فصلنامه علمي پژوهشي
دانش حسابداري و حسابرسي مديريت
سال ششم  /شماره  /22تابستان 6931

گراییوقضاوتحرفهایحسابرس

حرفه 
ای


فروغ حیرانی
گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
Heyrani@iauyazd.ac.ir

حمید رضا وکیلی فرد
دانشیار و عضو هیات علمی گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
H-vakilifard@srbiau.ac.ir

فریدون رهنمای رودپشتی
استاد و عضو هیات علمی گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
F-rahnamayroudposhti@srbiau.ac.ir

تاریخ دریافت55/50/50 :

تاریخ پذیرش55/05/42 :

چكیده
هدف اصلی از این مقاله بررسی تاثیر حرفه ای گرایی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان می باشد .به منظور جمع آوری داده ها و
مبانی نظری تحقیق ،به ترتیب از روش میدانی و کتابخانه ای استفاده می شود و ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضر پرسشنامه های
استاندارد و فیش برداری است .جامعه آماری این تحقیق حسابرسان و حسابداران حرفه ای شاغل در این حرفه  555نفر بوده که این
اطالعات از سایت سازمان حسابرسی استخراج شده است که از بین آنها با استفاده از فرمول کوکران نمونه مورد نظر تعیین و با روش
نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است .در این پژوهش تایید روابط بین متغیر ها و عوامل از طریق تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک
مدل سازی  PLSبا استفاده از نرم افزار  Smart PLS2انجام شده است .به منظور بررسی نقش میانجی قضاوت حرفه ای حسابرسان از
آزمون سبل استفاده شده است .نتایج نشان داد که حرفه ای گرایی بر قضاوت حر فه ای حسابرسان تاثیر گذار است .همچنین نتایج
نشان داد قضاوت حرفه ای بر تعارض بین حسابرس و مدیریت تاثیر گذار است اما حرفه ای گرایی تاثیری بر حل تعارض بین
حسابرس و مدیریت ندارد و قضاوت حرفه ای نقش میانجی در تاثیر گذاری حرفه ای گرایی بر تعارض بین حسابرس و مدیریت ایفا
نمی کند.
واژههای کلیدی :حرفهایگرایی ،تعارض بین حسابرس و مدیریت ،قضاوت حرفهای.
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 -1مقدمه
قضاوت حرفه ای در حسابرسی ،بکارگیری دانش مربوط و
تجربه در محدوده ای است که بوسیله استانداردهای حسابداری
و حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای تعیین شده ،تا زمانی که
می توان بین اقدام های جایگزین ،یکی را انتخاب کرد ،تصمیم
مناسبی گرفته شود .رویکرد استانداردی برای اعمال قضاوت
حرفه ای وجود ندارد ،اما اعمال قضاوت حرفه ای درست در
انجام وظیفه یک حسابرس  ،عامل برجسته ای است و افزایش
مهارت در قضاوت برای حسابرسان اساسی است .استانداردهای
حرفه ای معموأل در یک محدوده خاص ،شرایط عمومی را در
نظر می گیرند .احتمال اینکه یک کتاب مقررات بتواند کامأل
جامع باشد و همه پیچیدگی های حسابداری و حسابرسی امروز
را پوشش دهد ،وجود ندارد (خوش طینت و بستانیان .)0001 ،
از این رو در شرایط حاضر ،یکی از پیچیدگی های حسابداری و
حسابرسی که نیاز به توجه دارد ،در نظر گرفتن ویژگی های
شخصیتی قضاوت کنندگان است که در هیچ کتاب استانداردی
به آن اشاره نشده است .چرا که قضاوت امری است که در تمام
فرایند عملیات حسابرسی وجود دارد و ضرورت توجه به ویژگی
هایی همچون حرفهای گرایی منجربه افزایش انتظار در کیفیت
قضاوت حسابرسان میشود .قضاوت حرفه ای در کارهای
حسابرسی و فرایند آن موضوعی پیچیده است و از عوامل
متعددی تأثیر می پذیرد .این موضوع موجب چالش های عدیده
در حرفه حسابرسی شده است .بررسی مطالعات انجام شده و
وضعیت موجود در ایران و سایر کشورها  ،حکایت از آن دارد
که حسابرسی همچون سایر حرفه ها درگیر چالش های عدیده
ای است .بدلیل تغییرات محیطی و تأثیر آن برحرفه حسابرسی،
چالشهای فراوانی مطرح است (حساس یگانه .)0005 ،همجنین
حرفه ای گرایی در حوزه حسابرسی معضلی است که ممکن
است بر قضاوت حسابرسان تأثیر گذار باشد .سازمانها از نظر
میزان فرصتی که به افراد حرفه ای می دهند تا طبق قضاوت
حرفه ای خود عمل کنند  ،ممکن است متفاوت باشند .عمدتأ
فرض می شود که محیط کار حرفه ای بیشتر از سیستم ارزشی
حرفه ای اثر می پذیرد .بنابراین در سازمان های حرفه ای،
هنگامی که اهداف حرفه ای شباهت بیشتر ی با اهداف
سازمانی داشته باشد ،سازگاری بیشتر بین تعهد حرفه ای و
سازمانی باید وجود داشته باشد .در مقایسه با افراد حرفه ای
شاغل در محیط های کاری غیرحرفه ای که ناسازگار بیشتری
را تجربه می کنند .از اینرو سواالت متعددی ممکن است مطرح
شود این است که آیا حسابرسان حرفه ای در محیط های حرفه
ای مشغول بکارند یاخیر و بالعکس یعنی محیط -های حرفه ای
آیا از حسابرسان واقعأ حرفه ای در خدمت رسانی به جامعه
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بهره می گیرند .حرفه ای گرایی یعنی بطوری خردمندانه و
پیوسته استفاده از مهارت های فنی ،ارتباطی ،دانش ،استدالل،
احساسات و ارزش ها در محیط و در تعامل بادیگران است.
حسابرسان در انجام وظیفه اجتماعی خود با مشکالتی از جمله
تعارض بین صاحبکار و استفاده کنندگان مواجه هستند که
ناشی از فاصله انتظارات حسابرس و صاحبکارمی باشد .تعارض
بطور طبیعی در تمام زمینه های شغلی ،تحصیلی ،خانوادگی،
ازدواج و درسطح فردی و جمعی روی می دهد .باتوجه به
مباحث مطرح شده در فوق تحقیق حاضر بدنبال پاسخگویی به
سوال است که حرفه ای گرایی باال و پایین حسابرس چه
تاثیری بر قضاوت حرفه ای حسابرسان دارد و آیا حرفه ای
گرایی بر حل تعارض بین مدیریت وحسابرس می گذارد؟ و آیا
قضاوت حرفه ای حسابرسان می تواند نقش میانجی در تأثیر
حرفه ای گرایی بر حل تعارض بین حسابرسان و مدیریت دارد؟
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
 -1-2حرفه و حرفه ای گرایی
تعریف جامع و کاملی از حرفه و حرفه ای گرایی که مورد
پذیرش همگان باشد ،وجود ندارد .حرفه ای گرایی به رفتار،
اهداف وصفات و ویژگیهای یک شخص حرفه ای مربوط می
شود .ازجمله ویژگیهای اساسی حرفه حسابداری عبارتند از:
صالحیت ،بی طرفی و امانتداری .اعمال و رفتار اعضای حرفه
حسابداری بر مبنای مقررات و آیین رفتار حرفه ای که توسط
انجمنهای حرفهای حسابداری تدوین شده است ،میباشد
(رویایی و محمدی.)0055 ،
در ادبیات معاصر مفهوم حرفه به دو معنای وسیع و محدود
بکار می رود .فریدسون ( )0552حرفه های شغلی را از حرفه
های پایگاهی تمایز می بخشد .حرفه های شغلی همان مفهوم
وسیع تر حرفه است که درآن افراد حرفه ای برمبنای سال های
آموزش رسمی مورد نیاز برای اشتغال در شغل های خاص
تعریف می شوند .مفهوم سنتی حرفه گرایی عبارت است از
ایدئولوژی و مجموعه خاصی از نهادها که حرفه به وسیله آنها
سازمان می یابد .ایدئولوژی حرفه گرایی ،بر مبنای توصیف
فریدسون ( )0552بخش زیادی از اخالقیات سنتی «حرفه ای
به عنوان خدمتگزار دگرخواه مشتریان/ارباب رجوع»را با خود
حمل می کند (قانعی راد .)0054 ،
 -1-1-2حرفه ای گرایی در حسابداری
حسـابداران هماننـد شـاغالن سـایرحرَف ،مسـئولیت
هـای اخالقـی خاصی دارند و باید عالوه بر تبحرکاری ،اصول
اخالقی الزم در شـغل خود را نیز رعایت نمایند .اخالق مشاغل
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و حرفه ها از دیربـاز مـورد توجه بوده اسـت وآثـار بسـیاری در
بیـان بایـدها و نبایـدهای اخالقـی مربوط به پزشکان،
بازرگانان ،طالبان علم ،ارباب صـناعت و مناصـب کشوری و
لشکری به خصوص از سده هـای چهـارم هجـری بـه بعـد
نوشته شده است .سوگند نامه بقراط بـرای پزشـکان و یـا
سـوگندنامه جامعـه حسـابداران رسـمی و غیـره ،همگـی
مؤیـد حساسـیت هـای موجود بر رعایت موازین اخالق حرفه
ای است.
بررسی ابعاد اخالقی دستکاری اطالعات مـالی در سـطح
خرد و کالن نشان می دهد که دستکاری اطالعات مـالی در
هـر دو سطح ،غیر اخالقی بوده و از منظر استفاده کنندگان از
اطالعات که دارای قدرت اجرایی در شرکت نیسـتند و تـوان
کـافی بـرای اعمـال فشار روی مراجع قانونگذار حسابداری را
ندارنـد ،امـری غیرمنصـفانه است .منظور از دستکاری اطالعات
مالی در سطح کالن ،رایزنی بـا مراجع قانون گـذار بـرای
ترغیـب آنهـا بـه تـدوین قـانونی اسـت کـه بیشــترین
منفعــت را بــرای تهیــه کننــدگان اطالعــات دارد.
منظــور از دستکاری اطالعات در سطح خرد ،مـدیریت اقـالم
حسـابداری توسـط مدیریت به هدف ایجاد دیـدگاهی
جانبدارانـه از شـرکت در ذهـن ذینفعان است.
 -2-2قضاوت حرفه ای
قضاوت فرایند رسیدن به یک تصمیم یا دستیابی به یک
نتیجه گیری از میان چند راه حل جایگزین ممکن  ،در شرایط
عدم اطمینان و ریسک تعریف شده است .واژه حرفه ای کمی
بعد از واژه قضاوت در قرن سیزدهم میالدی مطرح شد و
ب رگرفته از واژه شغل و حرفه است و به شغل یا پیشه ای که
نیاز به کسب دانش تخصصی و آمادگی علمی اغلب طوالنی و
فشرده یا به یک شغل  ،حرفه یا اشتغال اصلی اطالق می شود
(اسدی و نعمتی .)0052 ،سرچشمه ارزش حسابرسی صورتهای
مالی ،قضاوت حرفه ای حسابرس و قضاوت های جمعی بشرح
استانداردهای حسابرسی است .انجمن حسابداران رسمی کانادا
قضاوت حرفه ای را اینگونه تعریف می کند « قضاوت حرفه ای
درحسابرسی به معنای کاربرد دانش و تجربه در چارچوب
استانداردهای حسابداری وحسابرسی و آیین رفتار حرفه ای
برای تصمیم گیری در باره انتخاب یک گزینه از میان گزینه
های مختلف است» (کده و ساالری.)0055 ،
همچنین عدم صالحیت حسابرس در انجام قضاوت های
حرفه ای می تواند منجربه تصمیمات نادرستی شود که اغلب
دارای تأثیرات منفی روی کیفیت حسابرسی  ،صاحبکار و
اشخاص ذی نفع مرتبط با صورت های مالی است .اظهار نظر

