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Abstract 

Objective: The purpose of this study is to examine the effect of 

auditor's professional skepticism, PS, on the assessment of fraud risk, 

considering the moderator effect of communication skills and social 

undermining among 445 auditors working in public and private audit 

institutions in Tehran province. 

Method: This study is applied research in terms of the purpose, and 

a descriptive-survey type, using data from the year 2017. We 

examined the hypotheses in the forecasting model of relationships, 

and determined the moderator effect of communication skills and 

social undermining factors on the relationship between auditor's PS 

and fraud risk assessment, using the inferential statistics. The data was 

collected from a questionnaire and analyzed by a structural equation 

system using Amos software. 

Results: Findings showed that only two factors of six of the PS, 

including questioning mind and judgment suspension, have significant 

relationships with fraud risk assessment. Communication skill has 

positive and significant moderator effects on three indicators of the PS 

in fraud risk assessment, namely knowledge search, judgment 

suspension, and self-confidence. Also, findings indicated that social 
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Abstract 
 

undermining has negative and significant moderator effects on the 

three indicators of the PS in fraud risk assessment. 

Conclusion: Because auditors' behavioral and ethical 

characteristics are effective in applying professional skepticism and 

fraud risk assessment, it is important to pay more attention to auditors' 

behavioral and ethical dimensions in the work environment. 
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با توجه به  ،حسابرس بر ارزیابی ریسک تقلب ای حرفههای تردید  دیدگاه ریتأثبررسی 

 مهارت ارتباطی و تضعیف اجتماعی کنندگی مداخلهاثر 
 

 سیدحسین حسینی

 مهد بهمن بنی

 زهرا صفری

 چکیده

ای حسابرس بر ارزیابی  تردید حرفه یها دگاهید ریتأثتحقیق حاضر  هدف:

کننهدگی ماهارا ارتطهاوی ض تفه ی       ریسک تقلب را با توجه به اثر مداخلهه 

حسابراهی ض   اهازمان نفهر از حسابراهان غهادر در     444اجتماعی، در میان 

 .نماید بررای میااتان تاران خصوصی حسابرای  مؤاساا

 -صهیفی پژضهش از حیث هدف کاربردی، از حیهث رضش تو این  رضش:

ها بر حسب  اات. این تحقیق به آزمون فرضیه 6931پیمایشی ض مربوط به اال 

گری اب اد  پردازد ض به دنطال ت یین اثر مداخله بینی می پیش الگویرضابط مطتنی بر 

ای حسهابرس ض   تردیهد حرفهه   ۀماارا ارتطاوی ض تف ی  اجتماعی بهر راب ه  

های پژضهش از وریق  ارزیابی ریسک تقلب، از رضش آمار ااتنطاوی اات. داده

 افزار نرمآضری غده ض با ااتفاده از م ادالا ااختاری به کمک  جمع ،پراشنامه

 آموس، مورد تحلیر قرار گرفته اات.
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تردیهد  دهد که از میان غش مشخصهه   نتایج این م ال ه نشان می ها: یافته

ای، تناا دض عامر ذهن پراشگر ض ضقفه در قفاضا بهر ارزیهابی ریسهک     حرفه

ای در ارزیابی  هستند. ماارا ارتطاوی با اه غاخص تردید حرفه دار م ناتقلب 

ریسک تقلب، ی نی جستجوی دانش، ضقفه در قفاضا ض اعتماد بهه نفها اثهر    

ه غهاخص تردیهد   دارد. تف ی  اجتماعی بهر اه   دار م ناگری مثطت ض  مداخله

ای در ارزیابی ریسک تقلب، ی نی ذههن پراشهگر، ضقفهه در قفهاضا ض      حرفه

 .دارد دار م ناگری منفی ض  اعتماد به نفا اثر مداخله

 در حسابراهان  اخالقهی  ض رفتاری های ضیژگی که آنجایی از گیری: نتیجه

 چهه  ههر  توجه اات، مؤثر تقلب ریسک ارزیابی ض ای حرفه تردید کارگیریه ب

 اهمیهت  حهازز  حسابراهی  کهار  محیط در آناا اخالقی ض رفتاری اب اد به بیشتر

 .اات

 .، ارزیابی ریسک تقلب، ماارا ارتطاوی ض تف ی  اجتماعیای حرفهتردید   :کلیدی یها واژه

 ریتهأث (. برراهی  6933  صهفری، زههرا.    بامهن ، ماهد  یبنه حسینی، ایدحسهین    استناد:

بها توجهه بهه اثهر      ای حسهابرس بهر ارزیهابی ریسهک تقلهب،      های تردیهد حرفهه   دیدگاه

 .16-614(، 2 66، دانش حسابداریکنندگی ماارا ارتطاوی ض تف ی  اجتماعی.  مداخله

 مقدمه

بره ویرشه در محریا کرار « تحقیقرا  رفتراری»های اخیرر، الالهره الی ری پشوهشرگران بره  در دهه

حرفه حسابداری  دارند، االتقاد فرهنگ در حوزه حسابداری پشوهشگرانحسابرسی افزایش یافته است. 

 .(4899 ،4گرریاسرت ) جامعره اخالهری ی اجت راالی وهرا ارزش از مترثرر دیگرری حرفره هرر ه انند

 مؤسسرهوجهه و منش  گر بیان، آنهاو صاحبکاران هستند. به البارتی رفتار  مؤسسهرابا میان  ،حسابرسان

، انرد رفتهیپذرا  مؤسسرهی اخالهری ها ارزشی که در محیا کاری، اخالهی فعالیت ن وده و افراداست. 

یکری از مکراتبی کره در  (.4380 ،یفرخران خرواهیکن رحریم نیرا و) کننرد میی یاب هویت مؤسسهبیشتر با 

ی هرا ویشگیی و حسابرسری مرورد توجره هررار گرفتره و تراریرا  شناسر رواناخیر در حروزه  یها سال

ی را بر حسابرسی مطرح کرده است، مکتب تردیدگرایی )شک گرایی( اسرت شناس روانشخصیتی در 
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ناشری از تقیرب، حرفره  یهرا ییرسروااخیر، برا توجره بره  یها سالدر (. 4384یعقوب نشاد و ه کاران، )

ارر ال یقری برر حرفره داشرته و  ها تقیبشد  مورد توجه و کنکاش هرار گرفته است. این  حسابداری به

سرربب گردیدنررد تررا  هررا ییرسرروابزرگرری شررده اسررت. ایررن  یها شرررکتمنجررر برره ورشکسررته شرردن 

و  انصراریمرالی االت راد نداشرته باشرند ) یهرا گزارشان، چندان به خدما  حسابرسران و گذار سرمایه

حسابرسانی که به هضاو  خود مط ئن هستند و از ابزارهرایی اندیش ندان بر این باورند  (.4398ک الی، 

، گیرنرد ن یک ک  دهد میرا افزایش  2تقیبو ارزیابی ریسک فرایند کشف  ،که ارربخشی حسابرسی

 .(4891، 3ه کاران آرکس واز بعد روانشناختی بایستی مورد تحییل هرار گیرند )

 در هک پردازد یم یزیچ نیتبی به یتئور دگاهید است و از یرفتار یموضوال ،1ای حرفه دیترد

 و فرهنرگ دگاهید از و شود یم شناخته ییر بنایز اصل ،یبخش نانیو اط  یحسابرس یادیبن اصول

 ن اید یم یابی شهیر را آن (ردیگ یمسرچش ه  یشناس روان و یشناس جامعهاز  هک) یزشیانگ الوامل

 نیا انگریب ،(4883) 1ارانکه  شولتز و «1یاریاخت یگزارشگر الگوی» (.4381و ه کاران،  ینیحس)

 یو کادرا نیه چن و تقیب تیجد از شخص کادرا با تقیب، موارد گزارش احت ال هک است

و  یگزارشگر یشخص نهیهز نیب نیچن هم .ابدی یم شیافزا یگزارشگر یبرا یشخص تیمسئول از

 شرفا  ،ای حرفره دیرترد زیراد اریبس تیاه  .دارد وجود یمنف رابطه تقیب موارد گزارش احت ال

 نیرا در شرتریب یرهن ودهرا بره ازیرن و دهد میهرار  ریتثرآن، الوامیی که آن را تحت  فینبودن تعر

 است. حوزه نیا در شتریب یها پشوهش انجام ضرور  دهنده نشانخصوص، 

 فیتضرع»، یتعرامال  اجت راال و یفررد نیبر روابرا ۀطیح در یسازمان یها یبدرفتار از یکی

 در فررد فیمنظرور تضرع بره زمران طول در که است ییرفتارها شامل. این پدیده دارد نام« 1یاجت اال

 ردیپرذ یمر صور  ،ویشهر   حسن و کار با مرتبا یها تیموفق ،یفرد انیم روابا حفظ و تیتثب

 را سرازمان اهدا  کالن به یابی دست است که یالامی یاجت اال فیتضع (.2002، 9دافی و ه کاران)

محققران بره طرور سرنتی، از سرویی دیگرر،  (.4381فیاضی و یوسفیان آرانی، ) دهد می هرار ریتثر تحت

 کنرد میرا به النوان یک استراتشی رفتاری برای رسیدن به اهردا  در کرار ارزیرابی  «8ارتباطیمهار  »

از  یا مج والرهدارای  ،رنردیگ یمر را بره کرار ارتباطیافرادی که مهار  (. 2041، 40مانیون و ه کاران)
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آگاهانه و در راستای پیش برد اهدا  خرود، مهرار   دهد میاجازه  آنهاباورهای اخالهی هستند که به 

ارتقای شرلیی( هررار گرفتره باشرد بره  مثالًرا به کار گیرند. چنانچه فردی تحت شرایا خاص ) ارتباطی

  (.2040، 44فرگوسندنبال فرصتی است تا آن را به واهعیت برساند )

از آنجایی که حرفه حسابرسی مبتنی بر یک کار تی ی و گروهی بوده و تعامل مثبت حسابرسان با 

یکدیگر از اه یت زیادی برخروردار اسرت، لرذا برروز برخری رفتارهرای الیرر اخالهری ماننرد تضرعیف 

 (.2008، 42الینرگ و ه کراراند) خدشه وارد ن ایرداالتبار این حرفه به  تواند میاجت االی در حسابرسان 

 و هضاو  فرآیند بر روانی حاال  و احساسا  تاریرگذاری در حوزه بنیان گذاران نیتر یاصی از یکی

احساسری و  یهرا واکنش که است القیده این بر (4890) 43زاژونک ی،شناس روان در الیم یگیر تص یم

 اطالالرا  پردازش فرآیند ناخودآگاه، و طور خودکار به ،ها محرک و مختیف الوامل به نسبت روانی

، یرک «41تئوری فعال سرازی ویشگری»بر این اساس،  .دهند یم هرار ریتثرفرد را تحت  هضاو  در ملز و

