A Review of Releaton between Professional Skepticism, Client-Specific
Experiences, and Audit Judgments
Reza Safikhani
Mohamad Hossein Safarzadeh
Hamideh Asnaashari

Abstract
Objective: The main purpose of this study is to investigate the relationship between
professional skepticism and client-specific experience in the auditor's judgment. This study
examines the auditor's judgment in several stages of the decision-making process to
determine the relationship between each stage. If different levels of auditor professional
skepticism (more or less professional skepticism) and client-specific experience (positive,
negative, and no experience) affect audit judgments. Prior experience of the client could be
due to a positive experience related to the positive characteristics of the client; also it could
be a negative experience of the client so that the auditor has a negative view of the client. If
the auditor has a negative experience with the client, they may consider the client to be
unreliable and this experience may be effective in the auditor's judgment.
Method: The present study tries to evaluate the effect of independent variables (professional
skepticism and client-specific experience) on the dependent variable (auditor judgment)
using the experimental method of 2×3.
The population of the study is people working in auditing firms including Assistant Auditor,
Auditor, senior auditors, and Supervisor so the data sample of this paper is 155 auditors who
were selected by random sampling method.
In this study, an experimental method was applied to measure the professional skepticism,
previous client-specific experience, and the extent of their professional judgment. The
research method consists of three parts. The first part is the Hurt model (2010) to measure
professional skepticism (including 30 questions). After that, individuals are classified into
two categories with high professional skepticism and low professional skepticism. The
second part is related to the previous client specific, which provides information about the
hypothetical client. Here, the sample auditor is divided into three groups, then the first group
is given a positive experience, the second group is given a negative experience about the
client and the third group as a control group is provided with no information about the client.
In this section, people are manipulated based on the positive and negative experiences of the
client to evaluate the auditor's judgment.
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Abstract
Finding: In the same situation, People make different judgments and decisions based on their
level of professional skepticism. The previous client-specific experience as another variable
could affect the level of the auditor's skepticism, judgments, and decisions. In the present
study, three indicators of positive experience, negative experience, and control group are used
to measure the cognition of the client, and the variable of fraud/error expectations is applied
to measure the auditor's judgment. The results of this study showed that the auditor's
decisions and judgments are affected by both the level of skepticism of his profession and
the previous client experience. According to the first hypothesis, auditors who have a
negative experience with the client are more likely to identify the error as fraud. Compared
to auditors with a positive experience of the client.
More specifically, a negative experience of the client causes the auditor to find the trustee
less trustworthy, which is effective in determining the expectation of fraud/error and
ultimately causes the auditor to be more likely to have made the error probably due to fraud
rather than an error.
The second hypothesis did not confirm that the level of proffesional skepticism of the affects
the auditor's judgment and decisions. This finding approves states that the auditor should
neither accept the management's claims nor be distrustful of the management's claims and
consider the management to be inaccurate.
The third hypothesis also states that the difference in auditor's judgment affected by previous
experiences was significant for auditors with a low level of professional skepticism (low
skepticism). In other words, the previous experience of a client has a greater impact on
optimistic people (low-level skepticism versus high-level skepticism). When a person is less
skeptical, he is expected to trust people more, so these people are more likely to trust the
client's statements when they have a positive experience with the client.
Conclusion: The results of this study showed that the decisions and judgments of the auditor
are affected by both the level of skepticism and the client-specific experience. Auditors with
low levels of trait skepticism have more trust in the public. Enhancing professional
skepticism can be a way to prevent behavioral biases.
Therefore, one method of prevent these behavioral biases is to educate and improve the
experience of auditors to increase the level of professional skepticism. if auditors are trained,
they can be aware of judgment processes and behavioral biases, which can help enhance their
level of professional skepticism. The auditor should be aware that despite the confidence in
their judgment, there are specific aspects, errors, and biases that can affect the auditor's
performance. The findings stated that what the auditor needs to be trained in, is that they need
to learn from their previous mistakes and understand why these errors occurred. Because they
may understand their role in bias and its impact on the audit process and avoid future
mistakes.
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چکیده
هدف :هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه تردید حرفهای و شناخت صاحبکار بر قضاوت حسابرس است .این پژوهش قضاوت حسابرس
را در چند مرحله از فرآیند تصمیمگیری ،بررسی میکند تا رابطه بین آنها در هر مرحله را تعیین کند .هدف این پژوهش بررسی این موضوع
است که آیا سطوح مختلف تردید حرفهای بین حسابرسان (تردید حرفهای کم یا زیاد) و شناخت صاحبکار (مثبت ،منفی و صفر) بر
قضاوتهای حسابرس تأثیر دارد یا خیر؟
روش :تحقیق حاضر با استفاده از روش آزمایشگاهی  2×3تالش میکند تا تأثیر متغیرهای مستقل (تردید حرفهای و شناخت صاحبکار) را
روی متغیر وابسته (قضاوت حسابرس) ارزیابی کند .نمونه آماری این پژوهش  511نفر از افراد شاغل در حرفه حسابرسی بود که به صورت
روش نمونهگیری در دسترس انتخاب گردیدند.
یافتهها :حسابرسانی که دارای شناخت منفی صاحبکار هستند بیشتر احتمال دارد که خطا رخداده را بهعنوان تقلب شناسایی کنند ،به عبارت
جزئیتر ،شناخت منفی از صاحبکار باعث میگردد حسابرس ،صاحبکار را کمتر مورد اعتماد بداند .همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که
تأثیر متغیر شناخت صاحبکار بر قضاوت حسابرس برای حسابداران با سطح تردید حرفهای کم ،بیشتر است .بهعبارتدیگر ،میتوان گفت که
شناخت قبلی صاحبکار تأثیر بیشتری بر افراد با تردید حرفهای کم و یا خوشبین دارد.
نتیجهگیری :نتایج تحقیق نشان داد تصمیمات و قضاوتهای حسابرس تحت تأثیر سطح تردید حرفهای و شناخت صاحبکار است .ارتقای
سطح تردید حرفهای ،راهکاری برای پیشگیری از سویههای رفتاری است  ،بویژه برای افرادی که باوری پذیری بیشتری نسبت به عموم دارند.

واژههای کلیدی :تردید حرفهای شخصیت محور ،شناخت صاحبکار ،قضاوت حسابرس.
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مقدمه

رسواییهای اخیر در حرفه حسابرسی نشان داد حسابرسان نیز مانند سایر حرفهها میتوانند با مشکالت اخالقی و رفتار
غیرحرفهای روبرو شوند که ممکن است منجر به از دست دادن شهرت و اعتبار و همچنین آسیب حرفهای گردد .فرآیند
حسابرسی همواره با قضاوت همراه است ،ازاینرو ریسکهایی را برای حسابرسان به همراه دارد .حسابرسی فراتر از
دنیای حسابداری است و با مواردی مانند ریسک عدم کشف تقلب ،ریسک کنترلها ،شناخت صنعت و عملیات شرکت،
دستیابی به مدارک قانعکننده روبروست (نچل)8111 ،1؛ از این رو عوامل زیادی بر درک حسابرس در ارزیابی
اطالعات تأثیر میگذارد یکی از این عوامل ،تردید حرفهای خود حسابرسان است (پراتاما و همکاران .)8115 ،8بنابراین،
قضاوت حسابرس همراه با تردیدگرایی است.
دنیای تجارت و معامالت تجاری روزانه در حال پیچیدهشدن هستند و از سوی دیگر استانداردهای حسابداری نیز
همین مسیر را طی میکند .پیادهسازی استانداردهای مبتنی بر اصول ،استفاده از ارزشهای جاری ،بهکارگیری قضاوتها
و برآوردهای مدیریت در تعیین و تخمین ارزش داراییها و بدهیها ،بهکارگیری اوراق مشتقه و تعیین ارزش آنها
ازجمله مواردی است که منجر به پیچیدگی فزاینده حسابداری و صورتهای مالی شده؛ بنابراین ،ازاینرو تأکید بر بحث
تردید حرفهای حسابرس ،اهمیت دارد (هیئت نظارت بر حسابرسی شرکتهای سهامی عام.)8112 ،0
عدم اجرای تردید حرفهای که در استانداردهای حسابرسی الزامی است ،یکی از دالیل اصلی شکست حسابرسی
بیانشده است (کارمایکل و کریگ1556 ،0؛ انتشار هیئت نظارت بر حسابرسی شرکتهای سهامی عام .)8112 ،به عنوان
مثال ،بیسلی و همکاران )8111( 9بیان کردند که در  61درصد از شکستهای حسابرسی مربوط به تقلب ،حسابرسان
نتوانستند نگرش تردید حرفهای را حفظ کنند.
قضاوت حرفهای در حسابرسی به معنی بهکارگیری دانش و شناخت مربوط در چارچوب استانداردهای حسابداری
و حسابرسی و آیین رفتار حرفهای است تا تصمیمهای الزم برای گزینش راهکارهای مختلف اتخاذ شود (رحیمیان و
هدایتی .)1058 ،قضاوت و تصمیمات افراد تحت تأثیر عوامل مختلفی هستند از جمله نوع نگرش و سطح تردیدگرایی
آنها .مقاالت متعددی (نلسون8115 ،6؛ هارت )8111 ،7تالش کردهاند الگویی را ارائه کنند که تشریح کند چه عواملی
باعث شکلگیری قضاوتی میشود که مبتنی بر تردید حرفهای باشد .در پژوهش حاضر هم تالش میشود تأثیر تردید
حرفهای بر روی قضاوت حسابرسی بررسی شود .از سوی دیگر قضاوت حسابرس تحت تأثیر شناخت صاحبکار نیز
هست .افراد به دوستان و نزدیکان و افرادی که با آنها ارتباط قبلی داشتهاند ،اعتماد بیشتری میکنند .شناخت حسابرس
از صاحبکار برگرفته از تعامالت قبلی بین حسابرس و صاحبکار خاص حاصل میشود ،بهخصوص زمانی که
صاحبکار تمایل دارد با حسابرس همکاری کند .این شناخت با شناخت عمومی حسابرسی متفاوت است زیرا صرفاً
یک صاحبکار را شامل میشود و برگرفته از تمامی تجربیات قبلی حسابرس در طول عمر حسابرسی وی نیست.
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مطالعات قبلی بیانگر این بوده که تصمیمات حسابرسی عالوه بر سطح تردید حرفهای حسابرسان متأثر از شناخت
قبلی حسابرس از صاحبکار است؛ یعنی هنگامیکه حسابرس میخواهد به بررسی تحریف رخداده در فرآیند حسابرسی
بپردازد تصمیمی که اتخاذ میکند تحت تأثیر شناخت از صاحبکار نیز قرار دارد (پوپوا.)8110 ،2
شناخت قبلی از صاحبکار میتواند ناشی از شناختی مثبت و مربوط به ویژگیهای مثبت صاحبکار باشد و هم
میتواند شناخت منفی از صاحبکار باشد ،بهنحویکه حسابرس دید منفی نسبت به صاحبکار داشته باشد؛ بنابراین،
میتوان بیان کرد هنگامیکه بحث شناخت صاحبکار مطرح است اگر حسابرس شناخت منفی از صاحبکار داشته
باشد ،ممکن است صاحبکار را فردی غیرقابلاعتماد تلقی کند و این دیدگاه ،در قضاوت اولیه از تحریف/خطا رخداده
تأثیرگذار باشد .بنابراین ،این پژوهش به دنبال بررسی رابطه تردید حرفهای و شناخت صاحبکار با قضاوت حسابرسی
است .تاکنون پژوهش جامعی در مورد رابطه شناخت قبلی صاحبکار اعم از مثبت و منفی و تردید حرفهای حسابرس
در ایران صورت نگرفته است .از این رو ،پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که آیا در سطوح مختلف
تردید حرفهای ،قضاوت حسابرسی تغییر میکند؟ آیا شناخت قبلی صاحبکار ،قضاوت حسابرس را تحت تأثیر قرار
میدهد؟ افراد در سطوح مختلف تردید حرفهای ،بخصوص افراد با سطح تردید حرفهای پایین ،تحت تأثیر سایر متغیرها
مانند شناخت از صاحبکار و سویههای رفتاری قرار میگیرند؟
مبانی نظری
تردید حرفهای و قضاوت حسابرسی