حرفه ای همواره با محدودیت های ذاتی مانند قضاوت
حسابرس در فرایند انجام کار همراه بوده و فعالیت هایی که
حسابرسان برای رسیدن به اظهار نظر انجام می دهند متأثر از
قضاوت ها و تصمیم گیری  -های حرفه ای است .قضاوت حرفه
ای در حسابرسی به مفهوم بکارگیری دانش و تجربه مربوط در
محیط اس تانداردهای حسابداری و حسابرسی و آیین رفتار
حرفه ای است تا تصمیم های الزم برای گزینش راه کارهای
مختلف اتخاذ می شود (رحیمیمان و هدایتی.)0054 ،
 -1-2-2چارچوب قضاوت حرفه ای
چارچوب قضاوت حرفه ای فرایند سازمان یافته ای است
که حسابداران و حسابرسان با سطح مناسبی از دانش ،تجربه و
واقع بینی می توانند در موضوعات حسابداری براساس واقعیت
ها و شرایط مربوط در چارچوب استانداردهای حسابداری
بکارگرفته شده ،اظهار نظرکنند (اسدی و نعمتی.)0052 ،
تجربه ثابت کرده است که مهارت (تخصص) درصنعت خاص،
کیفیت گزارشگری حسابرسی را تحت تأثیر قرار می دهد.
شرایط محیطی نیز ممکن است اظهار نظر حرفه ای را تحت
تأثیر قرار دهد .اظهارنظر حسابرس ممکن است تحت تأثیر
شرایط مختلفی قرار گیرد (رحیمیان و هدایتی. )0054 ،
تردید حرفه ای که بر اساس استانداردهای حسابرسی
حرفه ای الزامی است ،نگرشی است که متضمن یک ذهن
پرسش گر (هشیاری نسبت به شرایطی که می تواند نشانه ی
تحریف ناشی از تقلب یا اشتباه باشد) و ارزیابی نقادانه شواهد
حسابرسی است .تردید حرفه ای مترادف قضاوت حرفه ای
نیست بلکه زیرمجموعهای از قضاوت حرفهای است .در
موسسههای ارائه دهند خدمات حرفه ای ،مشورت با دیگران
شامل اعضای تیم شاغل ،کارشناسان سایراشخاص حرفه ای
بخش مهمی از ارتقای مستمر و افزایش مداوم کیفیت قضاوت
و به کارگیری مناسب تردید حرفه ای است .قضاوت حرفه ای از
چند عامل کلیدی که شامل محیط کاری  ،ویژگی های
حسابرس و شواهد حسابرسی تأثیر پذیر است (کیان. )0000 ،
محیط کاری حسابرسی عالوه بر صفت های ویژه کارهای
حسابرسی(مانند جدید بودن،غیر مستمر بودن یا پیچیدگی)،
شامل عـنصر پاسـخگویی ،وجود و شـفافیت استانداردهای
حرفه ای ،نیازهای صاحبکاران و استفادهکنندگان صورتهای
مـالی و نـقش کـمیتههای حسابرسی نیز میباشد ویژگی های
حـسابرس بـه عنوان تصمیمگیرنده شامل موضوعاتی از قبیل:
استقالل ،بیطرفی و درستکاری؛ تردید حرفهای؛ معلومات،
تجربه و دانش تخصصی؛ حفظ و صالحیت حـرفهای؛
اولویتبندی خـطر و جانبداری های بیمورد است که انتظار
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میرود تصمیمات حسابرسی را تحت الشعاع قرار دهند .شواهد
حسابرسی را میتوان به عنوان بخشی از مـحیط کـاری
حـسابرسی قلمداد کرد ،اما چون شالوده حسابرسی ،گردآوری و
ارزیابی شواهد است ،شواهد حسابرسی باید به طـور جداگانه
مطالعه شود.
فرایند تصمیمگیری
فرایند تصمیمگیری پنج مرحله دارد :شناسایی موضوعات؛
گردآوری اطالعات؛ شناسایی راه حلهای مـمکن؛ ارزیابی راه
حـل های ممکن؛و نتیجهگیری .مراحل مذکور به هم مرتبط و
به یکدیگر وابستهاند ،اما امکان دارد در همه موقعیت ها نتوان
آنها را مورد بررسی قرار داد.
همان گونه که در مبانی نظری مرتبط با قضاوت حرفه ای
تبیین گردید به لحاظ نظری انتظار می رود حرفه ای گرایی بر
قضاوت حرفه ای افراد تاثیر گذار باشد .بنابراین می توان فرضیه
اول پژوهش را به شرح زیر مطرح نمود:
 : H1حرفه ای گرایی بر قضاوت حرفه ای تأثیر می گذارد.
 -3-2تعارض
تعارض یعنی مبارزه با تمایالت  ،عالئق  ،موقعیتی که در
آن فرد در معرض نیروهای متضاد و با قدرتهای تقریبأ برابر قرار
می گیرد (افروز.)0054 ،
 -1-3-2تعارض حسابرس و مدیریت
مدیریت شرکت های بزرگ برای دستکاری صورت های
مالی تمایالت زیادی دارند .مدیران می خواهند سهم مثبت
خود را در ایجاد عملیات شرکت های بزرگ سرمایه گذاری
نشان دهند .در زمان اخیر مدیریت شرکت ها به دالیل منافع
شخصی به انجام این کار اقدام می -نمودند .گسترش فرمول
پاداش مدیران به اندازه گیری عملکرد مالی شرکتهای بزرگ
گره خورده است .دربسیاری از موارد با اعطای پاداش در
انتخاب سهام شرکت ،شدت پیدا می کند و مدیران را کامأل در
صورتهای مالی شرکت عالقه مند می کند.آنها بیش از حد
عالقه مندند ،آنها به سادگی اجازه می دهند بخشهای مالی
زمانی که آنها می خواهند  ،سقوط کنند .بجای ایستادن
منفعالنه  ،مدیران مدرن بصورت مثبت تحت عنوان «مدیریت»
عمل می کنند که نتایج نشاندهنده صورتهای مالی شرکت آنها
است .درواقع عبارت زیادی تحت عنوان « سود مدیریت » نشان
می دهد که مدیران بطورفعال به سمت تعیین گزارشهای مالی
شرکتها مشغول هستند (کاپالن.)4552 ،
این امر به خوبی شناخته شده است که حرفه حسابداری،
یک عامل مهم در جامعه است .فعاالن حسابداری نشان داده اند
4