 ،41ترت و گراترمن) شرود میدیدگاه تعامیگرا و متقابل از شخصیت افراد و محیا کاری آنان نشان داده 

ی رفتاری و شخصیتی افراد مستیزم ایجاد شرایا و محیطی برای بروز ها ویشگی( ؛ بدین معنی که 2000

است. این در حالی است که افراد چنان چه دیگران را تهدیدی برای موفقیت برالقوه و االتبرار خرود  آنها

بدانند و یا ه کار خود را مانع موفقیت در کار، دستیابی بره االتبرار و حفرظ ارتباطرا  برین فرردی تیقری 

برای تاریرگذاری بر ه کاران خود انگیزه پیدا خواهند کرد که رفتار تضعیف اجت راالی  احت االًیند؛ ن ا

 ،حسابرسری ۀدر حروزبررسری ادبیرا   به مثابره ابرزاری بررای ایرن تاریرگرذاری باشرد. تواند می آنهادر 

و حسابرسران کره چگونره روابرا برین فرردی  ایرن موضروا اسرت ضعف تحقیق در مورد ۀدهند نشان

 (.2049، 41شرافر و شرافر) دهرد میهرار  ریتثرتحت  حسابرسی را یها هضاو ، آنها ی رفتاریها ویشگی

در ایرن بیشتر و مطالعا   ها پشوهشرفتاری در حوزه حسابرسی و انجام تحقیق در مورد تثریر مداخال  

 شرود انتصر ی ا  حسابرسر و هرا یابیرارز، ها هضراو  بررمنفی موجب کاهش اررا   تواند میحوزه 

 ریترثربررسی و ای  حرفههای اصیی تردید  چنین، با شناسایی مشخصه هم (.2043 ،41و مورنوباتاچارجی )

، بیش از پیش به ضرور  توجه به ابعاد شخصریتی حسابرسران آنهاای  حرفههضاو  رفتار حسابرسان بر 

اصیی این پرشوهش آن اسرت  سؤالبا توجه به آنچه بیان شد،  (.2008، 49کواداکرز) میبر یممستقل پی 
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ارتبراطی و ی مهرار  هرا ویشگی ریتثرتحت  حسابرس در ارزیابی ریسک تقیب،ای  حرفهتردید که آیا 

 ؟گیرد میتضعیف اجت االی هرار 

 در حسابرسران رفتراری یهرا یشگریو بره کم توجه انگریب مبانی نظری، در شده انجام مطالعا 

 بره مربرو  مباحر  به یناسشرفتار منظر از پیشینه پشوهش نیچن هم .است آنها یا حرفه یها هضاو 

ها، از دیگرر ابعراد  الالوه بر این جنبرهاست.  نپرداخته حسابرس در ارزیابی ریسک تقیبای  حرفهتردید 

کننده بروز تقیب با توجه به سطوح گوناگون مهار  ارتبراطی  نوآوری این پشوهش، بررسی ابعاد تعیین

سطح تردیردگرایی  ریتثرشود ادراک مخاطب از  دهندگان بوده که باال  می و تضعیف اجت االی پاسخ

صاحبکار و میزان محجور مانردن وی از اجت راا مرورد حسابرس بسته به توانایی وی در ایجاد ارتبا  با 

در  ی رفتاری حسابرسرانها ویشگیکییت موضوا این تحقیق در ارتبا  با توجه به  با .بررسی هرار گیرد

 تواند می پشوهش این نتایج، در این حوزه و جدید بودن متلیرهای مورد مطالعه کشورمحیا حسابرسی 

 ۀمطالعرشرود.  موضروا مرورد بررسریبرا  ارتبا  در ی گذشتهها پشوهشنظری  گسترش مبانی موجب

حاصرل  کشروردر حسابرسران  ای حرفرهتری از وضرعیت اخرال   بهتر و جامع شناخت تواند میحاضر 

در حروزه ی آتی ها پشوهشبدیع و جدیدی جهت  های ایده تواند میپشوهش نتایج این  چنین همن اید. 

  در حرفه حسابرسی میسر ن اید.ی اخالهی ها ارزشخال  و اتحقیقا  رفتاری در زمینه 

 مبانی نظری پژوهش
 و ارزیابی ریسک تقلب ای حرفهتردید 

گر ن ایرانو  اسرتهای حسابرس  یگیر تص یمها و  بیانگر هضاو  ای حرفهدر مبانی نظری، تردید 

دسرترس ارزیابی هوی از ریسک یا یک ادالا است، مشرو  برر آن کره اطالالرا  بررای حسرابرس در 

 برای شده طراحی پیش از ای برنامه را تقیب (4881) 20واالساز سویی دیگر،  (.2040، 48نیسون« )باشد

 . تقیربگیررد می صرور  ساختگی کمدار و ارائه اسناد قیطر از که کند می فیتعر گرانید بیفر

ای تاکیرد  طرفانه نسبت به تردید حرفره ولی استانداردهای حسابرسی بر دیدگاه بی است، ال دی اهدامی

ذهرن  کیکه متض ن است  ینگرشای  ، تردید حرفه200استاندارد حسابرسی ش اره  43طبق بند دارد. 

 یابیراشتباه باشد( و ارز ایاز تقیب  یناش فینشانه تحر تواند یکه م یطینسبت به شرا یاریپرسشگر )هش

حسرابرس میرزم بره اال رال ، 200حسابرسی شر اره  استاندارد 1بند طبق  است. ینقادانه شواهد حسابرس



 ...کنندگی  با توجه به اثر مداخله ای حسابرس بر ارزیابی ریسک تقلب، های تردید حرفه دیدگاه ریتأثبررسی / 14

 

. اسرت یحسابرسر ا یرال ی یو اجررا یزیر در ت رام مراحرل برنامره یا حرفه دیو ترد یا هضاو  حرفه

و الدم پرذیرش اراهر اطالالرا  اسرت.  تفکر انتقادی یک به معنی داشتن در افراد سرشت کنجکاوانه

کنرد  می دیرتثک یییتحی یها یبا النوان بررس 24در بخش  11ش اره  یال یی نیب یاستاندارد حسابرس هیانیب

االت اد صر  به  گر،ید انیداده شوند. به ب قیتطب یشواهد حسابرس گریبا د دیبا رانیمد یادالاها هیکه کی

شرک  کردیبه رو جهبا تو یحسابرس تیفیک شیبر افزا یگریخود، سند د انیب نیالیا است و ا رانیمد

 ریتثرتحت ای  حرفهتردید است.  یحسابرس ندیفرا ینسبت به صر  زمان در اجرا یبدون نگران یمنطق

فرردی حسابرسران، امکران بهبرود ابعراد توجه بره ی شخصیتی حسابرسان است و در صور  ها ویشگی

تحقیقا  متعددی نشان داده است که (. 2040، 22وایت)داشت خواهد وجود  آنهادر میان ی گرایتردید 

 مرؤررتوسرا حسابرسران  ای حرفرهی شخصیتی در کشف تقیب و انحرا  و بهبود هضراو  ها ویشگی

  (.4883، 23پان ناست )

جسرتجوی شش بعد مطرح شده در مکتب تردیدگرایی شامل: ذهن پرسشرگر، تعییرق هضراو ، 

 (.2043، 21هررار  و ه کرراران)اسررت  اط ینررانی، االت رراد برره نفررس و خودمیرران فررردیدانررش، درک 

 انرداختن تعویرق بره، کنجکراو و پرسشرگر ذهرن یرک شرامل شرواهد، آزمون با مرتبا یها ویشگی

 شرواهد، اسرتدالل، بره الزام هبیل از مواردی پرسشگر شامل . ذهناست دانش جستجوی و هضاو ،

 که است آن بیانگر هضاو  انداختن تعویق به .شود می داده نشان کردن اربا  یا آوردن دلیل و برهان

 انجرام زیررا ،گیررد می صور  کندی به ها هضاو  گیری شکل مشکوک، مورد یک خصوص در

 ه ران نیرز دانرش جسرتجوی .اسرت پشرتیبان اضرافی اطالالرا  آوری ج رع و تثمرل نیازمند هضاو 

فرردی،  برین درک شامل شواهد کنندگان تثمین کردن درک با مرتبا یها ویشگی .است کنجکاوی

 ال رل یها ویشگی. شود می تثمین آنها طریق از شواهد که است منابعی داری امانت و درستی ،انگیزه

 ای حرفه لحاظ بهخود اط ینانی و االت اد به نفس است. خود اط ینانی یعنی  شامل شواهد طبق بر کردن

 کره اسرت شرواهدی اسراس برر مرا هضراو  کره کنیم ادالا بتوانیم که برسیم اط ینان از درجه آن به

 شواهد کفایت گرفتن نظر در با افراد های گیری نتیجهاالت اد به نفس،  ه چنین. است شده گردآوری

بره طرور  معتقد اسرت (2040هار  )، از سویی دیگر .(2043هار  و ه کاران، ) است گرفته صور 
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در بطرن یرک فررد وجرود  «21تردید حالرت»و  «21تردید شخصیتی یا ذاتی»ای  حرفهدو نوا تردید کیی 

که در طرول زمران رابرت  دهد یمدارد. تردید شخصیتی یا ذاتی، ماهیت کیی شکاکی یک فرد را نشان 

بسته به درک فرد از پیرامون خرود،  تواند میموهعیتی است و  است؛ در حالی که تردید حالت، تردیدی

 و حاال  روحی و روانی فردی، افزایش یا کاهش یابد.  گیرد میموهعیتی که در آن هرار 

بره طرور « و اهداما  حسابرس مستقل ها تیمسئول»با النوان  4بیانیه استانداردهای حسابرسی ش اره 

در اکتبرر  .ن ایرد می ای حرفرهکه مراهبت کافی، حسابرسان را میزم به ت رین تردیرد  کند میواضح بیان 

بررسری تقیرب در »برا النروان  88، اسرتاندارد حسابرسری شر اره هیئت استانداردهای حسابرسری، 2002

که چگونه این امر باید  کند میبیان  صراحتاً 88بیانیه ش اره را منتشر ن ود. « ی مالیها صور حسابرسی 

هررد  از اسررتاندارد مزبررور ایررن اسررت کرره  ،در واهررعدر هررر کررار حسابرسرری آشررکار و مسررتند باشررد. 

رهن ودهررایی را برره حسابرسرران برررای ایفررای مسررئولیت خررود در زمینرره کشررف تقیررب در حسابرسرری 

 حساس یگانه و مرداحی،) ی مالی در تطابق با استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی ارائه دهدها صور 

هرر کرار حسابرسری در توسا حسابرس، ه واره یکی از اجرزا کییردی  ای حرفه. اال ال تردید  (4399

و ، اشرتباه ایرتقیرب برروز نسبت بره حسابرس  یاریهشطور که پیشتر نیز اشاره شد، به منظور  ه اناست. 