فرآیند حل مسائل با یک ساختار فردی و برداشت ذهنی از مسائل آغـاز میشود؛ بـر این اساس هر فرد ،یک استراتژی
برای حل مسائل یا تصمیمگیری خود بکار میگیرد (قـضاوت) .قضاوت ،فرآیند رسیدن به یک تصمیم یا دستیابی به
یک نتیجهگیری از میان چندین راهحل جایگزین ممکن ،در شرایط عدم اطمینان است (اسدی و نعمتی .)1050 ،سرچشمه
ارزش حسابرسی صورتهای مالی ،قضاوت حرفهای حسابرس و قضاوتهای جمعی و اظهارنظر نهایی بر اساس
استانداردهای حسابرسی است .انجمن حسابداران رسمی کانادا قضاوت حرفهای را اینگونه تعریف میکند« :قضاوت
حرفهای در حسابرسی به معنای کاربرد دانش و شناخت در چارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی و آیین رفتار
حرفهای برای تصمیمگیری درباره انتخاب یک گزینه از میان گزینههای مختلف است» (کده و ساالری .)1051 ،از این
جهت که حسابرسی بر اساس تمام شواهد صورت نمیگیرد ارائه قضاوت حسابرسی الزم و ضروری است ،بنابراین،
میتوان گفت که قضاوت حسابرس ،نتایج حسابرسی را مشخص میکند (پراتاما و همکاران.)8115 ،
یکی از مؤلفههای مؤثر بر فرآیند قضاوت حسابرسی ،سطح تردید حرفهای حسابرس است .نبود یک تعریف معمول
و متداول از تردید در حسابرسی ،بزرگترین مشکلی است که محققان با آن مواجه شدهاند (بل و همکاران8119 ،5؛
نلسون8115 ،؛ هارت .)8111 ،استانداردهای حسابرسی بیان میکنند «حسابرس باید دارای نگرشی باشد که شامل ذهن
پرسشگر و ارزیابی انتقادی شواهد باشد (استاندارد حسابرسی  801آمریکا) .این استانداردها نهتنها حسابرسان را ملزم به
جمعآوری و ارزیابی عینی شواهد در طول حسابرسی میکنند ،بلکه از حسابرسان میخواهند که نه اظهارات مدیریت
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را نادرست بدانند و نه وی را کامالً صادق بپندارند؛ بنابراین« ،در اعمال تردید حرفهای ،حسابرس به دلیل اعتقاد به
صداقت مدیریت ،نباید با شواهد کم قانع شود و باید مستندات قانعکننده جمعآوری نماید» (استاندارد حسابرسی 801
آمریکا ،بند  .)15برخی مطالعات بیان میکنند ،تردید حرفهای ممکن است مهارتی باشد که بهتدریج از زمان شروع
آموزش و تمرین حرفهای ایجاد شود (کارپینتر و ریمیرز .)8111 ،11برخی دیگر مانند هارت ( )8111بیان میکند که
تردید حرفه ای شامل نگرشی است که برگرفته از خصوصیات ذاتی شخص است و برای هر فرد منحصربهفرد است که
از آن بهعنوان تردید حرفهای شخصیت محور نامبرده میشود اما بخش دیگری از تردید حرفهای که تحت تأثیر شرایط
اقتضایی است را میتوان بر اساس شناخت و آموزش و دانش ارتقا داد.
نلسون ( )8115به بررسی ادبیات و مقاالت موجود در حوزه تردید حرفهای پرداخت و الگوی از تردید حرفهای را
ارائه کرد که شامل هر دو حوزه مانند صفات شخصیتی (توانایی حل مسئله ،استعداد اخالقی ،اعتماد به نفس و تمایل به
شک) و شرایط اقتضایی (فشار صاحبکار ،فشار زمانی ،فرهنگ سازمانی) باشد .آنها توانایی و شناخت ذاتی را در
رویههای تحلیلی و زمینه کار کنترل داخلی بررسی کردند .در نهایت آنها دریافتند که شناخت و توانایی ذاتی برای
تصمیمات حسابرسی مهم هستند .مطالعات کمی در زمینه حسابداری مستقیماً تأثیر تردید حرفهای در قضاوت و
تصمیمگیری را بررسی کردهاند .هیچکدام تأثیر تردید حرفهای بر موجبات تقلب اولیه /انتظار اشتباه را بررسی نمیکنند.
شاوب و الرنس )1556( 11با استفاده از الگوسازی معادالت ساختاری رابطه بین تردید حرفهای حسابرس و
خصوصیات مختلف را بررسی و بیان میکنند در صورت وجود معامالت با اشخاص وابسته ،مشکالت مالی صاحبکار،
عدم صداقت صاحبکار و ارتباط ضعیف صاحبکار و حسابرس ،تردید حرفهای بیشتر میشود .با این حال ،هنگامیکه
صاحبکار برای حسابرس مهم باشد ،حسابرس ممکن است به دلیل ترس از دست دادن صاحبکار ،تردید حرفهای را
به خطر بیاندازد؛ بنابراین ،اینگونه میتوان بیان کرد افراد با سطح تردید حرفهای باال ،احتمال کمتری دارد بتوانند بر
توضیح صاحبکار ،تکیه کنند و ممکن است اینگونه نتیجهگیری کنند که علت تحریف به دلیل گزارش تقلبی است
نه یک اشتباه غیرعمدی .تردید حرفهای حسابرسان را نسبت به تحریفهای مهم ناشی از تقلب حساستر میکند و باعث
میشود که حسابرسان نسبت به ارزیابی ریسک تقلب قضاوت بهتر داشته باشند (فاتماواتی و همکاران.)8112 ،
شناخت صاحبکار و قضاوت حسابرسی

شناخت در یک زمینه ،عبارت است از برخورد با یک مورد خاص که فرصتی را برای کسب دانش فراهم میکند.
حسابرسان ،در صورت تکرار حسابرسی در چند دوره برای یک واحد مورد رسیدگی ممکن است ،سطح اعتماد باالیی
به صاحبکار یا کمیته حسابرسی داشته باشند .گرایش حسابرس به صاحبکاران ممکن است منجر به نادیده گرفتن
تحریفهای عمده یا عدم ارزیابی ریسک مناسب شود و ازاینرو ادعاها و اشتباهات بزرگ نادیده گرفته خواهند شد.
عالوه بر این ،حسابرس ممکن است با شرایطی مواجه شود که پرخطر باشند اما به دلیل عدم بهکارگیری سطح مناسب
تردید و ریسک نتواند در طول فرایند حسابرسی ،اصالحاتی بر روندهای حسابرسی ایجاد کند (بیزلی.)8110 ،18
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در بیشتر موارد ،تکیهبر توضیحات صاحبکار ،اثربخشی و کارایی حسابرسی را کاهش میدهد .در چنین شرایطی،
یک حسابرس بیشتر از توضیح غیر صادقانه به توضیحی که توسط یک صاحبکار صادق ارائهشده است ،اعتماد میکند .

گاهی اوقات ،توضیحات صاحبکار می تواند در ایجاد توضیحات احتمالی دیگر تأثیر بگذارد ،بنابراین ،بر اثربخشی
حسابرسی تأثیر میگذارد (بیسکر و همکاران.)1555 ،10
وقتی شخصی توجیهی را میپذیرد ،وزنی که روی توضیحات میگذارد معموالً بر اساس میزان اعتماد وی نسبت به
طرف مقابل است .حسابرسان با سطح پایین تردید حرفهای در خصوص دیگران اعتماد بیشتری دارند زیرا انتظار دارند
افراد بهطورکلی قابلاعتماد باشند .تردید حرفهای نقطه مقابل اعتماد است (کاشینگ .)8111 ،10تحقیقات نشان داده است
با کاهش اعتماد ،سوظن و عدم اعتماد افزایش مییابد (شاوب .)1556 ،19ازآنجاکه حسابرسان با تردید حرفهای کمتر،
بیشتر اعتماد دارند ،انتظارات تقلب /اشتباه اولیه آنها مطابق با شناخت مثبت است .بااینحال ،شناخت منفی باعث میشود
که شرکتکنندگان با تردید کم تفاوت زیادی بین اعتماد شخصیت محور و شناخت منفی با صاحبکار را درک کنند.

از سوی دیگر میتوان این بحث را به تئوری نقض انتظارات ارتباط داد .این تئوری بیان میکند که نقض انتظارات
باعث تحریک و یک سری ارزیابیهای شناختی از نقض میشود.