که ویژگی بیطرفانه بودن و یکپارچگی وجود دارد و پیشرفت ها
می تواند بر حرفه اثرگذار باشند (آدیمی و فاگبمی.)4500 ،
ازطرف دیگر ،این تمایل طبیعی مدیریت است که د رشرکتهای
حسابداری عمومی فرض کنندکه رسیدگی مستقلی برروی
تالشهای چندگانه به دستکاری ترازنامه و صورت سود وزیان
شرکتها تامین نمایند (کاپالن.)4552 ،
با توجه به مبانی نظری بیان دربخش قضاوت حرفه ای و
حرفه ای گرایی و همچنین تعارض انتظار می رود که قضاوت
حرفه ای و حرفه ای گرایی نیز بر تعارض تأثیرداشته باشند از
اینرو می توان دو فرضیه زیر را مطرح نمود .
 :H2قضاوت حرفه ای بر تعارض بین حسابرس و مدیریت
تأثیر می گذارد.
 :H3حرفه ای گرایی بر تعارض بین حسابرس و مدیریت
تأثیر می گذارد.
به منظور بررسی نقش میانجی قضاوت حرفه ای در بررسی
تاثیر ویژگی حرفه ای گرایی بر تعارض بین حسابرس و
مدیریت ،فرضیه زیر مطرح و مورد آزمون قرار گرفته است:
 :H4حرفه ای گرایی از طریق قضاوت حرفه ای بر تعارض
بین حسابرس و مدیریت تاثیر می گذارد.
 -4-2مروری بر پیشینه پژوهش
فریر و استراک ( )4502در تحقیقی با عنوان «فرایندهای
دوگانه به چندگانگی خود :پیامدهای رفتار اقتصادی» به بررسی
کوتاه از تئوریها ی دوگانه فرایند و سیستم از روانشناسی
اجتماعی وشناخت و اظهارنظر درخصوص رابطه آنها با
تحقیقات مرتبط با رفتار اقتصادی می پردازند .آنها تئوریهای
دو گانه را بعنوان یک چارچوب تئوریکی که به ساختار وتعبیر
نتایج تجربی کمک می کند و می تواند اهمیت درک رفتار
انسانی را درحوزه اقتصادی بیان کندم عرفی می کنند .عقاید و
مفاهیم فرایند دوگانه معموأل با نفوذ کردن در علم اقتصاد،
کمک به تغییر رفتار و ترکیب عقالنیت محدود به تئوری
اقتصادی شروع می شود.
پارل و همکاران ( )4502در تحقیقی با عنوان «استعاره و
قضاوت حرفه ای حسابرس :آیا می توان فعالیتهای اصلی را در
ایجاد ذهنیت تردید حرفه ای غیرفعال دانست؟» آزمونی را از
طریق  55حسابرس ارشد که ازشاخصهای  4شرکت بزرگ
حسابرسی بودند ،انجام دادند  ،آنها نشان دادند که مطالعات
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مجازی شک و تردید حرفه ای را تقویت و برشک و تردید در
قضاوت تأثیر می گذارد.
گورمن ( )4502در تحقیقی بیان می کند که حرفه ای
گرایی و کار تخصصی عامل بالقوه برای رفتارهای اشتباه است.
برطبق مدلهای سنتی  ،حرفه ای گرایی خود تنظیمی در طول
عصرطالیی در اواسط قرن بیستم توسط انجمن اعطای آزادی
جوامع حرفه ای از قوانین ومقررات خارجی در مقابل تعهد خود
برای تنظیم رفتار اعضای خود توسعه یافته است .حرفه ای
گرایی ،هنجارهای مشخص اخالقی و شاغلین اجتماعات جدید
را ترویج می دهد و کنترلهای اجتماعی را برای جلوگیری از
انحرافات بکار می گیرد.
پیترسن ( )4502تحقیقی را با هدف شناسایی سبک
ترجیحات مدیریت تعارض فردی و سطح شایستگی احساسات
خود مدیریتی (بیان و تنظیم احساسات ) حسابداران رسمی در
افریقای جنوبی انجام داد.طراحی مقطعی آن شامل یک
پرسشنامه زندگی نامه و ابزار سنجش سبک تعارض توماس –
کیلمان و مقیاس ( EQ –Mapهوش هیجانی) که از طریق
پاسخ دهندگان در دسترس داده ها جمع آوری شدند.نتایج
نشان می دهند که پاسخ دهندگان قادرند سبکهای مدیریت
تعارض خود را با درخواست های تقاضا شده درارتباط با
مشتریان خاص حسابداری تطبیق دهند.همچنین حسابداران
می توانند در هنگام استفاده از سبکهای تعارضی سودمند تر ،
احساسات خود را بیان نمایند.
آیو ( )4502در تحقیقی تحت عنوان « تأثیروابستگان ،
چهره و جبران تعهد بر قضاوت اخالقی دربین حرفه ای های
چین » به بررسی اندازه گیری احتمال به خطر افتادن تمامیت
حرفه ای ها برای حفظ وابستگان  ،کسب چهره و جبران تعهد
می پردازد.درنتیجه  ،حفظ وابستگان منجر به انجام مصالحه در
حرفه شود و برقضاوت حسابرسان تأثیرگذار باشد .منکاف و
همکاران (  ) 4500در تحقیقی به بررسی بر روی اعتماد بیش
از حد در حوزه بازارهای مالی می پردازند .حوزه موضوع آنها
شامل سرمایه گذاران نهادی ،مشاوران سرمایه گذاری و سرمایه
گذاران فردی هستند .همه آنها در حال استفاده از یک پلت
فرم آنالین ثبت نام شده براساس تمایالت بازار در سطح بزرگی
از داده ها هستند .با توجه به ثبت نام انجام شده چند ویژگی
اجتماعی و اقتصادی شرکت کنندگان در تحلیل آنها کنترل می
شود .بنظر می رسد که تفاوتهای پایداری در اعتماد بیش از حد
بین سه گره سرمایه گذار وجود دارد  .عالوه برآن ،تجربه و سن
سرمایه در میزان اعتماد بیش از حد در جهت مخالف بطور
شگفت انگیزی تأثیر قابل توجه دارد.