 یدر ت رام مراحرل حسابرسر یا حرفره دیرحسابرس میزم به اال ال تردی، نقادانه شواهد حسابرس یابیارز

نیز برر ایرن موضروا تاکیرد دارنرد کره جدیدترین استانداردها (. 200)استاندارد حسابرسی ش اره  است

، مدیریت صاد  است خود را مبنی بر اینکه و هر گونه باور هبییرسان تردید خود را افزایش دهند حساب

اگرر  اشراره شرده کرهدر ایرن بیانیره (. 41، پراراگرا  21)انج ن حسابداران رس ی امریکا دنکنار بگذار

تقیرب بهبرود  ارزیرابی ،داشته باشدتقیب در یک شرکت بیشتر تردید وجود احت ال حسابرس در مورد 

انردازه را شرک و تردیرد آن که بتروان  بدون ،الزام برای افزایش شک و تردید در ال ل،. خواهد یافت

از سرویی  .(4399 مرداحی، حساس یگانه و) روبرو کرده استمشکل ینی ن ود، این الزام را با گیری ال

کره آیرا شرک و تردیرد بیشرتر  مشخص ن ودباید  اندازه گیری کرد،شک و تردید را بتوان ، اگر دیگر

 یا خیر؟ شود یممنجر  باال  تشخیص تقیبکه  به رفتارهاییمنجر 
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 یحسابرس دیبا حسابرساناستانداردهای حسابرسی ایران آمده است،  20ه ان گونه که در بخش 

 41 بنرد (. در200شر اره ،یحسابرسر )اسرتانداردنند ک اجرا و یزیر برنامه ای حرفه دیترد نگرش با را

 برنامره ای حرفره دیرترد را، با یحسابرس دیبا حسابرس هک است آمده رانیا یحسابرس 200 استاندارد

 یها صور  در مهم فیموجب تحر است نکم  هک باشد ییها تیموهع مراهب و ندک اجرا و یزیر

دارد و از یرک ذهرن جسرتجوگر و تردید در متن خود با تقیب خصرومت  .(4382وارریان، ) شود یمال

جسرتجو حاصرل هرمزهایی است که از طریق پرسش و  و بیانگر انحرافا  و خا گیرد میخال  نشا  

بیکره ه رواره بره دنبرال  ،بی االت رادی مطیرق نیسرت االت اد کامل یا به معنای ای حرفهتردید شده است. 

یا رد ن اید و از این طریق منجر به محردود  دییتثشواهدی است که نتایج حاصل از ال یکرد اشخاص را 

 (.4382وارریان، ) شود میی مالی ها صور ن ودن خطر تقیب و انحرا  در 

هرای حسابرسری خرود را در چرارچوب  برنامرهترا نظر موافند حسابرسان برای االتباردهی و ااهار

، تردوین و شرود میاستانداردهای حسابرسی که به النوان معیار ارزیابی کیفیت کار حسابرسران شرناخته 

، شروند میوهتی حسابرسان در کشف تقیرب برا شکسرت مواجره  (.4381بنی مهد و نجاتی، اجرا کنند )

ان و گذار سررمایهیک تعهد هانونی بالقوه خواهند داشت. شکست در کشف تقیب، االیب منجر به زیان 

. حسابرسان مواف هستند به ذینفعان ایرن اط ینران را بدهنرد شود میدر نتیجه دادخواهی الییه حسابرس 

یرب . هنگرامی کره حسابرسران در ارزیرابی تقنیسرتی مالی حاوی تحریفا  برا اه یرت ها صور که 

ی گیر تصر یمان بر اساس اطالالا  الیر هابرل اتکرا گذار سرمایهکه  شوند می، باال  خورند میشکست 

 .(2003، 29راموس) ندیب یمکرده و در نتیجه سودمند بودن فرایند حسابرسی آسیب 
 مهارت ارتباطی

کره  گردد یماجت االی یک فرد تعریف  یها تیهابیو  ها یستگیشاای از  واله مهار  ارتباطی مج

و  هرا تیفعالدیگران را در شرایا کاری درک کرده و از این دانش برای اال ال اررر برر  شوند میباال  

، 28فرریس و ه کرارانی و یا شخصی استفاده ن اید )سازماناهداما  دیگران در راستای ارتقای اهدا  

 اسرت،وی حسابرس معیول الوامل متعدد رفتاری و شخصریتی  ای حرفهاز آنجایی که هضاو  (. 2001

کره  دن کنریریتعمثبت یا منفی این اررگرذاری را  ریتثرس ت وسوی  تواند میی رفتاری ها ویشگیبرخی 

فرریس و ) ی اسرتسرازمانی تاریرگرذار در مبرانی نظرری مطالعرا  ها ویشگیمهار  ارتباطی از ج یه 
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 ارتباطا بعد از بررسی متون مربو  به مهار  ارتباطی و  (2001فریس و ه کاران ) (.2002ه کاران، 

( 4که از چهار بعد تشکیل شده است تشریح ن ودند: ) یا دهیپدی، مهار  ارتباطی را به صور  سازمان

( صداهت آشکار. افرادی که از 1( توانایی برهراری ارتبا  و )3( نفوذ بین افراد، )2هوشیاری اجت االی، )

ایرن افرراد از . دهنرد نظر اجت االی هوشیار و زیرک هسرتند، بره دهرت دیگرران را تحرت نظرر هررار مری

خودآگاهی و االت اد به نفس باالیی برخروردار هسرتند، امرا خودمحرور و خودخرواه نیسرتند و در برابرر 

برا  د دارای مهرار  ارتبراطی افررادیادند افرتقمع (2001) 30و ه کاران پرهوی .هستنددیگران پاسخگو 

، موفقیرت در شامل توانایی اال ال اررر ،ارتباطیمهار  نفوذ بین افراد عد وجدان و وایفه شناس هستند. ب

 تواننرد می(. این افراد 2002فریس و ه کاران، است ) ارتباطی یها مهار و سازگاری افراد دارای  کار

و شررایا  هرا ایمحامکران سرازگاری برا  ،ریتثرهرار داده و متقاالد سازند و از این  ریتثردیگران را تحت 

، 34و ه کرارانهیررن ا. کنند میمختیف را فراهم آورده و واکنش مطیوب را از جانب دیگران دریافت 

و شخصریت  ارتبراطی یها مهار نفوذ بین افراد بین بعد  دار معناشواهدی در مورد رابطه مثبت و  2001

شرامل توانرایی افرراد برخروردار از  ارتبراطیاز مهرار  برهرراری ارتبرا  . بُعد توانایی ندفردی ارائه کرد

فریس و ) استبرای شناسایی، برهراری و حفظ روابا متنوا و گسترده و تشکیل شبکه  ارتباطیمهار  

مفید و  یها ائتال روابا و (. ه چنین این بعد شامل توانایی فرد برای برهراری و حفظ 2002ه کاران، 

 ارتباطی یها مهار ن ایند که به دلیل توانایی افراد دارای  . پشوهشگران چنین استدالل میاستسودآور 

متنروا و گسرترده، ایرن افرراد از جررا  و جسرار  بیشرتری  یها شبکهبرای برهراری و حفظ روابا و 

 ارتبراطیتوانایی افراد دارای مهرار   دهنده نشان صداهت آشکارعد ند. در نهایت اینکه، ببرخوردار هست

توانرایی ایرن افرراد بررای برخرورداری از سرطوح  دهنده نشران مؤلفهاین  چنین هم است.به رفتار صادهانه 

 (.2002فریس و ه کاران، ) استباالیی از صداهت و جیب االت اد و اط ینان اطرافیان 

 یادیز های تالش متفاو ، یها دگاهید از ،یاخاله یاه  هضاو سطح یابیارز منظور به نامحقق

 یابیرارز یالی ر ردکرروی کیر است که به النروان توسعه -یشناخت دگاهید آنهااند. یکی از  داده انجام

 یرویرناساس این رویکررد، . بر (2044، 32انز و ه کارانک) است شده رفتهیطورگسترده پذ به ،رفتاری

ی رفتاری ها ویشگیو  تیشخص و الامل گیرد یم یتیق اهدا  تحقق جهت در الامل نیتر مهم یانسان
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ایرن  .دارد تروجهی هابرل و ار مهرمیبسر و هضراو  فررد نقرش ردکرال یماننرد  ها زمینره از یاریبس در

 ن ایرد مشرخص مریآن حرفره اهتضرائا   بره نسربت را فررد نگررش و زشیر، انگی رفتاریها ویشگی

 توانرد می فرردی ی ارتبراطیهرا ویشگیسرایه حسابرسران در  رفترار. (2002، 33مونتگامری و ه کراران)

، 31کرادوسشرود )و اط ینان بیش از اندازه احت الی  یها یریسوگ ،رفتارهای جانبدارانه کاهش موجب

 الیر حسابرسی انجامدیگر مانند  یها جنبهاز  یا ( و2000 ،31پرنتیس؛ 2042، 31المبر  و ه کاران؛ 2000

 شرواهد یگرردآور توانرایی حسابرسری فراینرد م کرن اسرت اررگذار باشد. در این صور  استاندارد

 ارربخشری حسابرسری نتیجره، در باشد و نداشته تقیب در ارزیابی ریسک را اتکاپذیر و کافی حسابرسی

گری مهرار   اررر مداخیرهبره  برای پی برردن از این رو، (.2042، 31گریفین و ه کاراننگیرد ) صور 

، در ادامه در هالرب فرضریه اول بررسری ای و توانایی ارزیابی ریسک تقیب ارتباطی بر رابطه تردید حرفه

 شد.د خواه
 تضعیف اجتماعی

 ن براریاولرمعرفی و  (4883) 39نیر وان و نوکوریو توسا بار نیاول یاجت اال فیتضع اصطالح

شرد.  بررده کرار به یسازمان رفتار مباح  در و کار ایمح ایشرا در (2002) ه کاران و یداف توسا

 بره یکار یفضا چارچوب در یاجت اال فیتضع» :ندکرد فیتعرگونه  این را یاجت اال فیتضع آنها

، یفررد نیبر مثبرت روابرا حفرظ و تیرتثب در کارکنران یتوان ند در مانع جادیا ای یریمنظور جیوگ

 بره ،یاجت راال تضرعیف .«شود می فیتعر ،زمان طول در شهر  حسن و کار با مرتبا یها تیموفق

و  یاجت راال یهرا تیموهع درمقابرل  فرردو شخصریت  رفترارگران در هبرال ید انتقاد ای ت سخر» النوان

، چنرین هم .(2003، 38هی برر  و ه کراراندارد ) فررد یاجت اال یزندگ بر یریچش گ ریتثر ،«کاری

تنگاتنگ دارد  یا رابطهتضعیف اجت االی با سایر اختالال  اضطرابی مانند هراس اجت االی و افسردگی 

برروز ایرن اخرتالل در  تضعیف اجت االی، مخالف کی ه ح ایرت اجت راالی اسرت. (.2002، 10فیگیورا)

صرور  ه بر بره ه کرار خرود ، نسبت دادن نقض هروانینمثالً محیا کار ناشی از الوامل متعددی است.

