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چكیده
این مقاله در جست و جوی پاسخ به این سؤال است که آیا تفاوتهای فردی در حسابرسان
منجر به تفاوت در قضاوت آنها میشود یا خیر؟ این تحقیق در زمره تحقیقات بین رشته ای
(حسابرسی-روانشناسی) قرار می گیرد .در این تحقیق اثر چهار ویژگی فردی شامل دو ویژگی
جمعیتشناختی (جنسیت و تجربه) و دو ویژگی روانشناختی (خوش بینی و اعتماد به نفس) بر
قضاوت حرفه ای مورد مطالعه قرار گرفته است .جامعه آماری این پژوهش حسابرسان شاغل در
مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بودند .برای انجام این تحقیق از یک طرح آزمایشی و
به منظور جمع آوری دادهها و سنجش شخصیت آزمودنیها از پرسشنامههای استاندارد
روانشناسی استفاده شده است .داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون تی -استیودنت مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج تحقیق نشان میدهد کلیه متغیرهای مورد مطالعه در این مقاله
(خوش بینی و اعتماد به نفس ،تجربه و جنسیت) منجر به وجود تفاوت در قضاوت حرفه ای
حسابرسان میشود.
واژههای كلیدی :ویژگیهای فردی ،قضاوت حرفه ای ،تجربه ،خوش بینی ،اعتماد به نفس.