نظریه «نقض انتظارات» ریشه در این دارد که پیامها چگونه به دیگران ارائه میشود و در یک مکالمه چه رفتارهایی
از طرف مقابل پذیرفتنی و قابلقبول شمرده میشود .درمجموع ،سه فرض اصلی این نظریه را بهپیش میبرد:
 )1کنش متقابل انسانها بر مبنای انتظارات شکل میگیرد.
 )8انتظاراتی که افراد در مورد رفتار یکدیگر دارند ،اکتسابی و قابل آموختن است.
 )0نحوه ارزیابی نقض یک انتظار متأثر از ارزش فرد مقابل است.
درواقع پژوهش حاضر با توجه به بند  1که بیان میکند کنش متقابل انسانها بر مبنای انتظارات شکل میگیرد به
شکل دادن شناخت قبلی و ارائه اطالعات در رابطه با صاحبکار پرداخته بهنحویکه نگرش حسابرسان در مورد
صاحبکار تغییر پیدا میکند.
افراد تخلفات را با بررسی اینکه ،آیا تخلف صورت گرفته ،بیشتر یا کمتر از حد انتظار است ،ارزیابی میکنند انجام
تخلفات بیش از انتظار ،باعث افزایش عدم اطمینان و تصور رابطه زیان ده میشود (پنگ .)8117 ،16وی نشان داد انتظارات
در مورد رفتار قابلاعتماد تمایل به تغییر دارد .بنابراین ،شناخت منفی باید بیشتر از شناخت مثبت ،بر حسابرسان با سطح
کمتری از تردید حرفهای شخصیت محور تأثیر بگذارد؛ بنابراین ،انتظار میرود که شناخت منفی منجر به ایجاد افراد
کمتر بدبین در مورد تقلب /انتظار خطای اولیه نسبت به افراد دارای تردید کمتر با شناخت مثبت شود .حسابرسان با تردید
حرفهای بیشتر ممکن است در ابتدا صاحبکار را به دلیل سوءظن ذاتی خود غیرقابل اعتماد بدانند .تحقیقات حسابرسی
نشان داده است که حسابرسان با تردید حرفهای بیشتر نسبت به حسابرسان با تردید حرفهای کمتر حساسیت باالتری نسبت
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به گزارشگری تهاجمی دارند و بنابراین ،حسابرسان با تردید حرفهای بیشتر ،نسبت به عمدی بودن اظهارات غلط،
اظهارنظر میکنند (رز.)8117 ،17
برای حسابرسان با تردید حرفهای بیشتر ،شناخت قبلی تأثیر کمتری در قضاوت فعلی دارد .در حالی که هنوز تحت
تأثیر شناختها ی منفی و مثبت است ،اما این تجربیات کمتر بر افراد نمونه با تردید حرفهای بیشتر تأثیر میگذارد.

حسابرسان با تردید حرفهای بیشتر همچنان انتظار تقلب  /اشتباه اولیه متفاوتی را نسبت به حسابرسان با تردید حرفهای
کمتر دارند .با این حال ،انتظار نمیرود تفاوت چشمگیری در انتظارات تقلب  /خطای اولیه بین شناخت مثبت و منفی
در حسابرسان با تردید حرفهای بیشتری داشته باشد.
پیشینه تجربی تحقیق

هانگ )8181( 12به تأثیر بندهای جدید گزارش حسابرسی بر سطح تردید حرفهای حسابرسی پرداخته است .هیات
نظارت بر حسابرسان آمریکا در سال  8116با پیشنهاد استاندارد حسابرسی جدید ،حسابرس را ملزم میکند مسائل کلیدی
حسابرسی را که در فرآیند حسابرسی شناسایی کردهاند که بیشترین قضاوت ،زمان و تمرکز حسابرس را به خود
اختصاص داده است در قالب یکبند جداگانه افشا نمایند.
هانگ ( )8181بیان میکند ارائه بند گزارش مسائل کلیدی حسابرسی باعث افزایش سطح مسئولیت و پاسخگویی و
ریسک اعاده قانونی علیه حسابرس میشود ،بنابراین ،این امر باعث میشود که کیفیت حسابرسی و سطح تردید حرفهای
ارتقا یابد.
جانسن و همکاران )8181( 15به بررسی تأثیر تردید حرفها ی و شجاعت اخالقی مدیران حسابرسی بر سطح کیفیت
جلسات فن طوفان فکری در مؤسسات حسابرسی پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که زمانی که سطح تردید حرفهای و
شجاعت اخالقی مدیران حسابرسی باالست این امر باعث باالتر رفتن سطح کیفیت جلسات طوفان مغزی میشود .کیفیت
باالی جلسات طوفان مغزی ،باعث شناسایی ریسک تقلب و برنامهریزی و اجرای اثربخش حسابرسی میشود و درنهایت
منجر به افزایش کیفیت حسابرسی میگردد.
پراتاما و همکاران ( )8115به بررسی اثر متقابل فشار اطالعاتی ،اخالق حرفهای و تردید حرفهای را بر قضاوت
حسابرس پرداختند ،نمونه آماری آنان  90دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری بودند که برخی آموزشهای حرفهای
را گذراندهاند ،نمونه به روش نمونهگیری در دسترس صورت گرفت ،نتایج با استفاده از رگرسیون چندگانه بیانگر این
بود که فشار اطالعاتی ،اخالق حرفهای و استقالل حسابرس بهطور قابلتوجهی بر قضاوت حسابرسی تأثیر گذاشته است
درحالیکه تردید حرفهای بر قضاوت حسابرسی تأثیر معناداری نداشته است.
برازل و همکاران )8115( 81در پژوهشی به بررسی ادراک حسابرسان و تردید حرفهای پرداخته است .نتایج بیانگر
این بود تردید حرفهای ،امری فردی هست و الزم است حسابرس در وضعیتهای خاص و منحصربهفرد اختیار عمل
داشته باشد .همچنین بیان شده ادراکات تردیدآمیز حسابرس بر قضاوتهای وی مؤثر و برخی حسابرسان بیتجربه در
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مقایسه با حسابرسان باتجربه ،دارای درک کمتری از تردید حرفهای بوده و درنهایت زمانیکه درک و چارچوب مشترک
برای تردید حرفهای وجود داشته باشد ،آموزش بیشتر در این چارچوب جهت بهبود تردید حرفهای سودمند است.
آگارواال و همکاران )8117( 81در پژوهشی به بررسی تأثیر خودباوری با تردید حرفهای حسابرسان و درک اخالقیات
حرفهای پرداختهاند .نتایج آنها بیانگر این بود خودباوری بر تردید حرفهای حسابرسان و درک اخالقیات حرفهای تأثیر
مثبت و معناداری داشته است بهگونهای که با افزایش خودباوری حسابرسان بهعنوان یک ویژگی شخصیتی ،تردید
حرفهای حسابرسان افزایش پیدا میکند.
کایولیک )8117(88در پژوهشی به بررسی تردید حرفهای در حسابرسی و ویژگیهای آن پرداختهاند .وی بیان کرده
است تردید حرفهای باعث شده است که حسابرسان سرنخهای تقلب بیشتری را شناسایی کنند و بودجه زمانی حسابرسی
را افزایش داده و تناقضهای بیشتری را شناسایی کنند ،توضیحات متناوبتری جمعآوری کرده و با شدت بیشتری با
مدیران واحد مورد رسیدگی ،مذاکره کنند .وی همچنین مقولههای مرتبط با تردید حرفهای را معرفی و بیان نمود که
اختالف زیادی بین آن چیزی که دانشگاهیان تالش در درک آن دارند و آنچه استانداردهای تردید حرفهای در
حسابرسی و وضعکنندگان به آن عالقهمند هستند وجود دارد.
پوپوا ( )8110در پژوهشی به بررسی تردید حرفهای ،تجارب خاص صاحبکار و قضاوتهای حسابرسی پرداخته
است .هدف کار او بررسی چگونگی تأثیر سطوح تردید حرفهای بر اساس ویژگیهای شخصی و تجربه ارتباط قبلی با
صاحبکار (حالتهای مثبت ،منفی و یا صفر) بر قضاوتهای حسابرسی بوده است .نتایج نشان داده است که انتظارات
اولیه اساساً تحت تأثیر تجربه قبلی حسابرس از صاحب کار است و این تجربه تأثیر بیشتری بر افراد بدبین داشته است
افرادی که تردید حرفهای بیشتری داشتهاند در مرحله ارزیابی مدارک حساسیت بیشتری نسبت به شواهد تقلب داشتهاند.
پرتنار )8110(80در تحقیق خود ،تحت عنوان «تردید حرفهای حسابرسان و خطر گزارشگری مالی متقلبانه» بیان کرده
است تردید حرفهای به مشخصات فردی حسابرس مرتبط بوده و دانش حرفهای ،شناخت قبلی از واحد مورد رسیدگی
و آموزش با میزان سطح بهکارگیری تردید حرفه ای مرتبط بوده و این عوامل منجر به افزایش اهمیت تردید در طول
فرایند حسابرسی میشود .نتایج حاصل از این تحقیق در کشور کرواسی نشان داده است حسابرسان اهمیت تردید را
تشخیص دادهاند؛ اما به دلیل عدم آموزش و شناخت و دانش کافی ،سطح تردید مناسب را هنگام ارزیابی ریسک تقلب
بکار نمیگیرند و همچنین استانداردهای حسابرسی راهبردهای کافی در ارتباط با نگرشتردید حرفهای ارائه نمیدهند.
ازاینرو نیاز برای آموزش پیوسته در مورد تقلب و تأکید بر اهمیت تردید در سطح مؤسسه حسابرسی وجود دارد.
کوآداکرز و همکاران )8115( 80ویژگیهای تردید حسابرسان را مطالعه کردند و بـه بررسـی ارتباط آن با تردید در
قضاوت و تصمیمگیری پرداختند .نمونه آمـاری آنها  076نفر حسـابرس شاغل در چهار مؤسسه حسابرسـی بـزرگ
هلنـد بـود .نتـایج پـژوهش آنـان نشـان داد شـرکای حسابرسی در قضاوت ،تردید و تصمیمگیری متفاوت و ویژگیهای
تردید حسابرسان و تردید در قضاوت و تصمیمگیری آنان به توانایی حسابرسان و محیط کنترلی بستگی دارد.
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غالمرضایی و حسنی ( )1052در پژوهش خود به بررسی تأثیر اختالالت شخصیت بر تردید حرفهای حسابرسان
مستقل پرداختند .بهمنظور سنجش تردید حرفه ای حسابرسان مستقل از پرسشنامه تردید شخصیت محور هارت ()8111
که مبتنی بر مقیاس ششمؤلفهای تردید شخصیت محور است استفادهشده است .نتایج بررسیها نشان داد میان اختاللهای
شخصیتی حسابرسان مستقل و تردید حرفهای آنان ،رابطهای منفی و معنادار وجود دارد.
مهرانی و همکاران ( )1052در پژوهش خود به بررسی موضوع تـردید حـرفهای از دیدگاههای مختلف ناشی از
تعامالت اجتماعی و روابط بین حسابرس و صاحبکار درزمینه حسابرسی پرداختند .آنها به مواردی ازجمله :آنچه
تـردید حـرفهای را شکل میدهد؛ چگونگی بهکارگیری آن توسط حسابرسان مستقل در خصوص صاحبکاران
گوناگون؛ اینکه چگونه آن دیدگاهها بین حسابرسان متفاوت است؛ و چگونه حسابرسان مختلف در مورد آن قضاوت
میکنند ،پرداختند و در نهایت الگویی برای تـردید حـرفهای حسابرسی در ایران ارائه کردند .روش پژوهش مذکور با
در نظر گرفتن رویکرد کیفی تحقیق و با استفاده از رهیافت نظریه مبنایی براساس رویکرد مصاحبه عمیقی با مشارکت
کنندگان اصلی حسابرسی یعنی حسابرسان مستقل انجام شد.
ولیان و صفری گرایلی ( )1057در پژوهشی به ارائه الگویی برای درک تردید حرفهای حسابرسان با رویکرد تحلیل
محتوا پرداختهاند؛ نتایج نشان داده با توجه به نتایج تحقیق در بعد کیفی 0 ،مؤلفه اصلی و  66مؤلفه فرعی بهعنوان
مؤلفههای الگو موردنظر تعیینشده است .در بخش کمی نیز نتایج آزمون الگوی رگرسیونی نشان داد ،ویژگیهای
روانشناختی ،ویژگیهای شخصیتی ،مهارتهای حرفهای و عوامل محیطی تأثیر مثبت و معناداری در تردید حرفهای
حسابرسان ایفا کرده است.
تحریری و پیری ( )1059در پژوهشی به بررسی درک حسابرسان از مفهوم تردید حرفهای در کار حسابرسی
پرداختهاند .برای بررسی درک حسابرسان از این مفهوم ،نتایج  082پرسشنامه از تأثیر شش عامل رتبه حسابرس ،جنسیت،
عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران ،سن ،سطح تحصیالت و رشته تحصیلی استفاده شده است .یافتههای پژوهش
بیانکننده این است که حسابرسان با ویژگیهای مختلف درکهای متفاوتی از مفهوم بنیادی و کلیدی تردید حرفهای
دارند و این چالشی برای حرفه حسابرسی خواهد بود و توجه بیشتر در حوزه آموزش و استانداردگذاری را میطلبد.
حسینی و همکاران ( )1050در پژوهشی به تبیین مؤلفههای تأثیرگذار بر تردید حرفهای حسابرسان با تکیه بر ابعاد
فردی پرداختهاند .نتـایج دال بـر تـأثیر متغیرهـایی همچون دانش ،اعتمادبهنفس و درک میان فردی بر تردید حرفهای
بـود .متغیرهـای کنترلـی (مؤسسه حسابرسی ،سن پاسخگویان و سابقه حرفهای آنها) نیز ازجمله عوامـل مـؤثر بـر تردیـد
حرفهای شناخته شدند .در این میان متغیرهای جنسیت و سـطح تحصـیالت رابطهای بـا تردیـد حرفهای نداشتند.
حاجیها و همکاران ( )1058در پژوهشی ارتباط ویژگیهای تردید حرفهای حسابرسان و قضاوت و تصمیمگیری
آنها را بررسی کردند .نتایج نشان داده است که چهار ویژگی تردید (اعتماد فردی ،تعلیق در قضاوت ،منبع کنترلی و
تردید حرفهای) بر قضاوت و تصمیمگیری حسابرسان مؤثرند .ولی بیشترین تأثیر مربوط به منبع کنترلی است و هرچه
توجه به آن باال رود کیفیت قضاوت و تصمیمگیری نیز افزایش خواهد یافت.
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رؤیایی و همکاران ( )1050بیان کردند تردید حرفهای بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر قضاوت حرفهای حسابرسان
است که با استفاده از پرسشنامه هارت ( )8111و با پیمایش از نظرات حسابرسان ،به بررسی تأثیر این موضوع پرداختند.
نتایج تحقیق آنها نشان داد در مؤسسات عضو جامعه حسابداری ایران ،رابطه معناداری بین تردید حرفهای و قضاوت
حسابرس وجود دارد.
قاسمینژاد و همکاران ( )1011با پیمایش از نظرات حسابرسان حرفهای بیان کردند ویژگی رفتاری فرصتطلبی با
تردید حرفهای حسابرسان مستقل رابطه معنادار و منفی دارد؛ بنابراین ،به متولیان و نهادهای نظارتی حرفه حسابرسی
پیشنهاد میشود اصول اخالقی را به شکل جدی در کانون توجه خود قرار دهند و با ایجاد روشهایی که مانع از رفتارهای
غیراخالقی می شود گامی مؤثر در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور برداشته و بدین ترتیب منافع عموم نیز بهنوعی
حفظ گردد.