اسرت  دار ن ودن نامحسروس االتبرار افررادخدشه وی، یا ال دی و با هد  از بین بردن شهر  و االتبار 

 .(2001، 14گیدمن و ه کاران)



 71/ 46پیاپی / 2دانش حسابداری/ دورۀ یازدهم/ ش 

 

 چانرگ ودارد ) آنهااز آنجایی که حاال  روانی حسابرسان نقش بسزایی در ال یکرد و هضاو  

 فرآینردطرول  دررا  حسابرسران ارزیرابی توانرد می ، متلیرهرای منفری روانشرناختی(2009، 12ه کراران

 فراینرد نترایجوجرود ایرن اخرتالال  در  دهرد. هررار ریترثررا تحرت  دسرت آمردهه ب نتایج و حسابرسی

 ریسرکاحت رال وجرود تقیرب و  ماننرد(ریسرک شررکت صراحبکار  چرارچوب در و حسابرسری

 نسبت آنها هضاو  در است منفی م کن روانیی ها ویشگی این که و تاریراتی )صاحبکار ورشکستگی

 بر نظر بنا (.4881، 13اندرسون و ه کاران) حائز اه یت است باشد، داشته طی شده حسابرسی فرآیند به

 اسرت؛ در این زمینره پشوهشی مهم موضوالا  ازیکی  احساس تضعیف (2004) 11ورنولکو  نزیراگ

برر  یتروجه آرار هابل تواند یم آن، دهت و صحت از صر  نظر یاحساس و کیادرا یها نگرشرا یز

 صالحیت مبانی نظری بیان کننده آن است که الدم .باشد داشته ارک جینتا و ارک به نسبت افراد نگرش

 االیب که شود تص ی ا  نادرستی به منجر تواند میای  حرفه یها هضاو  انجام در رفتاری حسابرس

بیسریی و ) حسابرسری کیفیرت (2001، 11آسرار و رایرت) های حسابرس بر ارزیابی منفی تثریرا  دارای

 .(2041، 11پروگرر) اسرت مالی یها صور  با ذینفع مرتبا اشخاصتص ی ا   و (2000، 11ه کاران

که الالوه بر  است نگرشی است، الزامیای  حرفهحسابرسی  استانداردهای اساس بر کهای  حرفه تردید

، 19جرویس و بیردل) اسرتتجربه، مهار  و دانش حسابرسان، مستیزم سالمت روانی و رفتاری فرد نیرز 

4894). 

از  ال رده طرور ، این تضعیف بهشود یم گروهی مشاهده یها تیفعال دراجت االی  وهتی تضعیف

سرپرستان  بکیتر و ارانکه  بکیتر شامل میت افراد بکیرد. تریگ یم سرچش هم یت افراد در بکیتر

 حسابرسران (4881) 18کیور و ه کارانانجام شده  یشناس روان تحقیقا  اساس بر. شود یم مؤسسهدر 

 برا مواجهره در زیررا ،باشرندترری داشرته  کارانره محافظههای  هضاو  روانی منفی، حاال  توانند در می

 کیری، طرور به. داشت خواهند منفی بیشتری اطالالا  کشف در سعی و دارند مشاجره حس دیگران،

حاال  روانی  ریتثربه شد  تحت  حسابرسی، کار ماهیت که است بیان کننده آن آنان تحقیق های یافته

انحرافرا  میران فرردی را از حیر  اینکره  (2000) 10بنرت رابینسون و .است آنها هضاو  بر  حسابرسان

الدم وجود رفتارهرای . دانند یم، بسیار با اه یت دهند یمهرار  ریتثرحسابرسان را تحت ای  حرفههضاو  
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حسابرسری در  ۀ، زیررا حرفردارد انحرافی هنگام اجرای کرار حسابرسری اه یرت فرراوان خالهی والیر ا

 یاز سرو یاجت راال فیتضرع رفترار(. 2040، 14والردمنصرداهت اسرت ) گیرنده االت راد، اسرتقالل وبر

باشد  گرانیبرابر د در دفاا الدم و نییپا به باال صحبت از فرد، به یتوجه یب شامل تواند میسرپرست 

 فیتضرع مخررب ت رفتراریاه با توجه به مطالعا  پیشین در مورد  (.4381فیاضی و یوسفیان آرانی، )

مداخیه گری این متلیر بر رابطه  ریتثردر ادامه،  ؛شتهذآن در تحقیقا  گ یامدهایپ تاریرا  و و یاجت اال

فرضیه دوم این مطالعه بررسری خرواهیم هالب ای حسابرس در ارزیابی ریسک تقیب را، در  تردید حرفه

 ن ود.

 پژوهش ۀپیشین

حسابرسران ناشری از  ای حرفرهکه تردیرد  دهد مینشان  (2049) 12نولدر و کادوسنتایج پشوهش 

و  اسرتدر حسابرسران  ای حرفرهاست که تفکر انتقادی النصر اصیی تردید  آنهااندیشه و نگرش فردی 

مردارک را  آوری ج رعدر  آنهرا بینری پیشهردر   تواند میی رفتاری و الواطف حسابرسان ها ویشگی

 به این نتیجه رسیدندای که در کشور هند انجام دادند  در مطالعه (2049) 13ایسا و ه کاران بهبود ببخشد.

 .ه کاران در محل کار ارتبا  دارد به طور مثبت با تضعیف اجت االی ،سرپرستتضعیف اجت االی که 

 .دهرد میکارکنران را بره شرد  کراهش  یسرازمانتضعیف اجت االی، سالمت روانی و تعهرد  چنین هم

تحیییری و  یهرا روش، ادنرد کره تشرویش و اضرطراب حسابرسراننشران د (2049) 11جیالی و کاندکار

هررار  ریترثرآنان را تحرت  یها افتهیرا در شناسایی الوامل تقیب به شد  کاهش و االتبار  آنهاکارآمدی 

 . دهد می

ی، پشوهشی را در کشرور سازماندر حیطه مدیریت منابع انسانی و رفتار  (2041) 11هان و ه کاران

ی مختیف، ماهیرت مهرار  ارتبراطی را ها سازماننفر از کارکنان  413در بررسی  آنهاچین انجام دادند. 

ی چین به النوان یک سیاست اداری، در نظر گرفتنرد. ایرن پرشوهش بیران سازماندر چارچوب فرهنگ 

 که مهار  ارتباطی یک الامرل مهرم و تثریرگرذار در ارتقراپ و پراداش کارکنران چینری اسرت. کند می

االتقراد  آنهرابعد دیگری از خصوصیا  روانشناختی را مورد مطالعه هرار دادند.  (2041) 11کادوس و ژو

از توجره و  یتر قیرال دارند انگیزه درونی )ذاتی( با ال یکرد افراد مررتبا اسرت. انگیرزه درونری سرطح 
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و در نتیجره باالر  بره  ای حرفرهو این امر باال  افزایش تردیرد  کند میحساسیت را در حسابرس ایجاد 

. انگیزه درونی از این حی  که وسعت و ال ق نگررش حسرابرس را شود میدست آوردن شواهد باالتر 

، بررد یمرو ه چنین توانایی حسابرس را برای شناسایی مدارک و ارزیابی شواهد باالتر  دهد میافزایش 

حسابرسری  یها برنامرهی و ااهار نظر حسابرس در گیر تص یمبهبود  ائز اه یت است. بنابراین منجر بهح

 .شود میپیچیده 

بره جرز ، ای حرفهتردید در پشوهشی به این نتیجه دست یافت که از شش شاخص  (2041) 11کزن

رز و شاخص وهفه در هضاو ، پنج شاخص دیگر در محیا حسابرسی کشرور مرالزی مربرو  اسرت. 

حسابرس ارشد، به این نتیجه رسیدند که با افزایش گرایش حسابرسان  83با بررسی  (2041) 19ه کاران

در حسابرسان شده  ای حرفهبه هبول توضیحا  ارائه شده از سوی صاحبکار، این امر مانع شک و تردید 

به ایرن  (2041) 18و پالتاد از سویی دیگر،  .گردد یمو در نهایت منجر به کاهش ارزیابی ریسک تقیب 

یتی حسرابرس، رابطره ی شخصرها ویشگینتیجه رسیدند که ارزیابی ریسک تقیب با مسئولیت پذیری و 

 معناداری دارد.

به خصوصیا  فرردی حسرابرس ای  حرفهکه تردید  دهد یمنشان  (2041) 10پرتنارپشوهش نتایج 

و درک با وجود شرناخت  ی که در سطح پایین اخالهی هستند،حسابرسانوی دریافت که . وابسته است

پتری پشوهشری کره توسرا  .دهنرد ین ررا نشان ای  حرفهتردید ، سطح مناسبی از ای حرفهتردید اه یت 

ی پرداخرت. شناسر رواناز منظرر  ای حرفهدر دانشگاه پنسییوانیا صور  گرفت، به تردید  (2041) 14چوا

ارزیرابی اسرتدالل در  یا گسرتردهوی در تحقیق خود با بهره گیرری از مج والره واسرون کره بره طرور 

را مورد بررسری هررار داد. نترایج  ای حرفه، دیدگاه تردید کند میی ادراکی یا شناختی را بیان شناس روان

مسرتقل را در ارزیرابی هضراو  حسابرسران  تواند می ای حرفهتردید مبین این موضوا است که دیدگاه 

بر این باورند که رفتارهای مخررب و انحرافری  (2041) 12لینستد و ه کاران ریسک تقیب بهبود ببخشد.

. کنرد می لیرتح  ها سرازمان بر م رایمستق یها نهیهزاز  یهنگفت ، ه ه ساله مبالغمانند تضعیف اجت االی

بهرره  ج یره از سرازمان یها جنبرهداشته باشد و ت رام  بر کارکنان زین یقیال  اررا  تواند میاین رفتارها 

 هرار دهد. ریتثر... را تحت  و منابع ینگیبه ،یور
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رفتارهرایی ماننرد مهرار  ارتبراطی در  نشران داد (2041) 13مک آلیستر و ه کاراننتایج پشوهش 

برای کسب موفقیت، یک واهعیت اجتناب ناپذیر اسرت. اگرچره بسریاری معتقدنرد موفقیرت  ها سازمان

اما الوامرل دیگرری ماننرد موهعیرت،  شود میتوسا هوش و سخت کوشی حاصل  ال دتاًفرد  ای حرفه

استعداد اجت االی و روابا فردی نیز در این راستا  نقش مه ی دارند. این بدین معنی اسرت کره مهرار  

 11پالمری و ه کراران   مورد نظر خود را بره دسرت آورنرد.تا اهدا سازد یمارتباطی، کارکنان را هادر 

در پشوهش خود دریافتنرد  آنهاهای کشف تقیب توسا حسابرسان پرداختند.  به ارزیابی روش (2042)

ی اتفرا  افتراده در شررکت صراحبکار را هرا تقیبکه حسابرسان هم  شود میزیاد باال   ای حرفهتردید 

 کشف و هم دلیل ارتکاب آن را پیدا ن ایند.