 -1عضو هیات علمی گروه حسابداری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،سیستان و بلوچستان ،ایران( .مسئول مکاتبات)
acc.moslem@yahoo.com
 -2استادیار گروه حسابداری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،سیستان و بلوچستان ،ایران( .نویسنده اصلی) nasseri@acc.usb.ac.ir
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 -1مقدمه
حسابرسی حرفه ای است که شباهت زیادی به قضاوت در دادگاهها دارد .هم قاضی و هم
حسابرس با ادعاهایی مواجه هستند ،شواهد پشتوانه ادعاها را جمع آوری و ارزیابی نموده و نهایتاً بر
اساس معیارهایی که در اختیار آنهاست نظر داده و قضاوت میکنند (متز 6و شرف.)6316 ،0
قضاوت حرفه ای ،گوهر اصلی حسابرسی است .ارزشی که با حسابرسی صورتهای مالی ایجاد شود
ناشی از قضاوت حسابرس و درکل ناشی از مجموعه قضاوتهای حرفه ای است که در چارچوب
استانداردهای حسابداری و حسابرسی انجام می شود (انجمن حسابداران رسمی کانادا )6331 ،در
سالهای اخیر توجه بسیاری از محققان ،دانشجویان و اساتید حسابداری به موضوع قضاوت حرفهای
حسابرسان جلب شده است .این جلب توجه ،اهمیت موضوع قضاوت حرفهای را بیان میکند.
بنابراین شناسایی عواملی که بر قضاوت حرفهای مؤثر هستند میتواند کمک بزرگی به حسابرسان
مستقل نماید (رؤیایی و همکاران .)6930 ،در صورتی که قضاوت حسابرسان براساس اصول و
استانداردهای حرفه ای و به دور از هرگونه تعصب و سوگیری انجام شود ،اتکاپذیری به گزارشات
حسابرسی بیشتر میشود .طی سالهای اخیر بررسی ها و تحقیقات زیادی درباره قضاوت حرفه ای
در حسابرسی صورت گرفته است (پوپا 9و همکاران .)0766،بررسی های نلسون 4و تان)0771( 1
نشان میدهد شروع این تحقیقات به دهه  6307باز میگردد ،که در آن زمان تمرکز روی روشهای
تحلیلی ،ارزیابی شواهد ،ویژگیهای فردی و محدودیتهای شناختی حسابرسان بوده است .طی
سالهای  6397تا  6337تمرکز این تحقیقات عمدتاً در حوزه حسابرسی  -روانشناسی بود که به
دنبال پاسخ به این سؤال بود که آیا قضاوت های حسابرسان تحت تأثیر شرایط روانشناختی و
سوگیرانه است یا خیر؟(پوپا و همکاران .)0766 ،در این تحقیقات و تحقیقات بعدی ،کمتر به
بررسی متغیرهایی چون خوش بینی و اعتماد به نفس پرداخته شده است .مک چی )6399( 1به
این نتیجه رسید که تفاوت های روانشناختی فردی قضاوت حرفه ای افراد را تحت تأثیر قرار میدهد
(بالکر .) 0777،0با توجه به این که حسابرسان از این قاعده مستثنی نیستند انتظار نمیرود همه
آنها مجموعه اطالعات یکسانی جمع آوری نموده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند .با توجه به
این که که شرایط روانشناختی فرد عامل مهمی در تعیین رفتار وی است این سؤال مطرح میشود
که آیا ویژگیهای فردی می تواند بر قضاوت حرفه ای حسابرسان تأثیر داشته باشد؟ برای پاسخ به
این سؤال ،در این تحقیق به بررسی تأثیر برخی ویژگیهای شخصی و روانشناختی شامل جنسیت،
تجربه ،خوش بینی و اعتماد به نفس بر قضاوت حرفه ای پرداخته شده است.
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 -2چارچوب نظری پژوهش
 -1-2قضاوت حرفه ای
ورود به یک حرفه تخصصی که نیازمند تصمیم گیری است ،مستلزم مشخصهها و ویژگیهای
متمایزی است که مهمترین آن توانایی اتخاذ قضاوت های حرفه ای و باکیفیت باال و یکنواخت است
(ابراهیمی و اسماعیل زاده .)6934 ،قضاوت فرآیند یک انتخاب یا یک تصمیم است که منجر به یک
فعالیت می شود .این یک تعریف ساده از قضاوت است .اما فرآیند قضاوت احتماالً مفهومی گسترده
تر دارد .ازلحاظ مفهومی قضاوت شامل درک اولیه و شناخت موضوع ،جستجو برای کسب اطالعات،
ارزیابی و وزن دهی به اطالعات موجود ،مالحظه ارزش و مطلوبیت پیامدهای بالقوه و در نهایت
اتخاذ خود تصمیم است (گیبینز 9و میسون .)6339،3قضاوت حرفه ای مفهومی است که در اغلب
رشتهها مورد استفاده قرار میگیرد (پوپا و همکاران .)0766 ،در حسابرسی ،قضاوت حرفه ای به
معنای کاربرد دانش و تجربه در چارچوب استانداردهای حسابداری ،حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای
برای تصمیم گیری درباره انتخاب یک گزینه از میان گزینههای مختلف است )کده وساالری.)6930 ،
اعتمادبخشی در حسابرسی و نیز اعتبار و سودمندی گزارش گری مالی در گرو انجام قضاوتهای
خوب به دست افراد حرفه ای است .قضاوت حرفه ای سنگ بنای حرفه حسابداری و حسابرسی
است (اسدی و نعمتی .) 6934 ،انجمن حسابداران خبره کانادا ( )6331بیان میکند " :قضاوت
حرفه ای  ،گوهر اصلی حسابرسی است .ارزشی که با حسابرسی صورتهای مالی ایجاد میشود،
ناشی از قضاوت حسابرس و در کل ناشی از مجموعه قضاوتهای حرفه ای است که در چارچوب
استانداردهای حسابداری و حسابرسی انجام میشود ".حسابرس در تمام مراحل از شروع تا پایان
یک کار حسابرسی شامل پذیرش یک کار ،برنامه ریزی ،گردآوری و ارزیابی شواهد و گزارشگری با
قضاوت حرفه ای مواجه است.
 -2-2تفاوتهای فردی
می توان پذیرفت که آگاهی از وجود تفاوتهای فردی بین انسان ها ،به اندازه خلقت انسان
قدمت دارد .زیرا انسانهای اولیه ،زمانی که در غارها یا جنگلها زندگی میکردند ،از متفاوت بودن