باکوف و همکاران( )4500به بررسی میزان دقت
استانداردهای حسابداری برقضاوت حسابرسان را پرداختند،
دریافتند که به احتمال خیلی زیاد وقتی استانداردهای
حسابداری ازدقت و جامعیت کمتری برخوردارباشد ،گزارش
حسابرسان تهاجمی تر خواهد بود .امااگرحسابرسان ازیک
چارچوب قضاوتی استفاده نمایند ،پذیرش حسابرسان از چنین
گزارشهای تهاجمی کمترخواهدشد.
پرادیتنینگرام و جانیواتری ( )4500به بررسی فاکتورهایی
همچون جنسیت  ،تجربه حسابرس ،پیچیدگی وظیفه و فشار
اطاعت بر قضاوت حسابرسان در حسابرسی پرداختند .نتایج
تحقیق بیانگروجودرابطه مثبت بین جنسیت  ،تجربه و تخصص
حسابرس و قضاوت حسابرس می باشد .فشاراطاعت دارای
رابطه منفی با قضاوت حسابرسان بوده و پیچیدگی وظیفه بر
قضاوت حسابرسان تأثیرندارد.
سالیوان (  ) 4552در تحقیقی به بررسی تجربی تأثیر
آموزش اخالقی و توانایی میل دانش آموزان در استفاده از
قضاوت حرفه ای در ح ل تعارضات اخالقی حسابداری می
پردازد .دراین تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده که جامعه
آماری دانشجویان حسابداری بوده که پرسشنامه در ارتباط با
شاخصهای مربوط تجانسهای اخالقی بین دانشجویان سال سوم
دانشگاه و ارشد توزیع گردید .در آزمون ویلکاکسون انجام شده
مشخص گردید که تفاوت معناداری بین دانشجویان حسابداری
در قبل و بعد از آموزش کدهای رفتار حرفه ای در قضاوت
حرفه ای آنها وجود دارد.
پاتل و همکاران (  )4554در تحقیق خود به بررسی تأثیر
فرهنگ برقضاوت حرفه ای حسابرسان استرالیا ،هند ،مالزی
وچین در حل تعارض حسابرس -مشتری می پردازند.این
مطالعه با توجه به ویژگیهای فرهنگی و تفاوتهای حاکم برآن به
تنظیم این فرضیه می پردازد که حسابرسان استرالیایی نسبت
به حسابرسان هند ،چین و مالزی کمتر به حل تعارضات بین
مشتری و حسابرس ازطریق نزدیک شدن به مشتری می
پردازندو کمتر می پذیرند که ازاین طریق تعارضات را حل
نمایند .نتایج از فرضیه وجود تفاوت بین حسابرسان استرالیایی
با حسابرسانی مالزیایی ،هندی و چینی درقضاوت حرفه ای
حمایت می کنند.بعالوه  ،نتایج بیانگر آن هستند که معیارهای
چندگانه از قدرت توضیحی باالتری نسبت به معیارهای تک
بعدی برخوردار هستند.
گودوین ( )4555درتحقیق با عنوان « حل وفصل تعارض
حسابرس -کارفرما در مورد صورتهای مالی» به بررسی
سبکهای مدیریت تعارض مورد استفاده توسط حسابرسان در
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هنگام حل وفصل اختالفات با مشتریان در خصوص صورتهای
مالی می پردازد.
جنگیزو همکاران (  )0550تحقیقی را با عنوان « تأثیر
عملکرد مشتری بر قضاوت حسابرسان  :بررسی تاثیرات
جسمانی و اعتماد مشتریان» انجام دادند .هدف این مقاله
بررسی قضاوتهای حسابرسان و تصمیم گیری در وقوع و
تکراریک حالت واضح از اولویت مشتری است .نیتجه تحقیق
حاضر این است که قضاوتهای حسابرسان و تصمیمات آنها به
اعتمادسازی نسبی مشتریان حساسیت دارد .یافته ها  ،پیشنهاد
می کنند که حسابرسان نسبت به اعتبار بخش مشتریان
واکنش نشان دهند زمانی که نمایندگی مشتریان مورد ارزیابی
قرار می گیرد.