 فیتضع انندم یمنف ی رفتاریها ویشگی است که آن از یحاک (2044) 11نیکییننتایج تحقیقا  

 یواهعر ضرد افکار هیاول کمحر ،شود مینقض  یاخاله یهنجارها که یموارد در شهیو ، بهیاجت اال

 (2040هار  )، «ای حرفهتوسعه مقیاسی برای اندازه گیری شک و تردید »در پشوهشی با النوان  هستند.

به النروان یرک صرفت شخصری حسابرسران شرناخته  ای حرفهبر این نکته تاکید کرد که شک و تردید 

ی گیر تصر یمچنرد بعردی اسرت کره هضراو  و و فردی  یا مشخصه ای حرفه. شک و تردید شود می

 بستگی دارد.  آنحسابرس به 

 و خنثری ای حرفره تردیرد های دیردگاه ترثریر النروان برا پشوهشری در (4389) ذکریرایی و حسینی

 رفتاری مؤلفه سطح به توجه با را حسابرسان کار ترک های زمینه حسابرس، شلیی پیامدهای بر سوگیرانه

 ای حرفره تردیرد بررسری مرورد ن ونره در کره داد نشان نتایج. دادند هرار بررسی مورد آنها تردیدگرایی

. دارد سرازمان و شرریک شرده درک ح ایت بر مثبت و منفی دار معنا تثریر ترتیب به خنثی، و سوگیرانه

 ترثریر و فرردی، یسرازمان رفترار برر مثبت تثریر الیرمستقیم طور به شریک شده درک ح ایت چنین، هم

در تحقیقری دریافتنرد  (4381صفری و موسروی کاشری ). دارد حسابرسان شلل ترک به ت ایل بر منفی

 دارد. دار معنامثبت و  یا رابطهارربخشی فردی حسابرس با خطا در ارزیابی ریسک تقیب 

 هویرت و یسرازمان هویرت حاکی از آن اسرت کره (4381رضائی و ه کاران ) پشوهش نتایج

 در وهفره دانرش، جسرتجوی بعرد شاملای  حرفه تردید بعد بر هر شش مثبت و معنادار تثریرای  حرفه
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الالمرضرائی و  .دارد ذهرن پرسشرگر و نفرس بره االت اد میان فردی، درک بودن، خودرأی هضاو ،

 حسابرسران ای حرفره تردیرد برر شخصریت اخرتالال  تثریر»در مطالعه خود با النوان  (4381ه کاران )

 ای حرفره تردیرد و مسرتقل حسابرسران شخصریتی های اختالل به این نتیجه دست یافتند که میان «مستقل

 برا منفری ۀرابطر بیشرترین دارای شخصیتی اختالال  چنین، هم. دارد وجود معنادار و منفی ای رابطه آنان

در مطالعه خود بره ایرن نتیجره  (4381فروالی و ه کاران ) .است ای حرفه تردید فردی میان درک معیار

 پرایین باال یا مج ع، به هیا  مدیره های گزارش متن تحییل و تجزیه با است هادر کاوی رسیدند که داده

 تشرخیص درسرتی به درصد 84 تا 98بین  دهتی با مج وا در را ها شرکت در تقیب خطر شاخص بودن

 دهد.

 حاکی از آن است که جو اخالهی بر هشرداردهی (4381گل مح دی )بنی مهد و نتایج پشوهش 

جو اخالهی هررار  ریتثرکه تحت  یا مؤلفهآن تاریرگذار است. دو  مؤلفهاز سه  مؤلفهو دو  در مورد تقیب

شامل برداشت حسابرسان از مسئولیت فردی در هبال هشداردهی و برداشت حسابرسان از الواهب  ،دارند

، برداشرت گیررد  یجو اخالهری هررار ن ریتثرکه تحت  یا مؤلفه. استال ل هشداردهی در مورد تقیب 

در  (4381حسرنی ) الالمرضرایی و مربو  به هشداردهی در مورد تقیب اسرت. یها نهیهزحسابرسان از 

کراهش  و حسابرسران برین در اخالهری یهرا ارزش با باال رفتن سطحبه این نتیجه رسیدند که  یا مطالعه

 .ابدی یمافزایش  ،آنهاای  حرفه تردید سطح آنان، رفتاری یها انحرا  میزان

تاریرگرذار برر تردیرد  یها مؤلفرهتبیرین » در پرشوهش خرود برا النروان (4381حسینی و ه کاران )

 یالگوبیان کردند که از میان شش الامل تاریرگذار برگرفته از « حسابرسان با تکیه بر ابعاد فردی ای حرفه

از سه الامل جستجوی دانش، االت اد به نفرس، و درک  متثرر حسابرسان ای حرفه، تردید (2043هار  )

 فیتضرع ریترثر»در پشوهشری تحرت النروان  (4381فیاضری و یوسرفیان آرانری ) است. آنهامیان فردی 

به این نتیجه رسیدند که تضعیف اجت االی اال ال شرده از « یشلی یریو درگ یسازمان تعهد بر یاجت اال

ی در دو بعرد تعهرد سرازمانسوی ه کاران و سرپرست باال  کاهش معنادار درگیرری شرلیی و تعهرد 

معناداری در تعهرد  ریتثر رفت یمولی ه ان طور که انتظار  شود میالاطفی و تعهد هنجاری در کارکنان 

 است راری کارکنان ندارد. 
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هضراو   و ای حرفره دیرترد نیبر ارتبرا »تحت النروان ی را پشوهش (4383ه کاران ) و ییایرؤ

و هضراو   ای حرفرهبه این نتیجه رسیدند که بین تردیرد  ها آن .انجام دادند «مستقل حسابرسان ای حرفه

حسابداران الضو جامعه رس ی ایران، رابطه معنرادار و مثبتری وجرود دارد. ایرن تحقیرق ارتبرا   ای حرفه

 ای حرفرهمعنادار و مثبت بین ذهن پرسشگر، درک میان فردی، خودرایی، حسابرسان مستقل و هضاو  

وهفه در هضاو  و جسرتجوی شرواهد، ارتبرا  معنراداری برا  یها شاخصن وده است. اما  دییتثآنان را 

ی هرا ویشگیارتبرا  »در تحقیرق خرود برا النروان  (4382و ه کاران ) هایحاج ندارند. ای حرفههضاو  

د یرترد یهرا یشگریو ارتبرا  یبررسر بره ،«آنهرای گیر تصر یمحسابرسان و هضاو  و  ای حرفهتردید 

الامرل  چهرار آنران، یها افترهی اساس پرداختند. بر آنها یریگ میتص  و و هضاو  حسابرسان ای حرفه

 هضاو  و بر (ای حرفه دیترد و کش و ینترلک منبع هضاو ، در قی، تعییفرد )االت اد دیترد یشگیو

 .است مؤرر حسابرسان یریگ میتص 

مکترب تردیرد  یها شراخصارتبا  بین »در تحقیق خود با النوان  (4384ه کاران )یعقوب نشاد و 

 مرؤرربه این نتیجه رسیدند هر چنرد الوامرل زیرادی برر کیفیرت حسابرسری  «گرایی و کیفیت حسابرسی

در صردور  توانرد می. این مؤلفه استمؤلفه مهم و مورری بر کیفیت حسابرسی  ای حرفههستند اما تردید 

و  ای حرفرهبرین تردیرد  ،بسزایی داشرته باشرد. بنرابراین ریتثرگزارش حسابرسی و کشف انحرافا  مهم 

در پرشوهش خرود تحرت  (4393مهرام ) حسابرس رابطه معنادار و مثبتی وجرود دارد. ای حرفههضاو  

ی الیا زمانی گیر تص یمخطا یا  کرد کهبیان « ای حرفه هضاو  بر حسابرس یها ویشگی ریتثر»النوان 

مه رری را انجررام دهنررد.  یهررا انتخابدشرروار و پیچیررده  یهررا تیموهعکرره حسابرسرران در  دهررد میرخ 

باشد. از  آنهای کار یا ترکیبی از ها ویشگیی حسابرس یا ها ویشگیناشی از  تواند میی الیا گیر تص یم

حسابرسران اسرت. وی  یها هضراو ی ارتقرای این حی  تعییق و جانبداری در هضاو  هدم مه ی برا

 .2اسرتقالل و بری طرفری  .4 :ن ایرد میگونره معرفری  حسابرس را ایرن ای حرفهبر هضاو   مؤررالوامل 

 .ای حرفهتردید  .1تعییق در هضاو   .1 ای حرفهصالحیت  .3معیوما  و تجربه 

فردی بر تردیردگرایی و های  مولفه ریتثردر خصوص  ، مطالعا های انجام شده پیشینه پشوهشدر 

مشهود است. در ت امی این مطالعا  نقش الوامل فردی بر نوا هضراو  حسرابرس  هضاو  حسابرس
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های فرردی برر حسرب  توامران مولفره ریترثر آنهرایرک از  مورد مطالعه هررار گرفتره اسرت ولری در هی 

کننردگی  مداخیه ریترثر ای برر های هضاوتی و رفتاری آنان مورد تحییل هرار نگرفته است و مداهه ویشگی

 ریترثربررسری  توانایی افراد در برهراری ارتبا  با صاحبکار و محریا پیرامرون صرور  نپذیرفتره اسرت.

تری از نحروه  شرود ترا درک مناسرب کنندگی توانایی افراد در ایجاد برهراری ارتبا  موجب می مداخیه

 ارتبا  متلیرها بسته به سطح توانایی افراد ایجاد شود.

 ی پژوهشها فرضیه

 :شود میمطرح  در این پشوهش فرضیه ، دوینظر مبانی بخش در شده ارائه مطالب به توجه با

تقیرب  و توانرایی ارزیرابی ریسرک ای حرفهی بر رابطه تردید گر مداخیهاول: مهار  ارتباطی ارر  ۀفرضی

 دارد.

تقیرب  ریسک و توانایی ارزیابی ای حرفهی بر رابطه تردید گر مداخیهدوم: تضعیف اجت االی ارر فرضیۀ 

 دارد.