تبیین فرضیههای تحقیق

در طول حسابرسی ،حسابرسان باید انتظارات خود را در مورد اقالم دارای ریسک ،علل تغییرات ماندهحسابها شکل
دهند و در نهایت اینکه باید تصمیمگیری نمایند که صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت هستند یا خیر.
حسابرس در طول فرآیند شکلدهی انتظارات و قضاوتها میتواند بر دادهها و فرضیههای اولیه خود تکیه کند یا بر
اظهارات مدیریت در مورد ادعای مطرحشده اعتماد کند که در بیشتر موارد تکیهبر توضیحات صاحبکار سودمند است؛
اما حسابرس به صاحبکار صادق اعتماد بیشتری میکند تا نسبت به مدیریتی که وی را ناصادق میپندارد .یکی از
مواردی که حسابرس در بررسی صداقت و دستکاری مدیریت توجه میکند فرهنگ سازمانی و تأکیدات اخالقی وی
است که درکل سازمان پیادهسازی کرده است که میتواند فرصتها و انگیزهها را برای تقلب و سوءاستفاده کاهش
دهد؛ اما زمانی که حسابرس ،ویژگی تردید حرفهای و مراقبتهای حرفهای را بهطور شایستهای اجرا میکند وزن بیشتری
به دادهها و فرضیههای اولیه خود میدهد تا اینکه به اظهارات مدیریت تکیه کند؛ بهعبارتیدیگر در چنین شرایطی،
حسابرس تمرکز خود را بر وضعیت فعلی میگذارد و کمتر بر تجارب و شناخت قبلی صاحبکار اتکا میکند و تأثیری
در انتظارات وی ندارد.
رابرتسون )8111( 89بیان کرده است که حسابرس برای پذیرش ادعاهای صاحبکار ،انگیزههای وی را مورد بررسی
قرار میدهد .هنگامیکه حسابرس شناخت منفی از صاحبکار دارد ،به انگیزههای مدیریت وزن بیشتری میدهد و
ادعاهای صاحبکار را کمتر قابلاعتماد میداند و از سوی دیگر به صاحبکار با شناخت مثبت اعتماد بیشتری دارد.
شاوب ( )1556در تعیین میزان اعتماد حسابرسان به صاحب کاران خود ،عوامل موقعیتی و شناخت تاریخی با
صاحبکار را مهمتر از عوامل موقتی (مانند تمایل فرد به اعتماد) میداند؛ بنابراین ،حسابرسی که شناخت منفی دارد،
کمتر به توضیح دادهشده توسط صاحبکار اعتماد خواهد کرد (خطای ناخواسته) و یک توضیح جایگزین از تقلب
بهعنوان انتظار تقلب /خطای اولیه خود انتخاب خواهد کرد .آن دسته از حسابرسان با شناخت مثبت بیشتر به توضیح
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ارائهشده توسط صاحبکار (خطای ناخواسته) اعتماد کرده و خطا را بهعنوان انتظار تقلب /خطای اولیه خود انتخاب
میکنند؛ بنابراین ،میتوان فرضیه اول را به شکل زیر تبیین کرد:
فرضیه اول :حسابرسان دارای شناخت منفی از صاحبکار در مقایسه با حسابرسان با شناخت مثبت ،با احتمال بیشتری
خطای رخداده را بهعنوان تقلب شناسایی میکنند.
عالوه بر عوامل و شرایط موقعیتی که بر ایجاد تردید (تجربه قبلی در مورد صاحبکار) تأثیرگذار است ،مردم
همچنین در زمینه اعتماد به دیگران نیز دارای خصوصیات متفاوتی هستند که به عوامل ذاتی مانند رفتارهای شخصیتی
آنها بستگی دارد .در حوزه حسابرسی نیز به این موضوع پرداخته شده است که رابطه میان تردید حرفهای و میزان
باورپذیری ذاتی افراد را بررسی کردهاند (کارپنتر و ریمرز8111 ،؛ نلسون 8115 ،و برسکتایر و رایت .)8111 ،86در مقابل
برخی بیان میکنند که تردید حرفهای ممکن است در طول زمان و از طریق تجربه حسابرسی ،افراد آموزش داده شوند.
عالوه بر عوامل موقعیتی ایجاد تردید ،نلسون ( )8115ادبیات موجود در این زمینه را بسط و توسعه داد و بیان کرد که
تردید حرفهای دارای دو بعد شخصیت محور و اکتسابی است.
برخی مطالعات نشان میدهد تردید حرفهای مهارتی است که بهتدریج از زمان شروع آموزش و تمرین حرفهای
ایجاد میشود (کارپینتر و ریمیرز .)8111 ،برخی دیگر مانند هارت ( )8111بیان میکند تردید حرفهای شامل نگرشی
است برگرفته از خصوصیات ذاتی شخص و برای هر فرد منحصربهفرد است که از آن بهعنوان تردید حرفهای شخصیت
محور نامبرده میشود؛ اما بخش دیگری از تردید حرفهای وی را میتوان بر اساس شناخت و آموزش و دانش ارتقا داد
(نلسون.)8115 ،
پیچیر )1556(87نشان میدهد صداقت و درستی صاحبکار بر حسابرسان در شرایط اعتماد و اعتبار تأثیر میگذارد
اما حسابرسان را در شرایط بدبینی و عینیت تحت تأثیر قرار نمیدهد .ازاینرو ،انتظار میرود که افراد با تردید حرفهای
کمتر بتوانند بر توضیح صاحبکار تکیه کنند؛ بنابراین ،افراد با تردید حرفهای بیشتر احتمال دارد نتیجه بگیرند که علت
تحریف به دلیل گزارش تقلبی است نه یک خطای غیر عمد.
هارت ( )8111نسل فرضیههای جایگزین را بررسی کرده و دریافت که حسابرسان تردید حرفهای بیشتری دارند و
بهطورکلی تمایل به بررسی فرضیههای جایگزین دارند .در مطالعه حاضر این موضوع مطرح میشود که اطالعاتی از
صاحبکار دریافت میشود که خطای رخداده فاقد اهمیت و ناخواسته است اما حسابرسان که تردید حرفهای بیشتری
دارند ممکن است فرضیهها ی جایگزین را بررسی کنند و احتمال بدهند که خطای رخداده ناشی از تحریف عمدی
صورتهای مالی است؛ بنابراین ،میتوان فرضیه دوم را به شرح زیر بیان کرد:
فرضیه دوم :حسابرسان دارای سطح تردید حرفهای باال در مقایسه با حسابرسان دارای سطح تردید حرفهای پایین ،با
احتمال بیشتری خطای رخداده را بهعنوان تقلب شناسایی میکنند.
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این انتظار میرود که افراد با سطح پایین تردید حرفهای ،باورپذیری بیشتری نسبت به عموم داشته باشند چرا که
تردیدگرایی در تضاد با اعتماد است (کاشینگ 8111 ،و شاوب.)1556 ،
تحقیقات نشان دادهاند زمانی که اعتماد کاهش پیدا کند ،ظن و گمان افزایش پیدا میکند؛ بنابراین ،زمانی که شخص
کمتر تردیدگرا هست ،انتظار میرود او اعتماد بیشتری به افراد کند ،بنابراین ،این دسته افراد زمانی که شناخت مثبت از
صاحبکار داشته باشند ،اعتماد بیشتری به اظهارات صاحبکار میکنند .طبق تئوری نقض انتظارات ،افراد زمانی که
انتظاراتی دارند انجام رفتار خالف انتظار باعث ایجاد عدم اعتماد میشود؛ بنابراین ،طبق این تئوری میتوان گفت زمانی
که افراد سطح پایین تردید حرفهای دارند بیشتر تحت تأثیر شناخت قبلی صاحبکار هستند ،بنابراین ،میتوان فرضیه
سوم را به صورت زیر مطرح کرد:
فرضیه سوم :بین انتظارات تقلب /اشتباه حسابرسان با تردید حرفهای کم در سطح شناخت مثبت و شناخت منفی
اختالف معناداری وجود دارد.
روششناسی پژوهش

