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چكیده
فرآیند حسابرسی متأثر از ویژگیهای فردی حسابرس است ،لذا انتظار میرود تا حسابرس در
فرآیند تصمیمگیری و قضاوت خود دچار سوگیریهای شناختی گردد .ارزیابی حسابرس از تداوم
فعالیت ،ممکن است در معرض اثر پیشگوییکامبخش قرارگیرد .به بیان دیگر ،ممکن است
حسابرس دچار این ترس شود که صاحبکار خود را ازدست بدهد .تئوری اغوا کنندگی اخالقی بیان
میدارد که این رفتار حسابرسان غیرارادی است .تجربه در سازماندهی و جمعآوری اطالعات،
قضاوت و انتخاب نوع گزارش تأثیر میگذارد .از این رو هدف این مقاله بررسی تأثیر تجربه بر
رفتارهای غیرارادی حسابرسان است .به همین منظور دادههای مورد نیاز از طریق پرسشنامهای که
بین حسابرسان توزیعگردید جمعآوری گردید .از طریق تحلیل مسیر در معادالت ساختاری عملیات
تجزیه و تحلیل دادهها انجام پذیرفت .یافتهها نشان میدهدکه تجربه در حسابرسان با تجربه باال
توانسته تا اثر پیشگویی کامبخش را تعدیل نماید .به همین خاطر بهتر است از طریق آموزش
موجب آشنایی حسابرسان با تجربه کم با این پدیده شده تا اثر آن را بر روی تصمیمات خود در نظر
داشتهباشند.
واژههای کلیدی :تجربه ،تضاد منافع ،پیشگویی کامبخش ،تئوری اغواکنندگی اخالقی.

 -1استادیار گروه حسابداری ،دانشگاه مازندران ،دانشکده علوم اقتصادی و اداری ،مازندران ،ایران( .مسئول مکاتبات) e.akbari@umz.ac.ir

 -2استاد گروه حسابداری ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،کرمان ،ایران( .نویسنده اصلی)
 -3دانشیار گروه حسابداری ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،کرمان ،ایران.
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 -1مقدمه
استفادهکنندگان صورتهای مالیجهت تصمیمگیریهای آگاهانه خود به نتایج کاار حسابرساان
اتکا میکنند ،در نتیجه چنین اتکایی برای حسابرسان در قبال حفظ منافع عمومی ایجاد مسائولیت
میکند .حفظ اعتماد عمومی به حرفه حسابرسان تا زمانی میسر است که حسابرسان خادمات خاود
را در سطحی ارائه کنند که شایسته اعتماد جامعه باشد (جامعه حساابداران رسامی .)0935 ،البتاه
جامعه ،به حسابرسان مستقل اعتماد دارد و این اعتماد نقش مهمی در عملکرد مؤثر بازارهای ماالی
و اقتصادی دارد (دوسکا .)5112 0،یکی از ویژگیهاایی کاه باعای مایشاود تاا جامعاه نسابت باه
حسابرسان اعتماد داشته باشد ،استقالل حرفهای حسابرسان میباشاد (جامعاه حساابداران رسامی،
 .)0935استقالل حسابرس باعی میشود تا تواناایی حساابرس برای درستکاری و حفظ بیطرفای و
نگرش تردید حرفهای افزایش یابد .اما در برخی مواقع حسابرسان دچار تضاد مناافع مایشاوند .باه
نظرکلمنتس ،نیل و اسکات )5105( 5از جمله دالیلی کاه مایتواناد باعای ایجااد تضااد مناافع در
حسابرسی شود می توان به تضاد منافع جهت حفظ صاحبکار از یک طارف و حفاظ مناافع عماومی
جامعه از طرف دیگر اشاره کرد .این تضاد منافع میتواند بر روی اظهار نظر حسابرسان تأثیر بگذارد.
در شرایط بد اقتصادی  ،استقالل حسابرسان به خاطر حق الزحمه و فشار صاحبکاران ،جهت انتشاار
گزارش ،ضعیف میشود( ،اتچ 9وهمکاران )5101 ،و یا ممکن است به خااطر ایانکاه حساابرس در
سال های اولیه حسابرسی صاحبکار متحمل هزینههایی می شود ،لذا به منظور جبران آنها تمایل به
حفظ صاحبکار خود دارد و همین امر ممکن است استقالل وی را به خطر انادازد (علاوی طباری و
حاجی مرادخانی .)0931،یکی از مهمترین تضادمنافعها اثر ناخودآگاه پیشگوییکامبخش 1میباشاد
که منجر به انحراف رفتاری در گزارش حسابرس می شود .این اثر ترس از این است که انتشاار یاک
عالمت هشداردهنده 2ممک ن است موجب شتاب در ورشکستگی صاحبکار به خاطر اثر منفی هشدار
بر روی استفاده کنندگان صورتهای مالی حسابرسی شده ،شود (الورس ،مسینا و ریچارد.)0333 ،6
حسابرسان دارای رویکرد عمیق در انجام کار خود میباشند .رویکارد عمیاق مایتواناد چاارچوب و
روشی را برای تفکر ارائه کند و از این جهت ،نگاه عمیق قادر است تواناییهای تفکر را گسترش داده
و بین فکر و عمل وحدت و یگانگی بهوجود آورد (بولو وهمکااران .)0936،بادین ترتیاب حساابرس
منافع شخصی خود را جایگزین منافع عمومی مینماید چرا کاه مایترساد پاس از انتشاار عالمات
هشدار از کار برکنار شود (سیترن و تافلر5110 1،؛ و گویرال ،رویز و رودگرز )51003،و یا صااحبکار
خود را از دست بدهد .چرا که اثر پیشگویی کامبخش بر روی تصمیمگیریهای اقتصادی افراد تأثیر
ماایگااذارد (پتروپااالوس ،ون چاای و هناادریکس .)5101،3تئااوری فتنااهانگیاازی (اغواکننااده)
اخالقی01پیشنهاد می کند که سوگیری انجام شده در قضاوت حسابرس در سطح ناخود آگاه صاورت
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گرفته و دلیل انحراف حسابرسان در اجرای مسئولیت حرفهای باید به عنوان یاک ماورد غیار عماد
تفسیر شود تا یک عمل عمدی (بیزرمن ،مورگان و لوونستین0331 00،؛ مور 05و دیگران .)5116 ،به
هرحال ،سوگیری در قضاوت حسابرس ،میتواند نتیجه مکانیزمهای ناخودآگاه (غیرعمدی) باشد.
