22

مرد
زن

جمع کل 211

266

سمت

تعداد درصد

تجربه كاری پاسخ دهندگان
تجربه

تعداد درصد

مدیر
سرپرست ارشد

18
90

11
96

بین  2-4سال
بین  4-8سال

20
53

29
48

سرپرست

90

96

بین  8-21سال

96

14

حسابرس

11

28

 21سال به باال

21

25

جمع کل

211

266

جمع کل

211

266

منبع :یافته های پژوهشگر
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عضویت در جامعه حسابداران رسمی
وضعیت

تعداد

درصد

عضو
عدم عضو

99
83

11
19

جمع کل

211

266
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جدول  : 2نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
شرح فرضیه

میانگین

انحراف
استاندارد

خطای معیار

آماره تی

سطح معنی

استیوودنت

داری

فاصله اطمینان میانگین
با احتمال  55درصد
حد باال

حد پایین

وجود جامعیت ذهنیت فلسفی
وجود تعمق ذهنیت فلسفی

1609
1609

6611
6696

6661
6661

5649
4634

6666
6666

6628
6623

6668
6668

وجود انعطاف پذیری ذهنیت فلسفی

1651

6692

6661

1603

6666

6629

6661

وجود ذهنیت فلسفی

1602

6616

6662

0624

6666

6625

6661
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جدول  :3تاثیر متغیر های عمومی بر نتایج پاسخ دهدگان پژوهش
متغیر جایگاه سازمانی پاسخ
دهندگان
شرح فرضیه

متغیر جنسیت پاسخ دهندگان

آماره اف(  ) Fفیشر سطح معنی داری آماره اف(  ) Fفیشر

سطح معنی داری

وجود جامعیت ذهنیت فلسفی
وجود تعمق ذهنیت فلسفی

2610
1610

6625
6668

0615
2626

6662
6613

وجود انعطاف پذیری ذهنیت فلسفی

1613

6668

6625

6603

وجود ذهنیت فلسفی

1689

6664

2631

6620

تاثیر متغیر های عمومی بر نتایج پاسخ دهدگان پژوهش
متغیر تجربه كاری پاسخ دهندگان
شرح فرضیه

متغیر عضویت پاسخ دهندگان

آماره اف(  ) Fفیشر سطح معنی داری آماره اف(  ) Fفیشر

سطح معنی داری

وجود جامعیت ذهنیت فلسفی

2690

6615

4654

6669

وجود تعمق ذهنیت فلسفی

4621

6666

5609

6662

وجود انعطاف پذیری ذهنیت فلسفی

2613

6618

9683

6665

وجود ذهنیت فلسفی

9604

6662

3684

6666
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 -6نتیجه گیری و بحث
این موضوع که انسان چگونه تصمصم گیری می کند و
چگونه از قضاوت حرفه ای برای انتخاب بهترین راه حل
استفاده می کند ،موضوعی چالش انگیز بوده و ذهن
پژوهشگران را معطوف به خود نموده است .عالرغم انجام
پژوهش های متعدد در حوزه حسابداری و حسابرسی رفتاری،
موضوع ذهنیت فلسفی و اثرات آن در حوزه حسابرسی مورد
توجه قرار نگرفته است .ذهنیت فلسفی به مفهوم داشتن
تفكری جامع ،عمیق و انعطاف پذیر است .به عبارت دیگر،
ذهنیت فل سفی ابزاری است برای کمک به حسابرس در تفكر و
از حسابرسی که در تفكر خود جامع ،عمیق و قابل انعطاف است
انتظار می رود که در اعمال خود تاثیری متفاوت نسبت به
حسابرس دیگری داشته باشد که تفكرش فاقد چنین کیفیاتی
است .ذهنیت فلسفی ،حسابرس را قادر خواهد کرد تا در

تصمیم گیری ها و قضاوت های حرفه ای مربوطه کمترین خطا
را مرتكب و ظرافت ها و پیچ و خم های حرفه حسابرسی را
بهتر درک کند .در این پژوهش ذهنیت فلسفی حسابرسان از
سه بعد جامعیت ،تعمق و انعطاف پذیری مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج پژوهش نشان دادکه ابعاد ذهنیت فلسفی و
ذهنیت فلسفی در بین حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی
وجود دارد .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش های قبلی از
جمله کنت و همكاران( ،)1660ایراندخت و سیف (،)2931
ناصری و همكاران ( )1621وجاویدی و ابوترابی ()1622
همخوانی و سازگاری دارد .همچنین ،نتایج پژوهش نشان داد
که به غیر از عامل جنسیت ،عوامل عضویت حسابرس در جامعه
حسابداران رسمی ،تجربه حسابرس و جایگاه سازمانی حسابرس
بر ذهنیت فلسفی حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی تاثیر
دارد.
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با توجه به وجود ذهنیت فلسفی در بین حسابرسان و
نقشی که ذهنیت فلسفی می تواند بر انجام قضاوت حرفه ای
حسابرسان داشته باشد ،می توان به موسسات حسابرسی
پیشنهاد کرد که به منظور افزایش کیفیت کار حسابرسی تفكر
فلسفی کارکنان را از طریق آموزش های تخصصی الزم تقویت
نموده و در هنگام استخدام نیروی انسانی از پرسش نامه
ذهنیت فلسفی نیز استفاده نمایند .عالوه براین ،با توجه به
بكارگیری رویكرد مبتنی بر اصول به منظور تدوین استاندارد
های حسابداری و تاکید این رویكرد بر رجحان محتوا بر شكل،
می توان اظهار کرد که در این شرایط استفاده از قضاوت حرفه
ای توسط حسابرسان و حسابداران پر رنگ تر خواهد شد .از
این رو ،می توان به تدوین کنندگان استاندارد های حسابداری
توصیه نمود که به منظور دست یابی به هدف رجحان محتوا بر
شكل ،الزم است ذهنیت فلسفی را به عنوان پیش نیاز انجام
قضاوت حرفه ای مورد توجه قرار دهند .در پژوهش های بعدی
پژوهشگران می توانند به بررسی ارتباط بین ذهنیت فلسفی و
رویكردهای تدوین استاندارد های حسابداری بپردازند.
همچنین ،در پژوهش های آتی می توان رابطه بین ذهنیت
فلسفی حسابرسان را با اثرات تعاملی رویكردهای تدوین
استاندارد و حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار داد.
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