بوده و متغیر حرفه ای گرایی بعنوان متغیر مستقل و تعارض
بین حسابرس و مدیریت بعنوان متغیر وابسته در نظرگرفته می
شود.
جدول  -1متغیرهای تحقیق
متغیر

متغیر

متغیر

مستقل

وابسته

میانجی

حرفه ای گرایی

*

-

-

قضاوت حرفه ای
تعارض حسابرس و مدیریت

*
-

*

*
-

متغیرهای تحقیق

 -4یافته های پژوهش
 -3روششناسی پژوهش
باتوجه به نتایج حاصل از تحقیق و بکارگیری آنها در نحوه
قضاوت حسابرسان  ،تحقیق حاضر از نظرهدف ،کاربردی و به
لحاظ گرد آور ی داده ها پیمایشی و به لحاظ بررسی رابطه
متغیرها همبستگی است .در تحقیق حاضر به منظور جمع
آوری داده ها و مبانی نظری تحقیق  ،به ترتیب از روش میدانی
و کتابخانه ای استفاده می شود و ابزار مورد استفاده در تحقیق
حاضر پرسشنامه های استاندارد و فیش برداری است .جامعه
آماری تحقیق حسابرسان و حسابداران حرفه ای بوده که از بین
آنها با استفاده از فرمول کوکران نمونه مورد نظر تعیین و با
روش نمونه گیری تصادفی نمونه مورد نظر انتخاب می گردد.
در این پژوهش تایید روابط بین متغیر ها و عوامل از طریق
تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک مدل سازی  PLSبا استفاده از
نرم افزار  PLS2 Smartکه یک فن مدل سازی مسیر واریانس
محور است و امکان بررسی نظریه و سنجه ها را به طور
همزمان فراهم می سازد ،از این روش در مواردی که مدل
پیچیده یا حجم نمونه کوچک بوده و یا توزیع متغیرها نرمال
نباشد ،استفاده می شود .همچنین با استفاده از آزمون سبل
فرض نقش میانجی متغیر قضاوت حرفه ای مورد بررسی قرار
می گیرد .قضاوت حرفه ای درقالب دو متغیر مستقل ومیانجی

یافته های تحقیق در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی بشرح
زیر ارائه می گردد.
 -1-4آمار توصیفی
در جدول زیر شاخصهای مرکزی از جمله میانگین و میانه
و شاخص های پراکندگی از جمله انحراف معیار ،کشیدگی و
چولگی برای متغیرهای مختلف محاسبه شده است بزرگ بودن
میانگین از میانه وجود نقاط بزرگ را در داده ها نشان می دهد
زیرا میانگین تحت تاثیر این مقادیر قرار می گیرد در این موارد
توزیع داده ها چوله به راست است و در حالت بر عکس و در
برخی موارد چوله به چپ است توزیع هیچ متغیری چوله به
چپ نیست.
در صورتی که مقادیر میانگین و میانه متغیرها نزدیک به
هم است توزیع متغیرها متقارن است این ویژگی اهمیت زیادی
دارد زیرا تقارن یکی از ویژگی های توزیع نرمال است که در
بخش بعد به آن پرداخته خواهد شد( .میزان کشیدگی و
چولگی توزیع نرمال صفر است) مقدار چولگی و کشیدگی برای
متغیره ای تحقیق نزدیک به صفر است که این شاخص ها
نشانگر است که این متغیرها توزیع تقارن نسبی دارند و از این
نظر توزیع این متغیر شبیه توزیع نرمال است توزیع سایر متغیر
نیز نسبتا متقارن است.