 
 مفهومی پژوهش )منبع محقق ساخته( الگو .1 نمودار

 پژوهشآماری  ۀجامع

حسابرسری  مؤسسرا  و حسابرسی سازماندر  شاالل حسابرسان پشوهش، این در آماری ۀجامع

 .شرد آوری ج رع پرسشنامه 111در میان حسابرسان،  پرسشنامه 100که با توزیع  است خصوصی بخش

و  نظری چارچوب .است ای تصادفی خوشه گیری ن ونه و روش 4381سال نیز،  پشوهش زمانی هی رو
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ی ها فرضیهبرای آزمون  چنین همآوری شده است. ای گرد کتابخانه طریق مطالعا  نیز از تحقیق پیشینه

 استفاده شده است.از معادال  ساختاری پشوهش 

 شناسی پژوهش روش

برا توجره بره هرد  و موضروا  .کاربردی اسرت تحقیقا  نوا از ماهیت، به توجه با تحقیق این

محریا  در یرک تحقیرق کره ایرن آنجرایی از پی ایشی استفاده شده اسرت.-پشوهش از روش توصیفی

شرده اسرت، جرزپ تحقیقرا   خصوصی حسابرسری انجرام مؤسسا  و حسابرسی سازمان یعنی واهعی

 ها، از راه رد یا پذیرش فرضریه آزمون نتیجه نهایی برایو  ها داده آوری ج ع .شود محسوب می میدانی

 .شد انجام پرسشنامه از طریق و استقرایی

 اندازه گیری متغیرها

اسرتفاده  (2001) 11الیزابرت و رابرر  پرسشنامه از، گیری متلیر ارزیابی ریسک تقیب اندازه برای

پاسرخ داده اسرت.  سؤال، پاسخ دهنده پس از مطالعه متن مشخص شده، به دو پرسشنامهگردید. در این 

بوده که بر اساس انتخاب پاسرخ  40تا  4، الالمت زدن یک الدد در دامنه االداد سؤالمبنای پاسخ به هر 

اول کره مربرو  بره ارزیرابی صرداهت  سرؤالدر دهنده، بر مبنای طیف لیکر  امتیاز دهی شده اسرت. 

خطای ک تر حسابرس در ارزیابی ریسرک تقیرب و  دهنده نشان تر کوچکخاب الدد کارمند است، انت

خطای بیشتر حسابرس در ارزیابی ریسک تقیب است؛ به طوری کره  دهنده نشان تر بزر انتخاب الدد 

دوم،  سرؤال. در دهرد میبیشرترین سرطح خطرا را نشران  40ک ترین خطا و انتخاب الدد  4انتخاب الدد 

ارزیابی حسابرس از سطح ریسک تقیب، مورد پرسش هرار گرفته است. هر چه الردد انتخراب  صراحتاً

ریسک باالی تقیب و هر چه الدد انتخاب شده ک ترر  دهنده نشانباشد  40شده بیشتر و نزدیک به الدد 

 ،ای حرفهتردید برای اندازه گیری متلیر  ریسک پایین تقیب است. دهنده نشانباشد  4و نزدیک به الدد 

که در برگیرنرده شرش شراخص ذهرن پرسشرگر، وهفره در  استفاده گردید (2043ر  )ها  پرسشنامهاز 

 پرسشرنامهایرن  .هضاو ، جستجوی دانش، درک میان فردی، االت اد به نفرس و خرود اط ینرانی اسرت

بررای اسرت. ( 1مروافقم= کامالً( تا )4مخالفم= کامالًاز ) یا نهیگز ششاز نوا لیکر   سؤال 30 حاوی

شامل چهرار  ه شد کهداستفا (2001فریس و ه کاران ) پرسشنامهاندازه گیری متلیر مهار  ارتباطی، از 

و  و صرداهت آشرکار اسرتفروذ برین افرراد، هوشریاری اجت راالی شاخص توانایی بر هرراری ارتبرا ، ن
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. ه چنین است( 1موافقم= کامالً( تا )4مخالفم= کامالًاز ) یا نهیگزاز نوا لیکر  هفت  سؤال 10حاوی

که  استفاده شده است (2002دافی و ه کاران ) پرسشنامهبرای اندازه گیری متلیر تضعیف اجت االی، از 

حراوی  و ن اید میرا اندازه گیری  تضعیف اجت االی سرپرست و تضعیف اجت االی ه کاردو مشخصه 

 .است( 1( تا )هرروز=4از )هرگز= یا نهیگزاز نوا لیکر  شش  سؤال 21

 ها پرسشنامهروایی و پایایی 

 موضروا، آشنا به دیاسات و نیمتخصص توسا ها پرسشنامه، قیاین تحقبا توجه به محتوا و مفهوم  

 یآلفرا بیضرر ،ها پرسشنامه ییاین پاییتع یبرا .است دییتث موردآن  ییروا هرارگرفته و یبررس مورد

تردیرد  پرسشرنامه ،11/0 مقردار ارزیابی ریسک تقیب پرسشنامهرونباخ ک یآلفا .شد محاسبه رونباخک

 . بادهد یم را نشان 81/0تضعیف اجت االی  پرسشنامهو  81/0مهار  ارتباطی  پرسشنامه، 83/0 ای حرفه

 .هبول است هابل ها پرسشنامه ییایپا ،لذا ،هستند تر بزر  1/0 مقدار از ورکمذ االداد هکن یا به تیالنا

 متغیرهای پژوهش

 ای حرفرهمستقل، متلیرر تردیرد  متلیر متلیر ارزیابی ریسک تقیب و پشوهش، این در وابسته متلیر

در ایرن پرشوهش  گر مداخیرهمتلیرهرای  تضعیف اجت االیو  مهار  ارتباطی، متلیرهای چنین هم .است

 هستند.

 پژوهش یها افتهی
 توصیفی یها آماره

مرورد  149ها توزیع گردید که از ایرن تعرداد،  میان آزمودنی پرسشنامه 100در این مطالعه، تعداد 

بره النروان  پرسشرنامه 111مفقود بودند و بنابراین تعرداد  یها دادهدارای  پرسشنامه 13الود  شد. تعداد 

هرای آمراری  از انجرام تحییل ها هبرل ورودی مورد استفاده هرار گرفتند. به منظور اط ینان از صحت داده

هرا بره  انجام شوند. برای این منظور رفرع اشرتباها  در هنگرام ورود داده 19ها دادهسازی  بایست آماده می

مفقود و پر  تک متلیره انجرام  یها دادهتفاو ، شناسایی و رسیدگی به  بی یها ن ونه، بررسی افزار نرم

 ،تعبیه شده است. بنرابراین الگوگر و دو متلیر مستقل و وابسته در  گردید. در این مطالعه دو متلیر مداخیه

بایسرت مرورد بررسری هررار گیرنرد. بره دلیرل  ها، متلیرهای مسرتقل و وابسرته می از نظر نرمال بودن داده

های انجام آزمون آن، پشوهشگران االیب  لیره و پیچیدگیمحدودیت و دشواری آزمون نرمالیتی چندمت
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دهند. با این حال با توجه به حجم ن ونره براال در  های خود هرار می نرمالیتی تک متلیره را مالک بررسی

زیادی بر نتایج به دست آمده نخواهد داشت. به منظرور بررسری نرمرال  ریتثراین مطالعه، نرمالیتی متلیرها 

 4 لگی و کشیدگی مورد ارزیابی هرار گرفته است که نترایج حاصریه بره شررح جردولها چو بودن داده

 .است
 توصیفی پژوهش یها آماره .1 جدول

 کشیدگی چولگی انحرا  معیار میانگین تعداد متلیر

 -113/0 -112/0 1993/4 111/3 111 ارزیابی ریسک تقیب

 -211/0 -320/0 1121/0 111/1 111 جستجوی دانش

 328/0 -114/0 9111/0 148/1 111 هضاو وهفه در 

 411/0 -111/0 0339/4 402/1 111 خود اط ینانی

 -121/0 -213/0 1300/0 028/1 111 درک میان فردی

 011/0 -198/0 0124/4 100/1 111 االت اد به نفس

 411/0 -399/0 1831/0 398/1 111 ذهن پرسشگر
 

، و وهفه در هضراو  االت اد به نفس هایجز متلیرت، به آورده شده اس 4 طور که در جدول ه ان

. از آنجا که هردر مطیرق ضررایب چرولگی و کشریدگی هستند 1/0متلیرها دارای چولگی ک تر از  بقیه

توان بیان داشت که توزیع متلیرهرا از طیرف نرمرال تبعیرت  می ،، بنابراینهستند 2ت امی متلیرها ک تر از 

 (.4381، و هیومی یمؤمنکند ) می
 

 ای حرفهاندازه گیری تردید  یالگوی عامل تحلیل
وهفره در  یها شراخص، نشران داده شرد کره ای حرفرهتردیرد  یالگودر تحییل الامیی مرحیه اول 

 از پرسگرذار هسرتند.  ریترثر یها شاخصهضاو ، جستجوی دانش، ذهن پرسشگر و االت اد به نفس؛ 

 ،یسراختار معادال  یساز الگو مرحیه نیتر مهم ،ها داده یگردآور و پشوهش یمفهوم یالگو نییتع

 مرورد بررازش ییویکرن یارهایمع از استفاده با الگو یک است. االتبار یریگ اندازه یالگو یسنج االتبار

 یتجرب یها داده هک دهند یم نشان الگوبرازش  یها شاخص، 2با توجه به جدول  .ردیگ یم هرار یبررس

کرای اسرکوئر هنجارشرده  .دهنرد یمر هررار تیح ا و دییتث مورد را شده نیتدو ینظر یالگو ق،یتحق

838/2 = CMIN/DF ریشه میانگین مربعا  خطای چنین همهرار دارد.  1تا  4بازه مطیوب است که در ،
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 ریسرا نیچنر هرم. اسرت تر کوچک 4/0که از مقدار هابل هبول  است  =011/0RMSEA الگوبرآورد 

بررازش  یها شراخصت امی  هک دارند یم انیب،  2ش اره  جدول در شده ارائه برازش ییویکن یارهایمع

 آزمرون انجرام جهت یافک االتبار از ای حرفهتردید  یریگ اندازه یالگوهستند و در حد الالی و خوب 

 .است برخوردار قیتحق یها هیفرض
 

 ای حرفهنهایی تردید  یالگوبرازش  یها شاخص .2 جدول

 برازش هابل هبول نهایی یالگو اختصار نام شاخص برازشمعیارهای نیکویی 

 ی برازش مطیقها شاخص

 مقادیر کوچک RMR 441/0 ریشه میانگین مربعا  باهی مانده

 8/0 مقادیر باالتر از GFI 911/0 شاخص نیکویی برازش

 8/0مقادیر باالتر از  AGFI 931/0 شاخص نیکویی برازش اصالح شده

 تطبیقیی برازش ها شاخص

 8/0مقادیر باالتر از  NFI 991/0 شاخص برازش هنجار نشده

 8/0مقادیر باالتر از  RFI 910/0 شاخص برازش نسبی

 8/0مقادیر باالتر از  IFI 820/0 شاخص برازش افزایشی

 8/0مقادیر باالتر از  TLI 803/0 لویس -شاخص تاکر

 8/0 مقادیر باالتر از CFI 820/0 شاخص برازش تطبیقی

 ی برازش مقتصدها شاخص

 1تا  4مقادیر بین  CMIN/DF 838/2 کای اسکوئر هنجارشده به درجه آزادی

 شاخص نیکویی برازش مقتصد
PGFI 

 