یکدیگر کامالً آگاه بودند (گنجی .)6990 ،شروع مطالعات و تحقیقات در حوزه ویژگیها و
تفاوتهای فردی حسابرسان به دهه  6307بر می گردد .اما بعدها به دلیل نگرانی از اعتبار ساختار
این تحقیقات و مبانی نظری ضعیف ،با کاهش قابل مالحظه ای مواجه گردید .این حوزه از تحقیقات
به بررسی ارتباط بین برخی جنبههای شخصیت حسابرس و عملکرد وی میپرداخت (نلسون و تان،
 .)0771امروزه محیط حسابرسی یک محیط پراسترس و پویا تلقی میشود (بالکر .)0777،اشخاصی
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که با مسئولیت مطلوبیت صورتهای مالی سروکار دارند ،در واقع درگیر فرآیندی پیجیده و
پراسترس هستند .امروزه حسابرسان با تخصیص های پیچیده ای سروکار دارند که قضاوت و تصمیم
گیری درباره این تخصیص ها امری نسبتاً پیچیده است .محققان حسابداری عالقه مند به تأثیر
تفاوتهای روانشناختی فردی بر چنین قضاوتها و تصمیماتی هستند.
پژوهشهای اخیر پیرامون حسابرسی به طور عام ،بیشتر متغیرهای کالنی مانند اندازه مؤسسات
حسابرسی ،اندازه سازمانها ،حق الزحمه حسابرسی و عوامل دیگر را بر کیفیت و قضاوت حسابرسان
مورد بررسی قرار دادهاند؛ اما در حقیقت ،بخش بزرگی از حسابرسی ،اظهارنظر بر مبنای قضاوت حرفه
ای است و این ویژگیهای شخصیت حسابرسان است که باید به صورت دقیقتری مورد بررسی قرار
گیرد تا بتوان پیرامون کیفیت حسابرسی مطالعات دقیقتری انجام داد (شهرابی .)6939،عالوه بر این
مک چی ( )6399معتقد است که تفاوتهای روانشناختی فردی میتواند به عنوان یک متغیر
اثرگذار بر قضاوت حرفه ای شناسایی شود .در این پژوهش به بررسی دو مورد از تفاوتهای فردی
شامل خوش بینی و اعتماد به نفس و رابطه آن با قضاوت حرفه ای پرداخته میشود که در
تحقیقات قبلی ،کمتر مورد بررسی و آزمون قرار گرفتهاند.
 -3پیشینه پژوهش
کنت 67و همکاران ( )0771به بررسی اثر ویژگیهای روانشناسی بر رابطه بین تخصص حسابرس
و قضاوت حسابرس پرداختند .در این پژوهش از ابزار پرسش نامه استفاده شد و نمونه پژوهش شامل
55حسابرس بود .در این پژوهش اثر  64ویژگی روانشاسی که بر تخصص تأثیر گذار است مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که چهارده ویژگی روانشناسی در تمام مراحل حسابرسی
بر قضاوت حسابرس تأثیر دارد .ویژگیهای روانشانسی شامل پاسخگویی ،اعتماد پذیری ،پذیرش
تغییرات ،دانش تخصی ،کنترل استرس ،خالق و غیره است.
طبق مطالعات چانگ 66و همکاران ( ) 0770بسیاری از مطالعات نسبت به ظرفیت قضاوت حرفه
ای حسابرسان با دیده تردید نگریستهاند و بیان می کنند که قضاوت حرفه ای حسابرسان تحت
تأثیر آموزش و تجربه حسابرسان است که با زمان و مسائل پیچیده دیگر وابسته و از فردی به فرد
دیگر متفاوت است و حتی تحت تأثیر ویژگیهای شخصیتی حسابرس و مسائل روانشناختی وی
مانند خوش بینی و بدبینی قرار میگیرد (حاجیها)609:6993 ،
هو 60و همکاران ( )0769در تحقیقی به بررسی میزان محافظه کاری چینیها و استرالیاییها در
قضاوتهای حسابداری پرداختند .آنها نتیجه گرفتند که چینیها در مقایسه با استرالیاییها در
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قضاوتهای خود محافظه کارانه تر عمل می کنند .و این موضوع ناشی از تفاوت بین فرهنگ این دو
ملت است.
69
فردیناند و همکاران ( )0769دریافتند که ویژگیهای فردی حسابرسان از قبیل سوابق
آموزشی ،تجربه و وابستگی سیاسی ،بر کیفیت حسابرسی انجام شده توسط آنها مؤثر است.
رئوس فیگیورا 64و کاردونا )0769( 61به بررسی رابطه بین( تجربه حسابرس و قضاوت حرفه ای
حسابرس پرداختند .تعداد نمونه شامل  250نفر و ابزار پژوهش آنها پرسشنامه است .نتایج آنها
نشان داد که تجربه کاری بر قضاوت حسابرس تأثیر ندارد.
آنوگرا 61و همکاران ( )0764به بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصی حسابرس و کیفیت کار
حسابرس در کشور اندونزی پرداختند .آنها در پژوهش خود از ابزار پرسش نامه استفاده کردند و
نمونه آنها شامل  206حسابرس داخلی است .نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین دانش ،تجربه و
توانایی حسابرسان داخلی با کیفیت کار حسابرسی رابطه وجود دارد.
بیگز ) 0761( 60در تحقیق خود به بررسی ارتباط بین خوش بینی و مسئولیت حسابرس
پرداخت .وی نتیجه گرفت با افزایش سطح خوش بینی حسابرس ،میزان مراقبت حرفه ای و
مسئولیت حسابرس کاهش مییابد.
نتایج بدست آمده از تحقیق نیکومرام و همکاران ( )6930نشان میدهد حسابدارانی که در
شرایط مناسبی برای سوگیری ذهنی قرار می گیرند در مقایسه با کسانی که در چنین شرایطی قرار
نمیگیرند ،از قضاوت حرفهای خود برای نشان دادن سود باالتری استفاده میکنند تا بتوانند
عملکرد شرکت را به نحو بهتری نشان دهند و از منافع مرتبط با آن منتفع گردند.
حاجیها و همکاران ( )6930به بررسی ارتباط ویژگیهای تردید حرفه ای حسابرسان و قضاوت و
تصمیم گیری آنها پرداختند .حجم نمونه مورد بررسی یکصد نفر است .نتایج پژوهش آنها نشان
داد که چهار ویژگی تردید ) اعتماد فردی ،تعلیق در قضاوت ،منبع کنترلی و شک و تردید حرفه