جدول -1آمار توصیفی برای متغیرهای تحقیق
متغیرها

تعداد

میانگین

میانه

حرفه گرایی

215

3/69

3/70

انحراف

چولگی

کشیدگی

حداقل

حداکثر

0/36

-0/49

1/21

2/21

4/57

معیار

تعارض حسابرس ومدیریت

207

4/24

4/25

0/65

-0/08

0/07

2/38

6/00

قضاوت حرفه ای

206

-1/12

-1/45

1/56

0/76

-0/45

-3/00

3/00
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مقادیر بار عاملی برای آیتم های هر متغیر مکنون آورده شده
است.
همگی گویه ها دارای آماره  tبزرگتر از مقدار 0 /51بودنـد
پس هیچ کدام از گویه ها از مدل حذف نمیشوند پس کار را بـا
همه گویه ها (سواالت) ادامه داده و به بررسی مدل میپردازیم.
از طرفی بر اساس بارهای عـاملی ،شاخصـی کـه بیشـترین بـار
عاملی را داشته باشـد ،در انـدازه گیـری متغیـر مربوطـه سـهم
بیشتری دارد و شاخصی که ضرایب کوچک تـری داشـته باشـد
سهم کمتری رو در اندازه گیری سازه مربوطه ایفا میکند

 -2-4تحلیل عاملی تاییدی
در روش شناسی مدل معادالت ساختاری ،ابتدا به ساکن
الزم است تا روایی سازه مورد مطالعه قرار گرفته تا مشخص
شود گویههای انتخاب شده برای اندازه گیری متغیرهای مورد
نظر خود از دقت الزم برخوردار هستند .برای این منظور از
تحلیل عاملی تاییدی ( ،)CFAاستفاده می شود .به این شکل
که بار عاملی هر گویه با متغیر خود دارای مقدار  tباالتر از
 0/51باشد .در این صورت این گویه از دقت الزم برای اندازه
گیری آن س ازه یا متغیر مکنون برخوردار است در جداول زیر

جدول -2تحلیل عاملی تاییدی (مقادیر بار عاملی و مقدار  ) tبرای متغیر حرفه ای گرایی
متغیر

حرفهای گرایی ()P

گویه

بار عاملی

تعهد موکل  /مشتری ()CC

خطای
استاندارد

آماره t

0.692503

0.099830

6.936839

تعهد سازمانی ()OC

0.667513

0.138348

4.824870

تعهد حرفه ای ()PC

0.837911

0.066249

12.647937

سختگیری و تقویت الزامات استقالل ()RE

0.879258

0.051181

17.179375

ارزش عنوان حسابرس رسمی ()VCA

0.753942

0.129450

5.824189

جدول -3تحلیل عاملی تأییدی (مقادیر بار عاملی و مقدار  ) tبرای متغیر تعارض بین حسابرس و مدیریت
متغیر

تعارض بین حسابرس و
مدیریت ()CBAM

گویه

بار عاملی

خطای استاندارد

آماره t

T1

5/770074

5/550072

00/000105

T2

5/745544

5/555405

7/575544

T3

5/700045

5/555571

04/005100

T4

5/770470
5/004502

5/500002
5/555002

5/220257
02/105500

T6

5/774052

5/575775

05/500525

T7

5/755001

5/570520

05/555004

T8

5/755440

5/571050

05/405450

T5

 -3-4خروجی های مدل
با استفاده از مدل درونی می توان به بررسی فرضیه ها
پرداخت .با مقایسه مقدار  tمحاسبه شده برای ضریب هر مسیر
می توان به تایید یا رد فرضیه ی پژوهش پرداخت .بدین سان
اگر مقدار قدرمطلق آماره  tبزرگ تر از  0/51گردد ،در سطح
اطمینان  %55و در صورتی که مقدار آماره  tبیشتر از 4/50
گردد ،ضریب مسیر در سطح اطمینان  %55معنادار است .نتایج
آزمون مدل مفهومی تحقیق در حالت معناداری ضرایب در

شکل های زیر نشان داده شده است .برای بررسی معنادار بودن
ضرایب مسیر الزم است تا مقدار  tهر مسیر باالتر از 0/51
شود .در این تحلیل مقدار آماره  tبرای چهار مسیر ،باالتر از
 0/51بوده و در نتیجه معنادار می باشد و برای مسیر حرفه
ای گرایی به تعارض بین حسابرس و مدیریت معنادار نمی
باشد .ضریب تعیین برای متغیر قضاوت حرفه ای مقدار 5/47
براورد شده و نشان می دهد که متغیر حرفه ای گرایی توانسته
است  %47از تغییرات قضاوت حرفه ای را توضیح دهند.
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نمودار  2-4و نمودار 1-4مقدار ضرایب مسیر و بارهای عاملی
 -4-4مدل درونی (مدل ساختاری)
در قالب مدل درونی فرضیات مورد بررسی قرار گرفتنـد و
مسیر مدل ساختاری ارزیابی شد .هر مسیر متناظر بـا یکـی از
فرضــیات مــدل اســت .آزمــون هــر فرضــیه از طریــق بررســی
عالمت،اندازه و معناداری آماری ضـریب مسـیر (بتـا) بـین هـر
متغیر مکنون با متغیر وابسته است .هر اندازه این ضریب مسـیر
باالتر باشد تاثیر پیش بینی کننـده متغیـر مکنـون نسـبت بـه
متغیر وابسته بیشتر خواهد بود .با در نظر گرفتن نتایج بررسـی
روابط بین متغیرهای مستقل و وابسـته بـا اسـتفاده از ضـریب
مربوط می توان به بررسی معنـی داری اثـرات بـین متغیرهـای
پژوهش پرداخت  .به منظور بررسی معنی داری ضریب مسیر یـا
همان بتا باید معناداری مقدار  t-valueبرای هـر ضـریب مسـیر
8

مورد توجه قـرار گیـرد ،از همـین رو از روش بـوت اسـترپینگ
0استفاده شد که برای این منظور باز نمونه گیری ،در دو حالـت
 555و  055نمونه شبیه سازی شد که نتایج نشان میدهـد در
هر دو حالت ،در معنی دار بـودن یـا بـی معنـی بـودن پـارامتر
تغییری ایجاد نشده و نتایج از اعتبار محکمی برخوردار هستند.
با توجه به مقدار آماره  tدر سطح اطمینان  %55نشان می
دهد حرفه ای گرایی به تعارض بین حسابرس و مدیریت تـاثیر
معنادار نداشته است
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جدول -4اثر خطی مستقیم نقش متغیرهای پژوهش در مدل
مسیر