PRATIO 

111/0 

932/0 

باالتر از   1/0باالتر از 

1/0 

 1/0باالتر از  PNFI 131/0 نسبت اهتصاد

 1/0باالتر از  PCFI 111/0 شاخص برازش مقتصد هنجار شده

 شاخص برازش تطبیقی هنجار شده

 ریشه میانگین مربعا  خطای برآورد
RMSEA 011/0 4/0از  ک تر 

 مقادیر نزدیک به صفر NCP 000/4 پارامتر الیر مرکزی برازش یها شاخصدیگر 
 

 ای حرفهتردید  یالگوو روایی تست پایایی 

معادال  ساختاری بدین معنا است که نشانگرهای طراحی شرده  یالگو)االتبار( ه گرا در  روایی

مقرادیر  هرا یالرامیجهت اندازه گیری یک سازه، ه بستگی باالیی داشته باشد. بدین منظور باید ت ام بار 

گردنرد و مقردار میرانگین  1/0و در صرور  امکران بزرگترر از  1/0بزرگتر از  آنهامثبت باشند و مقدار 

، ت رامی مقرادیر میرانگین واریرانس  3بیشرتر باشرد. برا توجره بره جردول  1/0واریانس استخراج شده از 
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ج روا اسرت. در م دییتثپایایی افتراهی نیز مورد  ،استخراج شده بیشتر از مجذور واریانس است. بنابراین

 است و هم روایی افتراهی و ه گرا داریم. 1/0باالی  ها سازهیی ترکیبی ت امی هم پایا
 ای حرفهتردید  یالگو و روایی پایاییبررسی  .3جدول 

 
 پایایی

میانگین 

 واریانس

میانگین مجذور 

 واریانس

مجذور 

 واریانس

درک میان 

 فردی

جستجوی 

 دانش

خود 

 اط ینانی

االت اد به 

 نفس

    941/0 233/0 329/0 111/0 991/0 وهفه در هضاو 

   110/0 -342/0 211/0 118/0 182/0 944/0 جستجوی دانش

  148/0 -311/0 113/0 210/0 329/0 141/0 940/0 ذهن پرسشگر

 181/0 -131/0 111/0 -123/0 311/0 118/0 131/0 981/0 االت اد به نفس
 

 (:اولتحلیل عاملی مرتبه دوم )آزمون فرضیه 
 گر مداخلهامل وبر کشف تقلب بدون در نظر گرفتن ع ای حرفهتردید  ریتأثآزمون 

+ و 81/4بیشتر از  (داری سطح معنا، از آنجایی که مقدار آماره آزمون ) 1با توجه به جدول ش اره 

هابل هبول است، لرذا مشرخص  01/0ی برابر یا ک تر از دار معنامقدار سطح  چنین همو  -81/4یا ک تر از 

برر ارزیرابی  ذهرن پرسشرگر و وهفره در هضراو  فقا دو الامل ،ای حرفهاز چهار الامل تردید  است که

 ارر معنادار دارند. بقیریسک ت
 اولنتایج تحلیل آزمون فرضیه . 4 جدول

 الالمت سطح معناداری نسبت بحرانی خطای معیار برآورد 
 par_1 484/0 309/4 084/0 448/0 جستجوی دانش
 par_2 000/0 -112/3 010/0 -211/0 ذهن پرسشگر

 par_3 000/0 -202/1 012/0 -301/0 وهفه در هضاو 
 par_4 414/0 111/4 091/0 429/0 االت اد به نفس

 

 مهارت ارتباطی گر مداخلهدر نظر گرفتن عامل  ابر کشف تقلب ب ای حرفهتردید  ریتأثآزمون 

ک سو ارزیابی ری ای حرفهبر دو متلیر تردید  گر مداخیهبرای بررسی آنکه آیا مهار  ارتباطی ارر 

برای حسابرسانی که مهار  ارتبراطی دارنرد و  متفاو تقیب دارد یا خیر، تحییل الامیی را در دو حالت 

نشران داده شرده  3و  2 ن ودارهرای شر ارهنشران داده شرده در  حسابرسانی که مهار  ارتباطی ندارند،

 است.
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 تحلیلی حسابرسانی که مهارت ارتباطی دارند یالگو .2 نمودار

 
 تحلیلی حسابرسانی که مهارت ارتباطی ندارند یالگو .3 نمودار

حسابرسرانی کره و  حسابرسرانی کره مهرار  ارتبراطی دارنردماتریس بررسی تفاو  معنادار میان 

 نشان داده شده است. 1 در جدول ،مهار  ارتباطی ندارند
 

 متغیر مهارت ارتباطی داری تفاوت معناماتریس بررسی . 4جدول 
 الدم وجود مهار  ارتباطی وجود مهار  ارتباطی 

 zآماره 
 داری سطح معنا برآورد داری سطح معنا برآورد 

 011/2 291/0 411/0 013/0 224/0 جستجوی دانش
 141/0 081/0 491/0 002/0 214/0 ذهن پرسشگر

 811/4 131/0 011/0 000/0 324/0 وهفه در هضاو 
 819/4 102/0 011/0 004/0 319/0 االت اد به نفس

در  ای حرفرهمشخص است مهار  ارتباطی بر سه شراخص تردیرد فو  ه ان طور که در جدول 

ارر تعدیل گرری دارد  االت اد به نفسو  وهفه در هضاو ، جستجوی دانشارزیابی ریسک تقیب، یعنی 

 بیشتر است. 81/4ز برای این سه شاخص ا Zمقدار آماره  زیرا
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 تحلیل عاملی مرتبه دوم )آزمون فرضیه دوم(
 تضعیف اجتماعی همکار گر مداخلهبر کشف تقلب با در نظر گرفتن عامل  ای حرفهتردید  ریتأثآزمون 

و ارزیرابی  ای حرفرهبرر دو متلیرر تردیرد  گر مداخیرهبرای بررسی آنکه آیا تضعیف اجت االی اررر 

الامیی را در دو حالت متفاو  برای حسابرسانی کره دچرار تضرعیف ک تقیب دارد یا خیر، تحییل سری

نشان داده شده در  -اند نشدهو حسابرسانی که دچار تضعیف اجت االی  اند شده از سوی ه کار اجت االی

  نشان داده شده است.- 1و  1ن ودارهای 

 
 اند شدهتحلیل عاملی حسابرسانی که دچار تضعیف اجتماعی همکار  یالگو .4نمودار 

 
 اند نشدهتحلیل عاملی حسابرسانی که دچار تضعیف اجتماعی همکار  یالگو .4 نمودار

کره دچرار تضرعیف اجت راالی از سروی ه کرار حسابرسانی ماتریس بررسی تفاو  معنادار میان 

 نشان داده شده است. 1، ، در جدول اند نشدهو حسابرسانی که دچار تضعیف اجت االی  اند شده
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 متغیر تضعیف اجتماعی یدار معناماتریس بررسی تفاوت  .1 جدول

 تضعیف اجت االیالدم وجود  تضعیف اجت االی وجود 
 zآماره 

 داری سطح معنا برآورد داری سطح معنا برآورد 

 331/4 044/0 482/0 914/0 048/0 جستجوی دانش
 913/1 000/0 211/0 000/0 -111/0 ذهن پرسشگر

 913/1 000/0 203/0 000/0 -192/0 وهفه در هضاو 
 822/4 242/0 081/0 413/0 -411/0 االت اد به نفس

برر سره شراخص تردیرد تضرعیف اجت راالی مشرخص اسرت  1شر اره ه ان طور که در جدول 

اررر  االت راد بره نفرسو  وهفره در هضراو ، ذهرن پرسشرگردر ارزیابی ریسرک تقیرب، یعنری  ای حرفه

بیشرتر  81/4از  وهفره در هضراو و  ذهن پرسشگربرای دو شاخص  Zدارد زیرا مقدار آماره  گر مداخیه

 اسرت. دار معنرا Z، مقدار آماره 4/0سطح خطای در نظر گرفتن با  برای شاخص االت اد به نفس، و است

و ارزیرابی  ای حرفرهتردیرد  ۀرابطر توانسته است جهتِ تضعیف اجت االیاین بدین معنی است که متلیر 

به منظور بررسی و تحییرل بهترر اررر تعردیل کننردگی متلیرر تضرعیف  ریسک تقیب را معکوس ن اید.

متلیرها مورد بررسی هرار گرفته است. برای ایرن منظرور  18اجت االی بر ارزیابی ریسک تقیب، ارر متقابل

گردند. نتایج حاصریه بره ترتیرب  ای به مقادیر استاندارد شده تبدیل می تبیین کننده تردید حرفه یها سازه

 .نشان داده شده است 1ن ودار و  1جدول در 
 اثر متقابل متغیرها.  نتایج تحلیل 7 جدول

 سطح معناداری نسبت بحرانی خطای معیار برآورد 

 002/0 -012/3 012/0 428/0 وهفه در هضاو 
 011/0 321/0 014/0 043/0 االت اد به نفس
 008/0 -100/2 011/0 443/0 ذهن پرسشگر

 000/0 -943/41 033/0 191/0 تضعیف اجت االی ه کار
 000/0 -848/1 013/0 -211/0 خود اط ینانی×  وهفه در هضاو 
 003/0 -818/2 013/0 -421/0 خود اط ینانی×  االت اد به نفس
 000/0 -018/1 011/0 -210/0 خود اط ینانی×  ذهن پرسشگر
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 تحلیل عاملی اثر متقابل متغیرها یالگو .1 نمودار

 

تضعیف اجت االی، در تعدیل کردن رابطه تردید حزفه  کنندگی مداخیه، رابطه 1 جدولبا توجه به 

 کرامالًوهفه در هضاو ، االت اد به نفرس و ذهرن پرسشرگر ای و ارزیابی ریسک تقیب در سه شاخص 

ت رامی هابل هبول اسرت، لرذا  01/0ی برابر یا ک تر از دار معنامقدار سطح . از آنجایی که مشخص است

 هستند.  01/0، ک تر از الگوی در این دار معنامقادیر سطح 

 گیری نتیجهبحث و 

ذهرن ، تنهرا دو الامرل ای حرفرهتردیرد  یها مشخصهکه از میان  دهد میاین مطالعه نشان  یها افتهی

حسرینی و ایرن نتیجره برا مطالعرا  هستند.  دار معنابر ارزیابی ریسک تقیب  پرسشگر و وهفه در هضاو 

از سره الامرل جسرتجوی  مترثرر ای حرفهتردید ، آنهاهم راستا نیست زیرا در مطالعا   (4381ه کاران )

 ییایرؤاز سویی دیگر، این یافته با نتایج مطالعا  دانش، االت اد به نفس، و درک میان فردی بوده است. 