ای(بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان موثرند.
شهرابی ( ) 6939در تحقیق خود با عنوان تأثیر عامل جنسیت بر قضاوت حرفه ای حسابرسان
داخلی به این نتیجه رسید که جنسیت تأثیر مستقیم و معناداری بر قضاوت حرفه ای حسابرسان
دارد.
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 -4فرضیههای تحقیق و مبانی تدوین آنها
 -1-4خوش بینی و قضاوت حرفه ای
واژه نامه وبستر خوش بینی را اینگونه تعریف می کند :اعتقاد و یا باور به اینکه واقعیت ذات ًا
خوب ،کامالً خوب یا به اندازه ای که آن به طور قابل تصوری میتواند باشد خوب است؛ خوبیهای
زندگی بر درد و بدیهای آن میچربد و اینکه زندگی غالباً خوب است .خوش بینی یکی از
موضوعات روانشناسی مثبت نگر است .هدف روانشناسی مثبت نگر ایجاد یک تغییر در روانشناسی
است که قصد آن فراتر از ترمیم آسیبها به سمت بهینه کردن کیفیت زندگی میباشد .بر طبق
مدلشی یر وکارور ،) 6331(69خوش بینی و بدبینی به ترتیب به عنوان انتظار نتایج فراگیر مثبت و
منفی تعریف میشوند که معتقدند تعیین کنندههای تقریباً مهم سازگاری هستند .خوش بینها هم
در ثبات گرایشها و هم در انواع پاسخ های رویارویی که به طور خودبه خودی در برابر موقعیتهای
استرس زا استفاده میکنند از بدبینها متمایز میشوند .نتایج تحقیق شی یر و کارور نشان داد که
خوش بینان هنگام مواجهه با مسائل دشوار در مقایسه با بدبینان گرایش به استفاده از راه حلهای
ساختاریافته تر دارند .همچنین شواهدی وجود دارد که نشان میدهد افراد خوش بین در مقایسه با
افراد بدبین بهتر میتوانند با بحرانها مقابله کنند و راه حلهای منطقی تری برای حل آنها
انتخاب کنند .به طور کلی خوش بینها نسبت به بدبینها گرایش بیشتری به کاربرد راه حلهای
مساله دار دارند (شی یر و کارور .)6331،شواهدی وجود دارد که نشان میدهد حسابرسان افرادی
خوش بین هستند و توانایی های خود را در کشف اشتباهات بااهمیت در صورتهای مالی بیش از
واقع ارزیابی میکنند (اهوسو 63و ویکگنانت .)0773،07همچنین نتایج تحقیق بیگز ( )0761نشان
داد با افزایش مسئولیت حسابرس ،خوش بینی وی نسبت به کشف اشتباهات بااهمیت بیشتر و
میزان مراقبت حرفه ای وی از حد مطلوب کمتر میشود .با توجه به وجود تفاوت در رفتار خوش
بینان و بدبینان در تحقیقات مذکور ،این سؤال مطرح می شود که آیا این تفاوت در قضاوت حرفه
ای حسابرسان نیز وجود دارد یا خیر؟ بنابراین فرضیه اول این پژوهش به صورت زیر بیان میشود:
" بین قضاوت حرفه ای حسابرسان خوش بین و حسابرسان بدبین تفاوت معنادار وجود دارد"
 -2-4اعتماد به نفس و قضاوت حرفه ای
در فرهنگ آکسفورد اعتماد به نفس به عنوان احساس اطمینان فرد نسبت به تواناییها،
کیفیتها و قضاوتهای خود تعریف شده است .اعتماد به نفس باعث میشود حسابرسان مستقل در
کشف انحرافات مالی بهتر عمل کنند (هرت 06و همکاران .)0779،اعتماد به نفس که یکی از
مهارت های روانی است ،کامالٌ بر روش فکر کردن ،احساس و عمل فرد را احاطه دارد و این عوامل با
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یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند .افرادی که اعتماد به نفس باالیی دارند در مقابل انواع مشکالت و
مسائل زندگی ،فشارهای روانی ،تهدیدها و حوادث ناگوار طبیعی و بیماریهای روانی مقاوم و پایدار
خواهند بود که این شکوفایی استعدادهای نهفته ،خالقیت و پیشرفتهای فرهنگی ،اقتصادی و
اجتماعی را به همراه خواهد داشت (مرادی و همکاران .)6939 ،یکی از ویژگیهای شخصیتی که
ممکن است تحت تأثیر اعتماد به نفس قرار بگیرد ،میزان خطرپذیری افراد است .مطالعه چانگ
( )0769حاکی از آن بود که افراد با اعتماد به نفس باال ،اطمینان بیشتری در خصوص تصمیم
گیری داشته و بیشتر به خطرپذیری جذب میشوند که آنها را کمتر به سوی انتخاب گزینههای
ایمن و میانه در مجموعهای از انتخابها سوق میدهد .پینکوس )6336( 00بر این باور است که
بیش اطمینانی حسابرس منجر به جمع آوری شواهد ناکافی توسط وی میشود .هاردیس 09و
همکاران ( )0760دریافتند که اعتماد به نفس کاذب میتواند کارایی و اثربخشی حسابرسی را که
در نتیجه استفاده نادرست از نیروی انسانی و تخصیص نامناسب منابع حسابرسی است را کاهش
دهد .نولدر ) 0764( 04اعتقاد دارد اعتماد به نفس بیش از حد حسابرس به قضاوتها و دانش خود
منجر به کاهش کیفیت حسابرسی میشود .جمع بندی نتایج حاصل از تحقیقات مذکور نشان
میهد اعتماد به نفس میتواند یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرسان باشد.
بنابراین فرضیه دوم تحقیق به صورت زیر بیان میشود:
" بین قضاوت حرفهای حسابرسان با اعتماد به نفس باال و حسابرسان با اعتماد به نفس پایین تفاوت
معنادار وجود دارد"
 -3-4تجربه و قضاوت حرفه ای
تجربه در یک زمینه عبارت است از برخورد با یک مورد خاص که فرصتی برای کسب دانش
فراهم میکند (لیبی .)6331،01شخصی که دریک حوزه تجربه بیشتری دارد ،اقالم بیشتری را
درحافظه خود دارد و درک خوبی نسبت به فراوانی نسبی رویدادها دارد .عالوه برآن تجربه زیاد
منجر به ساختار طبقه بندی پیچیده تر میشود .حسابرسان با تجربه بهتر میتوانند اشتباهات را
09