خطای

بتا

میانگین

PJ ← P

-0.154284

-0.167812

0.058820

CBAM ← PJ

0.190255

0.197242

0.081583

CBAM

-0.011282

-0.013385

0.094288

←P

 -0-4آزمون فرضیههای پژوهش
پس از بررسی مدل اصلی ،فرضیههای مدل پژوهشی مورد
ارزیابی قرار گرفته اند اگر مقدار قـدرمطلق آمـاره  tکـوچکتر از
مقدار  0/51باشد فرض صفر نتیجه گرفته میشود و در صورتی
که مقدار قدر مطلق آماره  tبزرگتر از مقـدار 0/51باشـد فـرض
صفر رد میشود و در این بخش فرضیات مربوط آزمون میشود.
فرضیه ( :)1حرفه ای گرایی بـر قضـاوت حرفـه ای تـاثیر مـی
گذارد.
چون مقـدار قـدرمطلق آمـاره  tبرابـر  4/140و بزرگتـر از
مقدار  0/51است پس فرض صفر رد میشـود یعنـی در سـطح
اطمینان  % 55حرفه ای گرایی بر روی قضاوت حرفه ای تاثیر
معنی داری دارد و مقدار تاثیر برابر  5/052و منفـی (معکـوس)
است .بنابراین می توان نتیجه گرفت با افزایش میزان حرفـه ای
گرایی  ،سطح قضاوت حرفه ای کاهش مییابد.
فرضیه ( :)2قضـاوت حرفـه ای بـر تعـارض بـین حسـابرس و
مدیریت تأثیر می گذارد.
چون مقدار قدرمطلق آماره  tبرابر  4/00و بزرگتر از مقـدار
 0/51است پس فرض صفر رد میشود یعنی در سطح اطمینان
 % 55قضــاوت حرفــه ای بــر روی تعــارض بــین حســابرس و
مدیریت تاثیر معنی داری دارد و مقدار تاثیر برابر  5/05و مثبت
(مستقیم) است .بنابراین می توان نتیجه گرفت با افزایش سطح

آماره  tباز نمونه گیری

استاندارد

222

022

022

2.622981

2.429300

2.377278

2.332044

2.194849

2.066469

0.119650

0.118941

0.117083

قضاوت حرفه ای  ،میزان تعارض بین حسابرس و مـدیریت نیـز
افزایش مییابد.
فرضییه ( :)3حرفـه ای گرایـی بـر تعـارض بـین حســابرس و
مدیریت تأثیر می گذارد.
چون مقدار قـدرمطلق آمـاره  tبرابـر  5/045و کـوچکتر از
مقدار  0/51است پس فرض صفر رد نمیشود یعنـی در سـطح
اطمینان  % 55حرفه ای گرایی بر روی تعارض بین حسابرس و
مدیریت تاثیر معنیداری ندارد .
فرضیه ( :)4حرفه ای گرایـی از طریـق قضـاوت حرفـه ای بـر
تعارض بین حسابرس و مدیریت تاثیر می گذارد.
با توجه به جدول فوق برای مسیر  0مقدار قدرمطلق آماره
 tبرابر  4/14و بزرگتر از مقدار  0/51است  ،بنابراین حرفه ای
گرایی بر قضاوت حرفه ای تاثیر معنیداری دارد؛ از طرفی برای
مسیر  4مقدار قدرمطلق آماره  tبرابر  4/00و بزرگتر از مقدار
 0/51می باشد ،بنابراین قضاوت حرفه ای بر تعارض بین
حسابرس و مدیریت تاثیر معنیداری دارد.
از طرفی با توجه به آماره آزمون سبل ( )-0/700و سطح
معناداری ( )5/507که بزرگتر از  5055می باشد و فرض صفر
رد نمی شود بنابراین در سطح اطمینان  %55حرفه ای گرایی
از طریق قضاوت حرفه ای بر تعارض بین حسابرس و مدیریت
تاثیر نمی گذارد.

جدول -0نتایج آزمون برای فرضیه 1
آماره t

مقدار جدول

نتیجه گیری

ضریب مسیر

4/140

0/51

تاثیر دارد

-5/052

جدول -6نتایج آزمون برای فرضیه 2
آماره t

مقدار جدول

نتیجه گیری

ضریب مسیر

4/00

0/51

تاثیر دارد

5/05

جدول -7نتایج آزمون برای فرضیه 3
آماره t

مقدار جدول

نتیجه گیری

ضریب مسیر

5/045

0/51

تاثیر ندارد

-5/500
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جدول -0نتایج آزمون برای فرضیه 4
مسیر

برآورد ضریب

آماره t

S.E

0

حرفه ای گرایی  >--قضاوت حرفه ای

-5/05

4/14

5/555

4

قضاوت حرفه ای  >--تعارض بین حسابرس و مدیریت

5/05

4/00

5/504

جدول - 9نتایج آزمون sobel

 Zآماره آزمون

S.E

 pسطح معناداری

اثر غیر مستقیم

-0/700

5/507

5/507

-5/545

 -0نتیجه گیری و بحث
در فرضیه اول که به بررسی تأثیر حرفه ای گرایی بر
قضاوت حرفه ای حسابرسان پرداخته شده  ،نتایج حکایت از
وجود تأثیر معنادار و معکوس میزان حرفه ای گرایی برسطح
قضاوت حرفه ای حسابرسان دارد .یعنی با افزایش میزان حرفه
ای گرایی  ،سطح قضاوت حرفه ای حسابرسان کاهش می یابد.
همان گونه که پیشتر گفته شد حرفه ای گرایی که دربرگیرنده
تشکلهای حرفه ای و انجمن های حرفه ای حسابداری و
حسابرسی می باشد و به نظر می رسد از آن جایی که متأسفانه
رسالت چنین تشکل هایی دربین اعضای حرفه و حتی
دانشگاهیان هنوز در هاله ای از ابهام قراردارد این مسئله عامل
این تأثیر معکوس بر قضاوت حرفه ای حسابرسان باشد  .شاید
دلیل دیگر نتیجه حاضر نبود ساختارو تشکیالت حرفه ای
درسطح استان ها و شهرستان ها که عمدتأبصورت نمایندگی
بوده که خود می تواند عاملی درجهت غیرحرفه ای بودن افراد
دست اندرکار بررسی صورتهای مالی و سایرخدمات حرفه ای
حسابرسی باشد .یکی دیگرازدالیل نتیجه حاصله را می توان
ناشی از عدم یکپارچگی در استانداردهای حسابداری و کمبود
استانداردهای اخالقی مدون و منسجم درحرفه دانست که
نتیجه این فرضیه با تحقیق فاطمی و همکاران (  )4502و
تحقیق آدیمی و همکاران ( )4500مطابقت دارد .شاید بتوان
عامل دیگر را نبود هوش معنوی دربین افراد حرفه ای در
حسابرسی دانست که عاملی است در جهت افزایش حرفه ای
گرایی که اکبری الکه و همکاران ( )0054در تحقیق خود به
این نیتجه دست یافتند که نهایتأ می تواند منجربه بهبود
سطح قضاوت حرفه ای حسابرسان گردد.
در ارتباط با نتایج فرضیه دوم که تأثیر قضاوت حرفه ای را
برتعارض بین حسابرس و مدیریت می سنجد می توان اذعان
نمود که هرچه سطح قضاوت حرفه ای افزایش می یابد میزان
تعارض بین حسابرس ومدیریت نیز افزایش می یابد که حل آن
دچار چالش می شود .شاید بتوان دالیل متعددی را درخصوص
11