از حی  ارتبا  معنادار و مثبت بین ذهرن پرسشرگر حسابرسران مسرتقل و هضراو   (4383ه کاران ) و

 ای حرفرهآنان مطابقت وجود دارد ولی از نظر الردم معنراداری وهفره در هضراو  برا هضراو   ای حرفه

ابقرت دارد مط (2041کرزن )این یافته با پرشوهش  چنین هم، مطابقت ندارد. آنهاحسابرسان در مطالعا  

یافتره  اسرت.بروده به محیا حسابرسری کشرور مرالزی مربو   یها شاخصاز  ذهن پرسشگر مؤلفهزیرا 
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در ارزیرابی  ای حرفرهمهار  ارتباطی با سه شراخص تردیرد دیگر مطالعه حاضر حاکی از آن است که 

ی مثبرت و گر مداخیرهاررر  االت راد بره نفرسو  وهفه در هضراو ، جستجوی دانشریسک تقیب، یعنی 

، مربو  به متلیر مهار  ارتبراطی. این نتیجه با مبانی نظری پشوهش مطابقت دارد. در ادبیا  دارد دار معنا

 تص ی ا  خود چنین همو  ها تیفعالبرای اال ال ارر بر از این ویشگی افرادی با ویشگی مهار  ارتباطی، 

از طرر   (.2001فرریس و ه کراران، ) ن ایرد میی اسرتفاده سرازمانشلیی و در راستای ارتقای اهدا  

موفقیرت در کرار تص ی ا  فرد و  مهار  ارتباطی، شامل توانایی اال ال ارردر بُعد نفوذ بین افراد دیگر، 

ی هرا شگیویزیررا دریافتنرد کره  ،نیز مطابقرت دارد (2049نولدر و کادوس )این یافته با مطالعا  است. 

از سرویی مردارک را بهبرود ببخشرد.  آوری ج رعدر  آنها بینی پیشهدر   تواند میرفتاری حسابرسان 

ه پوشانی دارد زیرا معتقدند  (2041) مک آلیستر و ه کارانپشوهش تحقیقا   نتایجدیگر، این یافته با 

 تا اهدا  مورد نظر خود را به دست آورند. سازد یمرفتارهایی مانند مهار  ارتباطی، کارکنان را هادر 

در  ای حرفرهبر سه شاخص تردید تضعیف اجت االی که  دهد مینشان  حاضر دیگر پشوهش ۀنتیج

ی منفری و گر مداخیهارر  االت اد به نفسو  وهفه در هضاو ، ذهن پرسشگرارزیابی ریسک تقیب، یعنی 

این نتیجه مطابق با مبانی نظرری پرشوهش اسرت. در مبرانی نظرری  .ن اید میرا تعدیل  آنهاو  دارد دار معنا

 سرطوح بره سر تدارد و آن را  ردکرال ی بررمنفی  ریتثرپشوهش بیان شده است که تضعیف اجت االی 

جیرالی و کانردکار ایرن یافتره برا نترایج پرشوهش  (.2044انز و ه کراران، ک) کند یم تیهدا تر فیضع

شناسرایی الوامرل تقیرب را بره ، آنهرای منفی رفتاری در مطالعرا  ها ویشگیه راستا است زیرا  (2049)

لینسرتد این یافته مطالعا   چنین هم. دهد میهرار  ریتثرآنان را تحت  یها افتهیو االتبار داده شد  کاهش 

رفتارهای مخرب و ند که العا  خود به این نتیجه رسیدزیرا در مط ن اید می دییتثرا  (2041و ه کاران )

این یافتره مطرابق برا  هرار دهد. ریتثررا تحت فرد  ییو کارا ی، بهره ور«تضعیف اجت االی»انحرافی مانند 

ی کره در سرطح حسابرسراناست چرا که وی به این نتیجه رسیده بود کره  (2041) پرتنار نتایج تحقیقا 

ای  حرفرهتردید ، سطح مناسبی از ای حرفهتردید اه یت و درک با وجود شناخت  پایین اخالهی هستند،

به ایرن  آنها زیرا ،گذارد یمصحه  (4381الالمرضایی و حسنی ) یها افتهیه چنین بر  .دهند ین را نشان 
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 یهرا انحرا  کاهش میرزان و حسابرسان بین در اخالهی یها ارزش با باال رفتن سطحکه نتیجه رسیدند 

 .ابدی یمافزایش  آنهاای  حرفه تردید سطح آنان، رفتاری

. معیارهای استآنان  ای حرفهخوشنامی حرفه حسابرسی، ضامن بقای حسابداران رس ی و جامعه 

خرود را بره  یهرا نقش ترا کننرد میاخالهی ه چون نقشه راهی هستند که به االضای یک حرفه ک ک 

ی هرا ویشگیاز آنجرایی کره  با توجه به نتایج به دست آمده در این پشوهش، روشنی و کامل ایفا ن ایند.

، توجره است مؤررو ارزیابی ریسک تقیب  ای حرفهکارگیری تردید ه رفتاری و اخالهی حسابرسان در ب

کراهش در محیا کار حسابرسی حائز اه یت است، چرا که  آنهاهر چه بیشتر به ابعاد رفتاری و اخالهی 

  خطای ارزیابی ریسک تقیب را در پی دارد.

 ها ادداشتی
1. Gray    2. Fraud risk assessment 

3. Arkess    4. Professional Skepticism 

5. Model of Discretionary Reporting 6. Schultz  
7. Social undermining   8. Duffy 

9. Political skill   10. Munyon 

11. Ferguson    12. Dahling 

13. Zajonc    14. Trait activation theory 

15. Tett and Guterman   16. Schafer and Schafer 

17. Bhattacharjee and Moreno  18. Quadackers 

19. Nelson    20. Wallace 

21. Auditing Standards Board  22. White 

23. Ponemon    24. Hurtt  

25. Inherent Skepticism   26. State Skepticism 

27. American Institute of Certified Public Accountants 

28. Ramos    29. Ferris 

30. Perrewé    31. Ahearn 

32. Kunze    33. Montgomery 

34. Kadous    35. Lambert 

36. Prentice    37. Griffith 

38. Vinokur and van Ryn  39. Heimberg 

40. Figueira    41. Goldman 

42. Chung    43. Anderson 

44. Ragins and CornWell  45. Asare and Wright 

46. Beasley    47. Proeger 

48. Joyce and Biddle   49. Clore 

50. Robinson and Bennett  51. Waldman 

52. Nolder and Kadous   53. Eissa 

54. Khondkar    55. Han 



 37/ 46پیاپی / 2دانش حسابداری/ دورۀ یازدهم/ ش 

 

56. Kadous and Zhou   57. Kesen 

58. Rose    59. Todd and Paul 

60. Pretnar    61. Peytcheva 

62. Linstead    63. Mcallister 

64. Plumlee    65. Nicklin 

66. Hafer and Martin   67. Elizabeth and Robert 

68. Data Screening   69. Interactio 
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 صور  در اه یت با های تحریف و اشتباها  کشف در حسابرسی فرآیند (. ارربخشی4399مداحی، آزاده ) ؛حساس یگانه، یحیی

 .11-18، 4(1،)لی و حسابرسیپشوهش های حسابداری ما .مالی های

 .حسرابرس شرلیی پیامردهای برر سوگیرانه و خنثی ای حرفه تردید های دیدگاه تثریر(. 4389) ذکریایی مهران، حسین؛ سید حسینی،

 .431-403 ،1(1) رفتاری، و ارزشی حسابداری

ای حسابرسان با تکیه بر  گذار بر تردید حرفه ریتثری ها مؤلفه(. تبیین 4381رضایی، الیی اکبر ) ؛نیکومرام، هاشم ؛حسینی، سید حسین

 .21-43، 9(21)، ری مدیریتاحسابد .ابعاد فردی

 خردمت تررک بره و ت ایرل سرازمانی هویرت برر سرازمان اخالهری جرو ریتثر(. 4380زهرا ) نیکخواه فرخانی، ؛رحیم نیا، فریبرز

 .81-91، 1(1) ،فناوری و الیوم در اخال  .فروشندگان

 .ای حسابرس مستقل حرفه دیترد ای بر حرفه و یسازمان تیهو ریتثر(. 4381حسینی، سید حسین ) ؛بنی مهد، به ن ؛رضائی، نرگس

 .488-411، 49(14)، دانش حسابرسی

 .ای حسابرسان مسرتقل ای و هضاو  حرفه (. ارتبا  بین تردید حرفه4383آذین فر، کاوه ) ؛یعقوب نشاد، اح د ؛یی، رمضانعییایرؤ

 . 81-11 ،1(22)، حسابداری مالی و حسابرسیهای  پشوهش
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حسرابداری ارزشری و (. رابطه میان ارربخشی فردی و خطا در ارزیابی ریسرک تقیرب. 4381موسوی کاشی، زهره ) ؛صفری، زهرا
 . 211-211 ،3(1)، رفتاری

، دانرش حسرابداری .مسرتقل حسابرسان ای حرفه تردید بر شخصیت اختالال  (. تثریر4381حسنی، مح د ) ؛الالمرضایی، محسن

(2)40 ،13-11. 

ای  تردید حرفه زانیم در یرفتار یها انحرا  و یاخاله یها ارزش تفکر، طرز نقش(. 4381حسنی، مح د ) ؛الالمرضایی، محسن

 .91-11 ،1(44)، مالی گزارشگری در کاربردی یها پشوهش .حسابرسان

 روش از اسرتفاده برا مردیران تقیرب خطرر (. ارزیرابی4381رهرروی دسرتجردی، الییرضرا ) ؛فروالی، داریوش؛ کیانی، الالمحسین

 .84-441، 2(4)، دانش حسابداری .کاوی داده

مطالعرا  مردیریت )  .یشلی رییدرگ و یسازمان تعهد بر یاجت اال فیتضع ریتثر(. 4381یوسفیان آرانی، وحید ) ؛فیاضی، مرجان
 .12 – 11 ،21(18،) بهبود و تحول(

 .32-33انتشارا  کتاب نو،  .SPSSهای آماری با استفاده از  تحییل(. 4381ی، منصور؛ هیومی، فعال )مؤمن

 .1-3، 4(3) ،رس ی حسابدار .ای حرفه هضاو  بر حسابرس ویشگیهای ریتثر(. 4393کیهان ) مهام،

 ..91-91 ،41(18)،حسابرس .ی مالیها صور حسابرسان به تقیب در  مؤرر(. رویکرد 4382وارریان، کامران )

 .حسابرسری کیفیت و تردیدگرایی مکتب یها شاخص بین (. ارتبا 4384فر، کاوه ) آذین ؛یی، رمضانعییایرؤ ؛نشاد، اح د یعقوب

 .31-21 ،1(41) ،مدیریت حسابداری
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