شناسایی کنند (مرچنت .)6393،01در تحقیقات متعددی از جمله تحقیق هامیلتون 00و رایت
( ،)6390کوهن 03و کیدا ،)6393( 97لیک 96و ساتن )0777( 90و ماک )0770( 99به بررسی تأثیر
تجربه بر قضاوت حسابرسان پرداخته شده است (خواجوی و نوشادی )6999 ،که نتایج این
91
تحقیقات موید تأثیر تجربه حسابرس بر قضاوت حرفه ای وی است .همچنین لمن 94و نرمن
( ) 0771نتیجه گرفتند که حسابرسان باتجربه در قضاوتهای پیچیده و ساختارنیافته در مقایسه با
حسابرسان کم تجربه با مشکالت کمتری مواجه می شوند .نتایج تحقیق خواجوی و نوشادی
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( ) 6999نیز گویای تفاوت معنی دار در قضاوت حسابرسان باتجربه و کم تجربه است .با توجه به این
که در تحقیقات ذکر شده ،تجربه به عنوان یک عامل اثرگذار بر قضاوت حرفه ای حسابرسان
شناسایی شده است ،فرضیه سوم این تحقیق به صورت زیر بیان میشود:
" بین قضاوت حرفه ای حسابرسان باتجربه و حسابرسان کم تجربه معنادار وجود دارد"
 -4-4جنسیت و قضاوت حرفه ای
یافته های پژوهشگران علوم رفتاری نشان دهنده وجود تفاوتهای قابل توجه مردان و زنان در
انجام قضاوتهای شناختی است (اگلی 91و استفان6391 ،90؛ کوت 99و درمونت6334 ،93؛ باور 47و
ترنر6304 ،46؛ فینگولد()6334 ،40شهرابی .) 6939،به صورت نظریه ای پذیرفته شده ،به دلیل
تفاوت سازوکار پردازش دادهها و روش های پاسخ به ریسک ،قضاوت زنان و مردان پیرامون مسئله
ای یکسان ممکن است تفاوت های قابل مالحظه ای داشته باشد .تحقیقات نشان میدهند که مردها
نسبت به زنها خود رأی تر هستند (الندبرگ )6334،49زیرا اعتماد به نفس و اعتقاد به باورهای
درونیشان نسبت به زنان بیشتر است (بئر )6337 ،44گلد و همکاران در تحقیق خود به این نتیجه
رسیدند که حسابرسان زن در حسابرسی به طور عمومی از مردان ریسک گریزتر هستند .بنابراین
در حسابرسی شواهد بیشتری جمع آوری خواهند کرد و متعاقب آن سطح اهمیت را نیز کاهش
میدهند که این امر منجر به افزایش کیفیت حسابرسی انجام شده توسط زنان خواهد شد .حساس
یگانه و مقصودی ( ) 6937در تحقیق خود دریافتند که جنسیت حسابرس بر کیفیت قضاوت وی اثر
گذار است و زنان نسبت به مردان قضاوت حرفه ای با کیفیت تری دارند (حساس یگانه و
مقصودی .)6937،تحقیقات چانگ 41و مونرو ) 0776( 41و اودانل و جانسون )0776( 40بیانگر این
مطلب است که حسابرسان مستقل زن عدم ارائه منصفانه صورتهای مالی به واسطه تقلب را به
طور اثربخش تری نسبت به حسابرسان مرد کشف می کنند .از آن رو که در حسابداری و حسابرسی
زنان و مردان آموزشهای دانشگاهی و حرفه ای یکسانی را دریافت میکنند ،انتظار میرود تا
قضاوتهای مشابهی را انجام دهند .اما ،مطابق نظریههای جامعه شناسی ،مردها به گونه ای رادیکال
تر عمل می کنند و به صورت عمومی ،سطح ریسک بیشتری را میپذیرند (شهرابی .)6939،با توجه
به مبانی مطرح شده و جمع بندی نتایج تحقیقات ذکر شده در این بخش ،فرضیه چهارم تحقیق به
صورت زیر بیان میشود:
" بین قضاوت حرفه ای حسابرسان مرد و حسابرسان زن تفاوت معنادار وجود دارد"
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 -5جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر ،حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران
رسمی ایران هستند که در سال ( 6939سال اجرای این تحقیق) تعداد آنها قریب به  047نفر بود.
با توجه به این که تحقیق حاضر از نوع تحقیقات آزمایشی با مقایسه گروههای مستقل تلقی میشود
و برای پژوهش های از نوع آزمایشی و علی مقایسه ای حجم نمونه حداقل  97نفر در هر گروه
توصیه میشود (دالور ،)6990،بر این اساس حجم نمونه ای به تعداد  677نفر به صورت تصادفی
انتخاب و پرسشنامه ها به صورت حضوری توزیع و جمع آوری شد .از مجموع  677پرسشنامه 9
پرسش نامه به دلیل پاسخهای ناقص غیر قابل استفاده تلقی گردید و تحلیلها بر اساس  30پرسش
نامه قابل استفاده انجام شد.
 -6ابزار گردآوری دادهها
 -1-6ابزار كپلن 48و ركرز