دراین پژوهش با توجه به نوع موضوع و هدف تحقیق ،از یک روش آزمایشی  8×0استفادهشده است .همینطور نوع
پژوهش پس رویدادی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است که نتایج حاصل از آن میتواند برای طیف
گستردهای شامل دانشجویان ،حسابرسان مستقل ،سرمایهگذاران ،حرفه حسابداری و محققان ،مفید واقع گردد.
ویژگی آزمودنیها

جامعه آماری پژوهش افراد شاغل در مؤسسات حسابرسی است؛ چون پژوهش حاضر به دنبال بررسی سطوح تردید
حرفهای و شناخت از صاحبکار فرضی با قضاوت حسابرس بوده است ،لذا ،جامعه آماری افراد درگیر در زمینه
حسابرسی و حسابداری در نظر گرفته شد که شامل افراد شاغل اعم از کمک حسابرس ،حسابرس ،حسابرس ارشد و
سرپرست هستند.
روش نمونهگیری

کوتنر و همکاران ( )8110از رویکرد توان آزمون برای تعیین حجم نمونه استفاده کردند .بر اساس این روش در
صورتی که سطح خطا  9درصد ،توان آزمون  51درصد و اثر اندازه در حدود یک است  ،تعداد حجم نمونه پژوهش
در هر گروه برابر  01مشارکتکننده خواهد بود .ازآنجاییکه این عدد بیانگر حداقل تعداد است ،از بین حسابرسان
شاغل نمونه آماری به روش در دسترس انتخاب شد .پرسشنامهها بهصورت الکترونیکی در اختیار  171حسابرس قرار
گرفت که تعداد  199پرسشنامه تکمیل و برگشت داده شد.
روش اجرای آزمایش

در این پژوهش برای ارزیابی تردید حرفهای حسابرسان ،شناخت قبلی از صاحبکار و میزان قضاوت حرفهای آنها
از پرسشنامه استفاده شده است که پرسشنامه شامل سه بخش بود.
بخش اول پرسشنامه هارت ( )8111در خصوص شاخصهای تردید حرفهای بوده است (شامل  01سؤال) .در
مرحلهای اول افراد به دو دسته با تردید حرفهای باال و تردید حرفهای پایین طبقهبندی شدند .بخش دوم مربوط به شناخت
قبلی از صاحبکار است که به افراد اطالعاتی راجع به صاحبکار فرضی ارائه شد ،در اینجا ابتدا افراد در سه گروه قرار
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گرفتند و بعد به گروه اول شناخت مثبت ،گروه دوم شناخت منفی در خصوص صاحبکار ارائه گردید و به گروه سوم
بهعنوان گروه کنترل هیچگونه اطالعاتی از صاحبکار ارائه نشد .در این بخش افراد بر اساس تجربه مثبت و منفی از
صاحبکار دستکاری میشوند و بخش آخر پرسشنامه مربوط به سؤاالت قضاوت حسابرسی است که بیانگر قضاوت
حسابرس در خصوص تقلب یا اشتباه بوده است.
روش آزمون فرضیهها

در پژوهش حاضر تردید حرفهای و شناخت از صاحبکار متغیرهای مستقل هستند و قضاوت حسابرس بهعنوان متغیر
وابسته در نظر گرفتهشده است .برای آزمون فرضیهها از روش مقایسه میانگین ،تحلیل واریانس و آزمون من ویتنی
استفاده شده است .بدینصورت که برای تحلیل فرضیه اول از مقایسه مقداری میانگین تردید حرفهای در سه سطح
شناخت از صاحب کار استفاده میشود ،بهطوریکه میانگین امتیاز مربوط به قضاوت برای گروه شناخت مثبت با گروه
شناخت منفی مقایسه میشود .برای آزمون فرضیه دوم از تحلیل واریانس دوعاملی و مقایسه میانگینها بین گروههای با
سطح تردید حرفهای باال و سطح تردید حرفهای پایین استفاده میشود؛ و فرضیه سوم بیانگر این موضوع است که گروه
با سطح تردید حرفهای پایین ،بیشتر نسبت به متغیر شناخت تحت تأثیر هستند .با توجه به نرمال نبودن متغیرهای پژوهش،
برای آزمون فرضیه سوم و مقایسه میانگینها در سطح تردید حرفهای کم از آزمون من ویتنی استفاده میشود.
تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

تردید حرفهای :اندازهگیری تردید حرفهای شخصیت محور حسابرس:
برای اندازهگیری این متغیر از الگوی هارت ( )8111استفاده میشود که در اکثر مقاالت داخلی و خارجی نیز برای
اندازهگیری تردید حرفهای شخصیت محور استفاده شده است .این متغیر بر اساس مفاهیم زیر سنجیده میشود (هارت،
 -1 :)8111تا چه اندازه ،فرد دارای ذهن پرسشگر است؟  -8آیا قضاوتهای فرد با تأخیر صورت میگیرد؟  -0توانایی
فرد در جستجوی دانش موردنیاز در رفع ابهام -0 ،اعتمادبهنفس فرد در هنگام ارائه قضاوت -9 ،توانایی درک بین فردی
که این جز ویژگیهای ذاتی و شخصیتی افراد است .برای اندازهگیری تردید حرفهای شخصیت محور از پرسشنامه
استفاده میشود .این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج گزینهای لیکرت کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )9تنظیمشده
است .افراد باالتر از میانگین بهعنوان افراد دارای سطح تردید حرفهای باال و افراد کمتر از میانگین بهعنوان افراد دارای
سطح تردید حرفهای پایین طبقهبندی شدند.
شناخت از صاحبکار

این متغیر سه مقدار مثبت ،منفی و خنثی اختیار میکند .شناخت مثبت با استفاده از ارائه اطالعات در خصوص -1
همکاری سازنده کارفرما با حسابرس در رسیدگیهای پیشین و  -8رفتار صادقانه و درستکارانه کارفرما با حسابرس
سنجیده شد .شناخت منفی با استفاده از گردش باالی کارکنان در رسیدگیهای قبلی -8 ،وجود اشتباهات در
رسیدگیهای قبلی و  -0ابهام در ارائه صادقانه اطالعات سنجیده شده است .شناخت خنثی (گروه کنترل) به این گروه
از افراد هیچگونه اطالعاتی در مورد سابقه صاحبکار ارائه نشده است (پوپوا .)8110 ،برای کمیسازی گروهها به ترتیب
از اعداد( +1گروه شناخت مثبت)( -1 ،گروه شناخت منفی) و صفر (گروه کنترل) استفاده شد.
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متغیر وابسته :قضاوت حسابرسی

متغیر وابسته تحقیق قضاوت حسابرس است که بر اساس پرسشنامه و بر اساس الگوهای اعتماد حسابرس به صاحبکار
اندازهگیری میشود که حسابرس تا چه حدودی انتظار دارد خطای رخ داده تقلب است یا اشتباه؟ در این پژوهش با
استفاده از رویکرد مستقیم در اندازه گیری قضاوت حسابرس ،از افراد خواسته شد که با توجه به اطالعات کسبشده و
احساس و تجارب قبلی خود خطای صورت گرفته را ارزیابی کنند که آیا تقلب یا اشتباه بوده است که از طیف  -9تا
 +9امتیازبندی شد و هر چه به عدد  +9نزدیک باشد ،خطای صورت گرفته بهاشتباه بودن نزدیک شده است و برای
آزمونهای اضافی نیز از اندازه گیری غیرمستقیم میزان اعتماد حسابرس به صاحبکار استفاده شده است .در خصوص
اندازهگیری اعتماد در مقاالت دو رویکرد وجود دارد .برخی تحقیقات میزان اعتماد حسابرس به صاحبکار را بهصورت
مستقیم از حسابرس سؤال میکنند ،برخی تحقیقات مانند شاوب و الرنس ( )1556با پرسشهای غیرمستقیم میزان اعتماد
حسابرس را اندازهگیری میکنند .در این بخش تالش شد با بهکارگیری رویکرد غیرمستقیم و با ارائه  9سؤال و بر اساس
مقیاس پنج گزینهای لیکرت کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )9این متغیر اندازهگیری گردد.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
ویژگیهای جمعیت شناختی نمونهها