بروز این تأثیر عنوان داشت  .ازجمله اندازه  ،تجربه  ،ارزش های
اخالقی حرفه  ،تخصص حسابرس  ،میزان استقالل  ،فرد گرایی
درمقابل جمع گرایی  ،شهرت و اعتبار و خانواده و مذهب
حسابرسان از جمله عواملی هستند که ممکن است برقضاوت
حسابرسان و نهایتأ ایجاد تعارض بواسطه عدم دریافت گزارش
مورد انتظار ازسوی مشتریان و یا فشارهای ایجاد شده از سوی
همکاران منجرشود .نتایج تحقیق حاضربا نتایج تحقیق
اسپینوسا –پیک و باررانی کوآ ( )4505مطابقت دارد .فرضیه
سوم تحقیق بیانگر تأثیر حرفه ای گرایی بر تعارض بین
حسابرس و مدیریت است که نتایج نشاندهنده عدم تأثیر حرفه
ای گرای بر تعارض بین حسابرس ومدیریت می باشد.شاید
بتوان دلیل آن را عدم ارتباط قوانین و مقررات محض موجود
درساختار تشکیالتی حسابرسان دانست و عامل اصلی در ایجاد
تعارض بین مدیریت و حسابرس را نتیجه عملی و کاربردی
قوانین درنظرگرفت .دراین راستا نیز تحقیق مشابهی که در
نتیجه جستجو در منابع مرتبط بود ،وجود نداشت  .نتیجه
حاصل از آزمون فرضیه چهارم بیانگر تأثیر معناداری حرفه ای
گرایی برقضاوت حرفه ای و تأثیرقضاوت حرفه ای بر تعارض
بین مدیریت و حسابرس می باشد  .اما با توجه به آزمون سبل
نمی توان قضاوت حرفه ای را بعنوان نقش میانجی بر تأثیر
حرفه ای گرایی بر تعارض بین حسابرس و مدیریت تلقی نمود.
شاید بتوان نتیجه حاصله را این چنین تحلیل نمود که
حسابرسان در انجام عملیات حرفه ای خود بویژه درقضاوت
کردن حرفه ای عمل نمی نمایند یا بعبارتی دیگر از
استانداردهای حرفه ای بهره گیری نمی نمایند.
باتوجه به نتیجه حاصل از فرضیه اول پیشنها د می گردد
سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی نسبت با راه اندازی
نمایندگی ها دراستان ها وشهرستان ها نظارت بیشتر و جامع
تری را اعمال نموده و ضوابطی را تدوین نمایند که درصورت
دارا بودن شرایطی از جمله کسب موفقیت در آزمون های
اجرایی حسابرسی و ....مجوز تأسیس نمایندگی را ارائه نمایند.
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هم چنین پیشنهاد می گردد نسبت به یکپارچه سازی
استانداردها و ایجاد ارتباط بین استانداردهای حسابداری
موجود و هم چنین استانداردهای حسابرسی اقدامات موثری از
سوی متولیان امور صورت گیرد که تناقض و تضاد در
استانداردها منجربه اعمال قضاوتهای غیرحرفه ای نگردد  .با
توجه به نتیجه حاصل از فرضیه دوم که نشاندهنده
تأثیرمستقیم ومثبت سطح قضاوت حرفه ای برمیزان تعارض
بین حسابرس ومدیریت است می توان پیشنهاد نمود که سعی
شود موسسات حسابرسی را ازکوچک بودن خارج کرده و با
ترکیب موسسات حسابرسی و ایجاد موسسات بزرگتر و استفاده
از افراد باتجربه تر در آموزش دادن افراد کم تجربه و موسساتی
که از شهرت و سرشناسی برخوردارند بتوان موسسات کوچک را
که دارای شهرت کمتر هستند ارتقاء داده و باعث باال رفتن
کیفیت حسابرسی آنها شوند .همچنین پیشنهاد می گردد آیین
رفتارحرفه ای در موسسات حسابرسی عملیاتی تر گردیده و
درحد شعار نباشند و ضوابطی را برای سنجش آن از سوی
موسسات تعیین کننده کیفیت کارحسابرسان تدوین و عملیاتی
گردد .هم چنین پیشنهاد می شود درگزینش و انتخاب افراد
حرفه ای  ،مذهب و خانواده افراد را نیز در نظرداشته باشند
چراکه رفتار و اعمال انسانها تا حدود زیادی ریشه در مذهب و
خانواده آنها داشته و منجربه رفتاری همراه با حس جمع گرایی
و کاهش تعارضات بویژه در قضاوتهای آنها می گردد.
بر اساس نتایج حاصل از فرضیه سوم و چهارم که مرتبط با
هم می باشند و نتایج نشاندهنده عدم تأثیر حرفه گرایی بر
تعارض بین حسابرس و مدیریت بوده و همچنین عدم نقش
میانجی قضاوت حرفه ای برتأثیر حرفه گرایی برتعارض بین
حسابرس و مدیریت می باشد می توان پیشنهاد نمود که حرفه
ای گرایی درسطح سازمان ها و همچنین استفاده کنندگان از
صورت های مالی ناشناخته مانده و سازمان حسابرسی و انجمن
حسابداران باید حرفه ای گرایی را دربین افراد جامعه بویژه
حسابرسان شاغل درموسسات بصورت دقیق و کامل معرفی
نموده و تأثیر گذاری آن را بر حل تعارضات موجود بین
حسابرسان و مدیریت بیان نمایند.
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