49

دراین بخش اطالعات و صورتهای مالی سال جاری (حسابرسی نشده) یک شرکت فرضی و
صورت های مالی مقایسه ای حسابرسی شده دوسال گذشته این شرکت توأم با نسبتهای مالی
استخراج شده از این صورتهای مالی و نسبتهای سال جاری صنعت آورده شده است .درپایان این
بخش بودجه زمانی پیشنهادی به برخی از حساب ها که حاوی برآورد هستند (شامل ذخیره کاهش
ارزش موجودیها  4ساعت ،ذخیره مطالبات مشکوک الوصول  4ساعت ،هزینه استهالک داراییهای
ثابت  4ساعت) به آزمودنی ارائه شده (جمعاً  69ساعت) و از وی خواسته میشود با استفاده از
اطالعات و صورتهای مالی شرکت و همچنین نسبتهای مالی استخراج شده ،درباره این زمان
قضاوت کرده و درصورت صالحدید این زمان را تغییر دهد .زمان تخصیص یافته توسط حسابرس در
این بخش ،مالک اندازه گیری متغیر وابسته (قضاوت حرفه ای) است .این ابزار به شکلی طراحی
شده است که اعداد و ارقام حسابهای سال جاری و نسبتهای مالی سال جاری در مقایسه با
اطالعات مشابه دوسال قبل دستخوش تغییرات شدیدی شده است .این ابزار در سال  6331توسط
کپلن و رکرز طراحی شده است (خدامی پور و سعیدی )6937،و در سال  0777توسط بالکر و در
سال  6937توسط خدامی پور و سعیدی مورد استفاده قرار گرفت.

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /63زمستان 1633

121

تفاوتهايفردي وقضاوتحرفهايحسابرس

50

 -2-6آزمون جهت گیری زندگی
دراین بخش آزمون جهت گیری زندگی ،طراحی شده توسطشی یر وکارور ( )6331آورده شده
است که تفاوتهای فردی در خوش بینی – بدبینی افراد را میسنجد .آزمون جهت گیری زندگی
شی یروکارور دارای چهارپرسش درباره خوش بینی ،چهار پرسش درباره بدبینی و چهارپرسش
پرکننده (پرسشهایی که سنجش آن ها هدف اصلی آزمون نیست ولی به منظور اینکه آزمودنی
نسبت به پرسشهای اصلی آزمون حساس نشود بکار برده میشود) میباشد .از پاسخ دهندگان
خواسته میشود تا میزان موافقتشان را با هر یک از گزارهها که بر پایه مقیاس پنج گزینه ای لیکرت
درجه بندی شده است نشان دهند .دامنه این درجه بندی از صفر (کامالً مخالفم) تا چهار (کامالً
موافقم) است .پس از معکوس کردن نمرات بدست آمده از پرسشهای بدبینی مجموع نمرات
پرسش های خوش بینی و بدبینی به عنوان نمره کلی محاسبه شده و آزمودنیها بر اساس نمره
اکتسابی در گروه خوش بینان یا گروه بدبینان قرار میگیرند .بررسیها نشان میدهد در تحقیقات
روانشناسی متعددی اعم از داخلی و خارجی برای سنجش خوش بینی آزمودنیها از این آزمون
استفاده شده است ،به طوری که محققان روانشناسی آن را یک آزمون استاندارد قلمداد میکنند.
ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسش نامه خوش بینی در این پژوهش  09درصد و ضریب
پایایی بازآزمایی آن با فاصله چهار هفته  09درصد محاسبه گردید .شی یر و کارور ( )6391ضریب
آلفای کرونباخ این ابزار را در تحقیق خود  01درصد و ضریب پایایی بازآزمایی آن را (با فاصله چهار
هفته)  03درصد گزارش کردند.
 -3-6آزمون سنجش اعتماد به نفس
در این بخش آزمون اعتماد به نفس کوپر اسمیت ( )6333ارائه شده است .این آزمون شامل 19
گویه است که آزمودنیها میبایست موافقت یا مخالفت خود را دربارهٔ هریک از گویه ها به صورت
بلی یا خیر اعالم نمایند .در نهایت بر اساس نمره حاصل از این آزمون ،شرکت کنندگان به دو گروه
افراد با اعتماد به نفس باال و افراد با اعتماد به نفس پایین تقسیم بندی میشوند .بررسیها در ایران
و خارج از ایران بیانگر آن است که این آزمون یک آزمون استاندارد بوده و از اعتبار و روایی قابل
قبولی برخوردار است .هرز و گولن ( )6333ضریب آلفای  99درصد را برای نمره کلی آزمون
گزارش کردهاند .ادموند سون و همکاران ( )0771نیز ضریب آلفای کرونباخ  91تا  37درصد را برای
آزمون اعتماد به نفس کوپر اسمیت گزارش کردهاند .کوپر اسمیت و همکاران ( )6337ضریب پایایی
این آزمون را بعد از پنج هفته  99درصد و بعد از یک سال  07درصد گزارش کردند .ضریب آلفای
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کرونباخ بدست آمده این پرسش نامه در این پژوهش  36درصد و ضریب پایایی بازآزمایی آن با
فاصله چهار هفته روی گروهی از دانشجویان  90درصد بدست آمد.
 -7یافتههای تحقیق
 -1-7اطالعات جمعیت شناختی
در جدول  6خالصه اطالعات استخراج شده از بخش اول پرسش نامه (اطالعات جمعیت شناختی)
ارائه شده است.
جدول  -1خصوصیات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه
فراوانی