در جدول  1به توصیف ویژگیهای افراد شرکتکننده در پیمایش پرداختهشده است؛ سؤاالتی در زمینه جنسیت،
وضعیت فرد از لحاظ سابقه کاری ،رشته تحصیلی ،مقطع تحصیلی ،سمت سازمانی از ایشان پرسیده شد .در جدول  8نیز
اعداد مربوط به میانگین ،بیشترین مقدار ،کمترین و مد متغیرهای تحقیق آورده شده است.
جدول  .1ویژگیهای جمعیت شناختی.
سطح تحصیالت
سابقه کاری

سمت سازمانی

رشته تحصیلی

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

 5نفر ()%1

 01نفر ()%15

 01نفر ()%99

 51نفر ()%9

 5تا  9سال

 9تا  1سال

 1تا  51سال

بیش از  51سال

 95نفر ()%19

 99نفر ()%51

 50نفر ()%55

 7نفر ()%1

کمک حسابرس

حسابرس

سرپرست

مدیر و باالتر

 00نفر ()%17

 15نفر ()%57

 51نفر ()%51

 51نفر ()%0

حسابداری

حسابرسی

مدیریت

سایر رشته

 557نفر ()%05

 51نفر ()%9

 55نفر ()%0

 5نفر ()%5

جنسیت

خانم

آقا

 00نفر ()%17

 07نفر ()%19

 511نفر ()%511
 511نفر ()%511

 511نفر ()%511

 511نفر ()%511

 511نفر ()%511

جدول  .2آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.
آماره کلموگروف-

نام متغیر

میانگین

بیشترین

کمترین

انحراف معیار

میانه

شناخت از صاحبکار

-

0

1

1/72

8

1/818

تردید حرفهای

1/910

8/11

1/11

1/981

1/81

1/060

1/111

انتظار تقلب یا اشتباه

1/010

9

-9

8/796

1

1/172

1/111

اسمیرنوف z

سطح معناداری

تعداد مشاهدات

1/111

199
199
199
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تعداد کل افراد شرکتکننده در پیمایش 199نفر بوده که از این تعداد  %00آقا و  %97خانم بودهاند؛ لذا تعداد خانمها
در نمونه آماری بیشتر بوده است و بیشتر افراد نمونه ( )%28در رشته حسابداری تحصیلکردهاند .بیش از  %97افراد نمونه
دارای سابقه کاری کمتر از  0سال و از نیروهای حسابرس و کمک حسابرس بودهاند .با وجود این افراد باسابقه کار زیاد
و در سمتهای مدیریتی نیز در نمونههای آماری وجود داشته است؛ لذا میتوان گفت عمده افراد نمونه جنسیت خانم
با رشته حسابداری و در سمت حسابرس و کمک حسابرس و با مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد بودهاند.
شناخت از صاحبکار :در این بخش افراد به سهطبقه تقسیم میشوند ،افراد با شناخت مثبت که  02نفر و ( )%01از
کل افراد را شامل شدهاند ،افراد با شناخت منفی که  97نفر ( )%07افراد را تشکیل دادهاند و  91نفر ( )%08نقش کنترل
را داشتهاند.
تردید حرفهای شخصیت محور :تردید حرفهای از طریق پرسشنامه هارت و همکاران سنجیده شده است ،نتایج بیانگر
این بود که  75نفر ( )%91اعضای نمونه سطح تردید حرفهای پایین داشتهاند و  76نفر ( )%05تردید حرفهای باال داشتهاند.

قضاوت حسابرسی :برای اندازهگیری آن از متغیر انتظار تقلب/اشتباه استفادهشده است که عدد آن از  -9تا  +9متغیر
است ،اعداد مربوط به میانگین و سایر مقادیر در جدول آمار توصیفی توضیح دادهشده است.
با توجه به نتایج ،همه متغیرهای پژوهش سطح معناداری کوچکتر از  9درصد داشتهاند؛ بنابراین ،فرض نرمال بودن
متغیرها رد خواهد شد و حاکی از نرمال نبودن توزیع متغیرهای تردید حرفهای ،قضاوت حسابرس ،اعتماد به صاحبکار
و شناخت حسابرس است که در بررسی آزمونهای آماری استنباطی در بخشهای بعد لحاظ میشود
آزمون فرضیهها

در فرضیه اول بیانشده است که حسابرسانی که دارای شناخت منفی از صاحبکار نسبت به حسابرسانی که دارای
شناخت مثبت از صاحبکار هستند ،بیشتر احتمال دارد خطا رخداده را بهعنوان تقلب شناسایی کنند .برای آزمون فرضیه
اول از تفاوت مقداری میانگین گروهها استفادهشده است میانگین گروهها به شرح زیر است:
جدول  .3میانگین نتایج گروهها
شناخت از صاحبکار

میانگین

انحراف معیار

سطح تردید حرفهای

مثبت

1/676

1/225

منفی

-1/801

8/611

کنترل

1/000

8/111

کل

1/972

8/976

مثبت

1/205

8/692

منفی

-1/961

8/161

کنترل

1/500

8/790

کل

1/880

8/588

مثبت

1/211

8/081

سطح تردید حرفهای

منفی

-1/050

8/099

کل نمونه

کنترل

1/871

8/001

کل

1/058

8/876

تردید حرفهای کم

تردید حرفهای باال
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برای تحلیل فرضیه اول از مقایسه مقداری میانگین تردید حرفهای در سه سطح شناخت استفادهشده است .طبق
پیشبینی پژوهش ،پاسخدهندگان با شناخت منفی بهاحتمالزیاد انتظار تقلب از خطای شناساییشده را دارند و میانگین
تردید حرفهای برای افراد با شناخت منفی کمتر از میانگین تردید حرفهای افراد مثبت است ،طبق نتایج میانگین تردید
حرفهای افراد با شناخت منفی در هر دو سطح تردید حرفهای کم و باال ،کمتر از میانگین تردید حرفهای افراد با شناخت
مثبت بوده است ،چراکه میانگین کل تردید حرفهای افراد با شناخت منفی عدد ( )-1/050نسبت به افراد با شناخت مثبت
با میانگین ( )1/211ارائهشده است؛ بنابراین ،یافتهها از فرضیه اول پژوهش پشتیبانی میکند .این یافته حاکی از تأیید
فرضیه اول است.
در فرضیه دوم نیز این بحث بیانشده است که حسابرسان با سطح تردید حرفهای باال در مقایسه با حسابرسان با سطح
تردید حرفهای پایین با احتمال بیشتری خطای رخداده را بهعنوان تقلب شناسایی میکنند.
جدول  .0نتایج ANOVA
نتایج  ANOVAمتغیرها

درجه آزادی

مجموع مربعات

مقدار مؤثر

آماره F

سطح معناداری

تردید حرفهای

1

1/101

1/101

1/157

1/669

شناخت صاحبکار

8

801/05

181/809

81/290

1/111

تردید حرفهای×شناخت صاحبکار

8

8/901

1/871

1/881

1/210

ضریب تعیین

1/82

آماره F

2/902

سطح معناداری الگو

1/111
جدول  .1مقایسه میانگینهای سطح تردید حرفهای

مقایسه سطح تردید حرفهای

تفاوت میانگینها

سطح معناداری

گروه شناخت مثبت با منفی

0/170

1/111

گروه شناخت مثبت با گروه کنترل

1/957

1/298

گروه شناخت منفی با مثبت

-0/170

1/111

گروه شناخت منفی با گروه کنترل

-8/977

1/111

گروه کنترل با شناخت مثبت

-1/957

/298

گروه کنترل با شناخت منفی

8/779

1/111

برای تجزیهوتحلیل فرضیه دوم از تحلیل واریانس  ANOVAدوعاملی استفادهشده است .در بررسی معناداری الگو،
آماره  Fمقدار  2/902و سطح معناداری ( 1/111کمتر از  )%9داشته است که بیانگر مناسب بودن الگوی آماری است.
مقداری عددی ضریب تعیین  1/82بوده که بیانگر آن است که متغیرهای تردید حرفهای و شناخت قبلی از صاحبکار
توانستهاند  82درصد تغییرات انتظارات اولیه تقلب /اشتباه را توضیح دهند .نتایج تجزیهوتحلیل بیانگر این است که تردید
حرفهای با ضریب  1/101و سطح معناداری  1/669تأثیر قابلتوجهی در انتظارات اولیه تقلب /اشتباه نداشته است ،اما
متغیر شناخت قبلی از صاحبکار با ضریب  81/290و سطح معناداری  1/111تأثیر معناداری بر انتظارات اولیه تقلب/
اشتباه داشته است .بنابراین ،افراد با شناخت مثبت ،خطای رخداده را بیشتر بهعنوان اشتباه (با میانگین امتیاز  )1/972در
نظر گرفتهاند و افراد با شناخت منفی خطای رخداده را بیشتر بهعنوان تقلب (با میانگین امتیاز  )1/880در نظر گرفتهاند.
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جدول  0مربوط به مقایسه میانگین تردید حرفهای در گروههای با شناخت مثبت ،منفی و کنترل است .نتایج بیانگر
آن است که تفاوت میانگین سطح تردید حرفهای در گروه مثبت و منفی معنادار بوده است.
در ادامه ،فرضیه سوم اینگونه بیانشده که تفاوت میانگین قضاوت ارائهشده برای افراد با شناخت مثبت و منفی ،در
حسابرسان با سطح پایین تردید حرفهای قابلتوجه است بهعبارتدیگر گروه حسابرسان با سطح تردید حرفهای پایینتر
نسبت به متغیر شناخت از صاحبکار حساستر هستند یا بهعبارتیدیگر بیشتر تحت تأثیر رفتارهای مدیریت هستند.
جدول  .0آزمون فرضیه سوم

عنوان متغیر

آماره Z

مقدار من ویتنی

احتمال آماره Z

انتظارات تقلب /اشتباه

-0/120

60/911

1/111

نتایج آزمون مقایسهای من ویتنی برای تردید حرفهای حسابرسی نشان داد با توجه به مقدار آزمون من ویتنی بزرگتر
از مقدار بحرانی  1/56و احتمال آن ( )1/111کمتر از سطح خطای  9درصد است ،انتظارات تقلب /اشتباه در افراد با
تردید حرفهای کم در سطح شناخت مثبت و منفی با یکدیگر برابر نیستند و اختالف معناداری بین میانگینها وجود دارد.
به عبارتی انتظارات اعضای نمونه از خطای صورت گرفته بهعنوان تقلب و یا اشتباه با همدیگر تفاوت معناداری داشته
است؛ این موضوع حاکی از درستی تفکیک مشاهدهها است؛ بنابراین ،فرضیه صفر در سطح اطمینان  59درصد رد
میشود و فرضیه سوم پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد.
آزمونهای تحلیل حساسیت

برای آزمونهای اضافی از متغیر اعتماد به صاحبکار استفادهشده است ،طوری که هم از آزمون تحلیل واریانس و
هم از رگرسیون الگوهای پژوهش استفادهشده است .در آزمونهای اضافی از متغیر اعتماد به صاحبکار بهعنوان متغیر
وابسته برای ارزیابی قضاوت حسابرسی استفادهشده است ،بهنحویکه تردید حرفهای و شناخت از صاحبکار بر روی
متغیر اعتماد به صاحبکار سنجیده شدهاند .متغیر اعتماد به صاحبکار با استفاده از پرسش در مورد میزان اعتماد به
صاحبکار از آزمودنیها صورت گرفته است .نتایج در جدول زیر ارائهشده است:
جدول  .7بررسی آزمونهای اضافی

متغیرها

درجه آزادی.

مجموع مربعات

میانگین مؤثر

آماره F

سطح معناداری

تردید حرفهای

1

1/190

1/199

1/911

1/805

شناخت صاحبکار

8

8/280

1/051

02/180

1/111

تردید حرفهای×شناخت صاحبکار

8

1/180

1/111

1/855

1/708

ضریب تعیین

1/06

آماره F

16/080

سطح معناداری الگو

1/111

برای تحلیل حساسیت آزمون فرضیههای پژوهش از متغیر اعتماد به صاحبکار استفادهشده است ،آماره  Fالگو
 16/080و با سطح معناداری  1/111و ضریب تعیین  1/06بیانگر این است که الگو ،الگوی مناسبی بوده است ،متغیر
اعتماد به صاحبکار با ضریب  1/911و سطح معناداری  1/805تأثیر معناداری بر انتظارات اولیه تقلب /اشتباه نداشته
است اما متغیر شناخت صاحبکار با ضریب  02/180و سطح معناداری  1/111تأثیر معناداری بر انتظارات اولیه تقلب/
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اشتباه داشته است .در این بخش متغیر اعتماد به صاحبکار و شناخت صاحبکار بهعنوان فاکتور و عوامل تأثیرگذار در
متغیر جدید اعتماد به صاحبکار بررسیشدهاند که نتایج این بخش هم بیانگر این بود که متغیر اعتماد به صاحبکار
تأثیر قابلتوجهی در انتظارات اولیه تقلب /اشتباه نداشته است اما متغیر شناخت صاحبکار تأثیر معناداری بر انتظارات
اولیه تقلب /اشتباه داشته است.
در ادامه به بررسی اثر شناخت صاحبکار بر انتظار تقلب /اشتباه پرداختهشده است.
جدول  .8اثر شناخت صاحبکار بر انتظار تقلب /اشتباه

متغیر

ضریب

آماره t

سطح معناداری

شناخت صاحبکار

-1/100

-8/080

1/111

آماره F

19/698

سطح معناداری الگو

1/111

نتایج رگرسیون اثر شناخت صاحبکار بر انتظار تقلب /اشتباه بیانگر این است که معناداری الگو با ضریب 19/698
الگوی مناسبی بوده است و متغیر شناخت صاحبکار با ضریب  -1/100و سطح معناداری  1/111تأثیر منفی و معناداری
بر انتظارات اولیه تقلب /اشتباه داشته است ،بنابراین ،در جهت فرضیههای پژوهش بوده است.
جدول  .9اثر شناخت صاحبکار بر اعتماد به صاحبکار

متغیر

ضریب

آماره t

سطح معناداری

شناخت صاحبکار

-1/160

-8/698

1/115

آماره F

92/608

سطح معناداری الگو

1/111

در الگوی دوم تأثیر شناخت صاحبکار بر اعتماد به صاحبکار موردبررسی واقع شد که نتایج نشان داد مقدار آماره
 Fالگو  92/608و با سطح معناداری  1/111الگوی مناسبی بوده است .همچنین متغیر شناخت صاحبکار با ضریب
 -1/160و سطح معناداری  1/1115تأثیر قابلتوجهی بر اعتماد به صاحبکار داشته است؛ بنابراین ،در رگرسیون بعدی
تأثیر شناخت صاحبکار و اعتماد به صاحبکار بر انتظارات اولیه تقلب /اشتباه بهطور همزمان بررسی خواهد شد.
جدول  .11اثر شناخت صاحبکار و اعتماد به صاحبکار بر انتظارات اولیه تقلب /اشتباه

متغیر

ضریب

آماره t

سطح معناداری

شناخت صاحبکار

1/021

1/785

1/126

اعتماد به صاحبکار

2/298

11/262

1/111

آماره F

19/602

سطح معناداری الگو

1/111

در رگرسیون آخر تأثیر همزمان شناخت صاحبکار و اعتماد به صاحبکار بر انتظارات اولیه تقلب /اشتباه
بررسیشده است که نتایج بیانگر این است که الگوی رگرسیون با ضریب  19/602و سطح معناداری  1/111الگوی
مناسبی بوده است .متغیر اعتماد به صاحبکار با ضریب  2/298و سطح معناداری  1/111تأثیر مثبت و معناداری بر
انتظارات اولیه تقلب /اشتباه داشته است ،بنابراین ،از نتایج فرضیههای پژوهش پشتیبانی میکند.
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نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پژوهش تالش شد به بررسی تأثیر تردید حرفهای و شناخت صاحبکار بر قضاوت و تصمیمات حسابرس
پرداخته شود .تردید حرفهای بهعنوان یکی از ویژگیهای رفتاری حسابرس بیان میشود که در سالهای اخیر تأکید
زیادی روی آن صورت گرفته است چراکه برخی منتقدان حرفه بیان میکنند که علت شکستهای حسابرسی و از دست
رفتن اعتماد سرمایهگذاران ناشی از اعمال نامناسب تردید حرفهای از سوی حسابرسان است .درک صحیح از مفهوم
تردید حرفهای و اجرای مناسب آن توسط حسابرسان باعث ارتقای کیفیت حسابرسی میشود .در سالهای اخیر،
دانشگاهها ،نهادهای حرفهای و استانداردگذاران تالش کردهاند سطح تردید حرفهای را از طریق تدریس و آموزش ارتقا
دهند اما تا زمانی که درک مناسبی از مفهوم تردید حرفهای صورت نگیرد ،این مهم دستنیافتنی خواهد بود .تحقیقات
قبلی تردید حرفهای را به دو بخش تقسیمبندی کردهاند که در این پژوهش با عناوین تردید حرفهای شخصیت محور و
تردید حرفهای اکتسابی یاد میشوند.
تحقیقات قبلی تالش کردهاند تردید حرفهای شخصیت محور را بهطور مناسبی اندازهگیری نمایند .تردید حرفهای
شخصیت محور مدتها قبل از تجربه حسابرسی ،آموزش و یا شناخت از صاحبکار شکلگرفته است ،به همین دلیل
است که اشخاص در موقعیتهای یکسان ،قضاوتها و تصمیمات مختلفی بر اساس سطح تردید حرفهای خود اتخاذ
میکنند .شناخت صاحبکار میتواند بهعنوان یک متغیر دیگر سطح تردید حرفهای حسابرس را تحت تأثیرقرار دهد و
تردید حرفهای حسابرس را کاهش دهد و بر قضاوتها و تصمیمات حسابرس اثرگذار باشد .در پژوهش حاضر ،برای
اندازهگیری شناخت صاحبکار از سه شاخص شناخت مثبت ،شناخت منفی و گروه کنترل استفادهشده است و برای
اندازهگیری قضاوت حسابرسی از متغیر انتظارات تقلب /اشتباه استفادهشده است .نتایج این تحقیق نشان داد که تصمیمات
و قضاوتهای حسابرس هم تحت تأثیر سطح تردید حرفهای وی و هم شناخت صاحبکار است .مطابق فرضیه اول
حسابرسانی که دارای شناخت منفی از صاحبکار هستند بیشتر احتمال دارد خطا رخداده را بهعنوان تقلب شناسایی
کنند .نسبت به حسابرسانی که دارای شناخت مثبت از صاحبکار هستند بهنحویکه حسابرسان با شناخت مثبت بیشتر
قضاوت انتظارات اشتباه را تأیید کردهاند .به عبارت جزئیتر ،تجربه منفی از صاحبکار باعث میگردد که حسابرس،
صاحبکار را کمتر مورد اعتماد بداند که این عامل در تعیین انتظارات خطا /تقلب مؤثر است که در نهایت موجب
میگردد حسابرس احتمال بیشتری بدهد که خطای رخداده احتماالً به دلیل تقلب بوده است تا اشتباه سهوی.
فرضیه دوم این موضوع را تأیید نکرد که سطح تردید حرفهای شخصیت محور حسابرس بر قضاوت و تصمیمات
حسابرس و ارزیابی اولیه از خطا رخ داده بهعنوان تقلب یا اشتباه اثر دارد .به نظر میرسد حسابرسان رویکرد تردید
حرفهای بیطرفانه را اتخاذ کرده باشند یکی از رویکردهای ارائهشده توسط یوشیده توبا ( )8111است که بیان میدارد
که حسابرس باید نه ادعاهای مدیریت بهراحتی بپذیرد و نه نسبت به ادعاهای مدیریت بی باور باشد و مدیریت را ناصادق
بپندارد .این دیدگاه در مقابل تردید حرفهای مبتنی بر شک پیشفرض نلسون ( )8115است که بیان میکند حسابرس
باید رویکرد محافظهکارانهتر ی اتخاذ نماید و همواره بر این باور باشد که اظهارات و ادعاهای مدیریت همواره دارای
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ریسکی از اظهارات نادرست است و بهعبارتدیگر همواره با یک نگرش تردیدگرایانه به موضــوعات توجه میکند و
تصمیمات و قضاوتهای خود را تا رسیدن به شواهد منطقی و کافی به تأخیر میاندازد.
فرضیه سوم نیز بیان میکند تفاوت در انتظارات اولیه تقلب  /اشتباه ایجاد شده برای تجارب قبلی مثبت و منفی برای
حسابرسان با سطح پایین تردید حرفهای (شکاکیت کم) معنادار بوده است یعنی اثر متغیر شناخت صاحبکار بر
قضاوتها و تصمیمات افراد دارای سطح تردید حرفهای پایین بیشتر است .به زبان سادهتر میتوان گفت که شناخت
صاحبکار تأثیر بیشتری بر افراد خوشبین دارد (سطح تردید حرفهای کم در مقابل سطح تردید حرفهای زیاد) .این
انتظار میرود که افراد با سطح پایین تردید حرفهای شخصیت محور ،باورپذیری بیشتری نسبت به عموم داشته باشند
چراکه تردیدگرایی در تضاد با اعتماد است .زمانی که شخص کمتر تردیدگرا هست ،انتظار میرود که او اعتماد بیشتری
به افراد بکند بنابراین ،این دسته افراد زمانی که شناخت مثبت از صاحبکار داشته باشند ،اعتماد بیشتری به اظهارات
صاحبکار میکنند .این یافته سازگار با نتایج فاتماواتی ( )8112است که بیان کرد اشخاص بهمرورزمان در قضاوتهای
خود وزن بیشتری نسبت به شناخت خود از صاحبکار میدهند تا خصوصیات رفتاری و شخصیت محوری خود و بیان
کرد که اشخاصی که سطح تحصیالت دانشگاهی باالتری دارند سطح تردید حرفهای باالتری از خود نشان میدهند و
کمتر به شناخت خود از صاحبکار وزن میدهند؛ بنابراین ،یکی از راهکارهای پیشگیری از این سویه رفتاری آموزش
و ارتقای تجربه حسابرسان برای افزایش سطح تردید حرفهای آنهاست .سایر محققان نیز بیان کردهاند که اگر حسابرسان
آموزش ببینند میتواند در ناخودآگاه از فرآیندها و سویههای جهتدار آگاهی نسبی پیدا کنند که این امر میتوان به
ارتقای سطح تفکر انتقادی آنها کمک کند .حسابرس باید این نکته را درک نماید که علیرغم اعتماد به قضاوت خود،
سویهها ،اشتباهات و تعصبات خاص وجود دارد که میتواند عملکرد حسابرس را تحت تأثیر قرار دهد .برازل و همکاران
( )8115بیان کردند که آنچه الزم است حسابرس آموزش ببیند این است که نیاز است حسابرسان از اشتباهات قبلی خود
درس بگیرند و متوجه شوند چرا این خطا رخ داده است .چرا که ممکن است نقش خود در سوگیری و تأثیر آن در
فرآیند حسابرسی را درک نمایند و از اشتباهات آتی جلوگیری نمایند .همچنین میتوان از طریق راهکارهای مختلف،
تردید حرفهای حسابرس را ارتقا و از سوگیریهای رفتاری حسابرس را تا حدودی کاهش داد .راهکارهای مختلفی در
این خصوص مطرحشده است ازجمله عبارتاند از ارتقای دانش و تجربه حسابرس (فاتماواتی ،)8112 ،ارائه مشوقها و
انگیزههای مختلف (نلسون ،)8115 ،افزایش مسئولیت پاسخگویی حسابرس (واسترمن و همکاران ،)8110 ،ارتقای
فرهنگ مؤسسه حسابرسی (ناویناتی )8119 ،و سایر عوامل.
در نهایت ،از محدودیتهای پژوهش می توان به استفاده از پرسشنامه و مشکالت ذاتی که در ارائه آن وجود دارد
اشاره کرد .در آخر با توجه به نتایج پژوهش ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
تحقیقات آتی میتوانند به بررسی این موضوع بپردازند که چه میزان شناخت صاحبکار میتواند بر سطح تصمیمات و
قضاوتهای حسابرسی تأثیرگذار باشد و یا چه عواملی باعث میگردد که حسابرس ،تردید حرفهای خود را کنار بگذارد
و روند جستجوی اطالعات را متوقف نماید .مطابق نتایج این پژوهش ،افرادی که سطح تردید حرفهای باالیی دارند
احتمال بیشتری میدهند خطای رخداده به دلیل تقلب است و این عامل باعث میگردد بیشتر اسناد و مستندات صاحبکار
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را بررسی میکنند و نسبت به آنها حساستر باشند؛ بنابراین ،تحقیقات آتی میتوانند به بررسی میزان ارتباط سطح تجربه
حسابرسی با میزان تردید حرفهای حسابرس بپردازند .از سوی دیگر برخی تحقیقات به بررسی این موضوع بپردازند که
آیا میتوان تردید حرفهای را ارتقا داد و یا از طریق دانشگاهها و محیط حسابرسی ارتقا داد که در نهایت منجر به بهبود
کیفیت حسابرسی شود .به سرپرستان گروه حسابرسی ،مؤسسات حسابرسی و نهادهای قانونگذار و دارای اختیار مانند
سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی پیشنهاد میشود به حسابرسان بهویژه حسابرسان بیتجربه و جوان
آموزشهای الزم را ارائه دهند طوری که تردید حرفهای مناسب را در شرایط مختلف لحاظ کنند و استقالل خود را
حفظ کند .افزایش سطح آموزش و افزایش سطح تجربه حسابرسان به همت تالشهای فردی حسابرسان و کمک گروه
و مؤسسات حسابرسی ،ارتقای فرهنگ مؤسسه حسابرسی و تأکید شرکای مؤسسه حسابرسی بر رعایت اصول اخالقی و
نقش تردید حرفهای در قضاوتها و تصمیمات حسابرسی ،افزایش انگیزه حسابرسان بهواسطه پاداشهای مادی و
غیرمادی توسط مؤسسات حسابرسی ،ارائه چارچوبها و راهنماییهای مناسب برای ارزیابی شواهد و مستندات و
قضاوت حسابرس توسط مراجع ذیصالح و استانداردگذار و سایر عوامل راهکارهایی برای ارتقای تردید حرفهای
حسابرسان هستند که باعث کاهش سوگیریهای رفتاری و در نهایت منجر به افزایش کیفیت حسابرسی میگردند.
تقدیر و تشکر