فراوانی نسبی

مرد

19

%19

زن

03

%90

 67سال و کمتر

49

%10

بیشتر از  67سال

44

%49

کارشناسی و پایین تر

17

%14

40
باالتر از کارشناسی
منبع :یافتههای پژوهشگر

%41

جنسیت
تجربه
تحصیالت

 -2-7آمار توصیفی
در این بخش و در جدول  0آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به صورت خالصه نشان داده شده
است .همان طور که نشان داده میشود ،در اغلب متغیرها میانگین و میانه تا حدودی نزدیک به هم
هستند که این موضوع موید نرمال بودن دادهها است.
جدول  -2آمار توصیفی متغیرها
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

میانه

حد باال

حد پایین

زمان تخصیص یافته (قضاوت)

60/94

0/61

60

07

9

خوش بینی

00/91

9/31

07

47

60

اعتماد به نفس

96/61

4/09

01

49

69

تجربه

3/91

0/37

67/31

01

1
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 -3-7آزمون فرضیهها
با توجه به اینکه کلیه فرضیه های این تحقیق در پی بررسی وجود تفاوت میانگینهای دو نمونه
مستقل است ،برای تأیید یا رد فرضیهها از آزمون  Tبرای مقایسه میانگینهای دو نمونه مستقل در
سطح خطای  1درصد و نرم افزار آماری  SPSSاستفاده شده است .بنابراین فرض اصلی و فرض
صفر به صورت رابطه  6بیان شده است:
()6
=
≠

:
:

 -1-3-7فرضیه اول
برای بررسی صحت فرضیه اول ،آزمودنی ها بر اساس نمرات پرسش نامه آزمون جهت گیری
زندگی به دو گروه خوش بین و بدبین تقسیم شدند .از مجموع  30حسابرس مورد مطالعه 17
حسابرس در گروه خوش بین و  40حسابرس در گروه بدبین قرار گرفت .در جدول  9نتیجه آزمون
 Tبرای مقایسه تفاوت بین پاسخ های خوش بینان و بدبینان در خصوص قضاوت درباره زمان
تخصیص داده شده به حسابرسی حسابهای حاوی برآورد ارائه شده است:
جدول  -3نتیجه آزمون فرضیه اول
انحراف استاندارد

میانگین
خوش بین

بدبین

خوش بین

بدبین

66/09

64/60

0/07

9/60

آماره

p-value

نتیجه آماری

7/777

عدم رد

T

-9/33

منبع :یافتههای پژوهشگر

همان طور که جدول  9نشان می دهد تفاوت بین زمان تخصیص داده شده به حسابرسی
حساب های حاوی برآورد بین حسابرسان خوش بین و حسابرسان بدبین در سطح خطای  %1از نظر
آماری معنی دار بوده ((p-value =7/777و بنابراین فرضیه اول رد نمیشود و وجود تفاوتهای
فردی در خوش بینی و بدبینی که در تحقیقات روانشناسی بارها تأیید شده بود ،در خصوص
حسابرسان نیز تأیید میشود.
 -2-3-7فرضیه دوم
برای بررسی صحت فرضیه دوم ،آزمودنی ها بر اساس نمرات حاصل از پرسش نامه آزمون اعتماد
به نفس کوپر اسمیت به دو گروه حسابرسان با اعتماد به نفس باال و حسابرسان با اعتماد به نفس
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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پایین تقسیم شدند .از مجموع  30حسابرس مورد مطالعه  40حسابرس در گروه حسابرسان با
اعتماد به نفس باال و  41حسابرس در گروه حسابرسان با اعتماد به نفس پایین قرار گرفت .در
جدول  4نتیجه آزمون  Tب رای مقایسه تفاوت بین پاسخ حسابرسان با اعتماد به نفس باال و
حسابرسان با اعتماد به نفس پایین در خصوص قضاوت درباره زمان تخصیص داده شده به
حسابرسی حسابهای حاوی برآورد ارائه شده است:
جدول  -4نتیجه آزمون فرضیه دوم
انحراف استاندارد

میانگین

اعتماد به

اعتماد به

اعتماد به نفس اعتماد به نفس
باال

پایین

نفس باال

نفس پایین

60/07

69/01

0/00

9/40

آماره

p-value

T

-0/44

7/760

نتیجه
آماری
عدم رد
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همان طور که جدول  4نشان می دهد تفاوت بین زمان تخصیص داده شده به حسابرسی
حسابهای حاوی برآورد بین حسابرسان با اعتماد به نفس باال و حسابرسان با اعتماد به نفس پایین
در سطح خطای  %1از نظر آماری معنی دار بوده ( )p-value =7/760در نتیجه فرضیه دوم رد
نمیشود.
 -3-3-7فرضیه سوم
برای بررسی صحت فرضیه سوم ،آزمودنی ها بر اساس میزان تجربه به دو گروه حسابرسان
باتجربه و حسابرسان کم تجربه تقسیم شدند .از مجموع  30حسابرس مورد مطالعه  49حسابرس
در گروه باتجربه و  44حسابرس در گروه کم تجربه قرار گرفت .در جدول  1نتیجه آزمون  Tبرای
مقایسه تفاوت بین پاسخ های حسارسان باتجربه و حسابرسان کم تجربه در خصوص قضاوت درباره
زمان تخصیص داده شده به حسابرسی حسابهای حاوی برآورد ارائه شده است:
جدول  -5نتیجه آزمون فرضیه سوم
انحراف استاندارد

میانگین

مقدار

باتجربه

كم تجربه

باتجربه

كم تجربه

T

60/07

69/14

0/94

9/03

0/90

منبع :یافتههای پژوهشگر
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /63زمستان 1633

p-value
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همان طور که جدول  1نشان می دهد تفاوت بین زمان تخصیص داده شده به حسابرسی
حساب های حاوی برآورد بین حسابرسان باتجربه و حسابرسان کم تجربه در سطح خطای  %1از نظر
آماری معنی دار بوده ( )p-value =7/709و بنابراین فرضیه سوم رد نمیشود.
 -4-3-7فرضیه چهارم
برای آزمون فرضیه چهارم ،آزمودنی ها بر اساس جنسیت به دو گروه تقسیم شدند .از مجموع
 30حسابرس مورد مطالعه  19حسابرس مرد و  03حسابرس زن بودند .در جدول  1نتیجه آزمون T
برای مقایسه تفاوت بین پاسخهای حسابرسان مرد و حسابرسان زن در خصوص قضاوت درباره زمان
تخصیص داده شده به حسابرسی حسابهای حاوی برآورد ارائه شده است:
جدول  -6نتیجه آزمون فرضیه چهارم
انحراف استاندارد

میانگین

مقدار

مرد

زن

مرد

زن

p-value

T

نتیجه آماری

60/90

64/64

0/00

9/14

-0/19

7/773

عدم رد
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همان طور که جدول  1نشان می دهد تفاوت بین زمان تخصیص داده شده به حسابرسی
حساب های حاوی برآورد بین حسابرسان مرد و حسابرسان زن در سطح خطای  % 1از نظر آماری
معنی دار بوده ( )p-value =7/773و بنابراین فرضیه چهارم رد نمیشود.
 -8بحث و نتیجه گیری
هدف از انجام این تحقیق پاسخ به این سؤال بود که آیا تفاوتهای فردی در حسابرسان منجر
به تفاوت در قضاوت آنها میشود؟ نتایج این تحقیق نشان داد تفاوتهای فردی حسابرسان شامل
تفاوت در میزان خوش بینی ،اعتماد به نفس ،تجربه و تفاوت در جنسیت بر قضاوت حرفه ای آنها
مؤثر است .این نتایج در سطح خوش بینی با نتیجه تحقیقاتشی یر و کارور ( ،)6330اسنایدر و لوپز
( )0771آن و همکاران ( ،) 0773در سطح اعتماد به نفس با نتیجه پژوهش محققانی همچون
چانگ ( ،)0769روزنتال و همکاران ( ،)6330در سطح تجربه با نتیجه تحقیقات لیک و ساتن
( ،)0777ماک ( ،)0770خواجوی و نوشادی ( )6999و در سطح جنسیت با نتیجه تحقیقات
حساس یگانه و مقصودی ( )6937و شهرابی ( )6939انطباق دارد .تحلیلهای اضافی آزمون
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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فرضیههای اول ،دوم و سوم نشان داد با افزایش میزان خوش بینی ،اعتماد به نفس و تجربه ،زمان
کمتری به حسابرسی حسابهای حاوی برآورد تخصیص مییابد و این موضوع میتواند بر کیفیت
حسابرسی مؤثر باشد .این نتایج همچنین موید این نظریه است که افراد به دلیل وجود تفاوتهای
روانشناختی فردی در موقعیتهای مشابه واکنشهای متفاوتی از خود بروز میدهند که بر اساس
نظریههای روانشناسی این تفاوت ها ناشی از دوعامل وراثت و محیط است .با توجه به نتایج بدست
آمده پیشنهاد می شود مؤسسات حسابرسی هنگام استخدام حسابرسان به شخصیت و ویژگیهای
فردی آنها نیز توجه کنند.

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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