صمیمانه از داوران فرهیخته مجله دانش حسابداری که با نقطه نظرات ارزشمند خود ،باعث ارتقای کیفیت این
پژوهش شدند ،سپاسگزاریم.
ضمیمه اول :اطالعات ارائهشده در پرسشنامه

شناخت منفی از صاحبکار
شما بهعنوان حسابرس بیش از  9سال است که حسابرسی شرکت بهمن را انجام میدهید .شرکت بهمن یکی از
شرکتهای فعال در حوزه تجهیزات پیست اسکی است .به دلیل حسابرسی سالهای قبل ،مدیران شرکت و کارکنان آن
را میشناسید و از جزییات امور آگاه هستید .بیشتر گروه مالی شرکت ،کارکنان جوانی هستند و در واحد مالی شرکت
گردش کارکنان باال و ورود و خروج زیادی صورت میگیرد .در حسابرسی سالهای قبل ،اشتباهاتی در حسابداری
شرکت وجود داشته که مدیریت ،استدالل کرده است که این اشتباهات جزئی و بیاهمیت هستند و نیاز به اصالح و
تعدیل ندارد؛ اما اطمینان نداشتید که آیا این اشتباهات واقعاً غیرعمدی بوده است و یا بهصورت تعمدی توسط مدیریت
بهگونهای برنامهریزی و طراحیشده است که مدیریت استدالل کند اشتباهات رخداده فاقد اهمیت است و نیازی به
اصالحات ندارند .شما نسبت به صداقت مدیریت نگران هستید.
شناخت مثبت از صاحبکار
شما بهعنوان حسابرس بیش از  9سال است که حسابرسی شرکت بهمن را انجام میدهید .شرکت بهمن یکی از
شرکتهای فعال در حوزه تجهیزات پیست اسکی است .به دلیل حسابرسی سالهای قبل ،بیشتر مدیران و کارکنان آن
را میشناسید و از جزئیات امور آگاه هستید .سابقه کارکنان در شرکت زیاد و ثبات و پایداری نیروها بهخصوص در
واحد مالی باال است و کار کردن با گروه مدیریت شرکت بسیار آسان و خوشایند است .مدیران ،افراد حرفهای هستند
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و صالحیت و شایستگی باالیی از منظر شما دارند .در حسابرسی سالهای قبل ،اشتباهاتی در حسابداری شرکت وجود
داشته اما مدیریت شرکت ،پیشنهادهای گروه حسابرسی را پذیرفته و اصالحات را انجام داده است .مدیران شرکت
همواره به ارزشهای اخالقی و انسانی تأکید کردهاند .بهمرور زمان نسبت به مدیران اجرایی شرکت اعتماد یافتهاید.
گروه کنترل
اطالعاتی از تاریخچه صاحبکار به حسابرس ارائه نمیشود.
حسابرسی صورتهای مالی سال  1052شرکت بهمن
شما حسابرسی شرکت بهمن را برای سال مالی  52عهدهدار هستید .این شرکت قراردادهایی را با شرکتها و
پیستهای مختلف جهت تأمین تجهیزات ورزشی و اسکی منعقد میکند و شناسایی درآمدها را به یکی از دو روش
خط مستقیم (متناسب با مدتزمان گذشته از قرارداد) یا شناسایی ویژه (متناسب با خدمات و تجهیزات ارائهشده) شناسایی
میکند .یکی از قراردادهای شرکت در خصوص تجهیز پیست اسکی توچال به مدت  12ماه از تاریخ  1052/11/11تا
 1055/16/01است .فروش شرکت و محصوالت خاص آن بهصورت فصلی است و عمدتاً فعالیت شرکت در بهار
هرسال است .نیمی از محصوالت در بهار  1052تحویل دادهشده است و نیمه دیگر در بهار  1055تحویل میگردد.
شرکت روش خط مستقیم برای شناسایی درآمدهای این قرارداد انتخاب کرده است .بر اساس روش خط مستقیم 8/0
( )18/12مبلغ قرارداد در سال  1052بهعنوان درآمد شناسایی شده است و شناسایی مابقی مبلغ قرارداد به سالهای بعد
موکول شده است .درحالیکه اگر شرکت روش شناسایی ویژه را انتخاب میکرد باید  1/8مبلغ قرارداد در سال 1052
بهعنوان درآمد شناسایی میگردید و  1/8مابقی در سال مالی  1055شناسایی میشد .تفاوت درآمد شناساییشده برحسب
هر یک از دو روش مستقیم و شناسایی ویژه در حدود  1.9درصد فروش کل شرکت در سال  1052است .این در حالی
است که مبلغ اهمیت در سال  1052از سوی حسابرس (شما)  8درصد فروش کل تعیینشده است .شما بر این اعتقادید
که روش خط مستقیم برای شناسایی درآمد قرارداد مذکور ،روش مناسبی نیست و موجب شناسایی بیشازحد واقع
درآمد شده است .با این حال فکر میکنید مبلغ درآمد شناساییشده در روش مستقیم (روش منتخب شرکت) با مبلغ
درآمدی که با روش مد نظر شما (روش شناسایی ویژه) شناسایی میشد ،تفاوت بااهمیتی ندارد.
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