از آنجاییکه کیفیت تصمیمگیری و قضاوت نیز مرتبط با ویژگیهای فردی حساابرس مایباشاد،
انتظار میرود تا حسابرس در فرآیند تصمیمگیری و قضاوت خود دچار سوگیریهای شناختی گردد.
با این وجود فرض میشود حسابرسان در انجام فعالیت و وظایف خوداز استانداردهای کیفای بااالیی
برخوردار باشند و با بکارگیری تردید حرفهای به راحتی گمراه نشوند .تردیدحرفهای عنصار ضاروری
در حسابرسی است .حسابرسان همواره شک و تردید به خود راه می دهندکه این شک و تردید طبق
تجربه و آموزشهای الزم بدست میآید (مهام .)0939 ،اشاخا از تجرباه بارای ایجااد مادلهاای
ذهنی مؤثر به منظور تفسیر شواهد در زمان قضاوت حرفهای خود از آن اساتفاده مایکنناد (باانر و
لویئس0331 09،؛ لیبی و الفت .)0339 01،تجربه ،تأثیر غیر قابل انکاری بر دقت قضااوت حساابرس
دارد .تجربه باعی افزایش تواناییهای حسابرس در پردازش اطالعات و ایجاد راه کارهای مختلاف در
شرایط خا میشود .همچنین باعی ایجاد ساختاری بارای قضااوت حساابرس مایشاود کاه ایان
ساختارها موجب ایجاد روشهای تصمیمگیری و تفسیر اطالعاات مایشاود (سایرانی ،خواجاوی و
نوشادی .)0933 ،به بیان دیگر هرچه تجربه حسابرسان بیشتر باشد ،انتظار مایرود تاا حسابرساان،
حسابرسی را با کیفیت باالتری انجام داده و دچار سوگیریهای رفتاری کمتری در قضاوتهای خود
شوند .از طرفی دیگر گزارش های حسابرسی دارای محتاوای اطالعااتی اسات و سارمایه گاذاران در
تصمیمگیریهای خود به نوع اظهار نظر حسابرسی توجه دارند (حاجیها و ابراهیمی  .)0932از این
رو در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا تجربه حسابرس متغیر احتماالی توضایح
دهنده خوبی برای کاهش انحرافات گزارشگری غیرعمدی میشود یا خیر؟
 -2چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
استانداردهای حسابرسی مقرر میدارد تا حسابرسان همه مدارک مربوط را به صورتی بیطرفاناه
و هدفمند ،ارزیابی نمایند .اساتاندارد حسابرسای ( 211ساازمان حسابرسای )0931 ،حسابرساان را
ملزم به ارزیابی تداوم فعالیت صاحبکار مینماید .مطابق با این استاندارد ،حسابرس میبایسات هماه
شواهد و مدارک اثبات و نقض کننده (مثبت و منفی) تداوم فعالیت صااحبکار را جماعآوری نمایاد.
چنانچه تردید اساسی پس از در نظر گرفتن تمامی اطالعات مربوط وجود داشاته باشاد ،حساابرس
می بایست نظر خود را در مورد تردید نسبت به تداوم فعالیت اظهار نماید .از منظر اساتاندارد گاذار،
فرآیند تصمیم گیری در رابطه با تداوم فعالیات تنهاا بایاد بار اسااس ارزیاابی موضاوعی و تحلیلای
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صورت گیرد .به هرحال تحقیقات گذشته نشان داده است کاه ارزیاابی حساابرس از تاداوم فعالیات،
ممکن است در معرض اثر پیشگوییکامبخش قرار گیرد .یکی از نتایج مفروض این است کاه ممکان
است که حسابرس دچار این ترس شود که به خاطر اثرات منفی پیشگوییکامبخش ،صاحبکار خاود
را ازدست بدهد (سیترون و تافلر .)5110 ،در نتیجه وقتی حسابرسان به اثرات احتماالی مرباوط باه
پیشگویی کامبخش در اظهارنظر خود راجع به تداوم فعالیت توجه نمایند ،ممکان اسات یاک تضااد
منافع بین تمایل به دستیابی به یک ارزیابی صحیح و تمایل رسیدن به نتیجه مورد نظری که اثرات
02
اقتصادی نامطلوب اظهار نظر تداوم فعالیت را کاهش می دهد ،بوجود بیاید (مور ،تاانلو و بیازرمن،
 .)5101ماهیت پیشگوییکامبخش ،بیان می کند که انتشار گزارش تداوم فعالیات ،احتماال از باین
رفتن شرکت را به خاطر توجه به این واقعیت که سرمایهگاذاران ،اعتباردهنادگان ،تاامینکننادگان
مواد اولیه و مشتریان متمایل میشوند به این نظر حرفهای از طریق تعدیل رفتار خود جهات تأییاد
آن عکس العمل نشان دهند ،افزایش مییابد (الورس ،مسینا و ریچاارد .)0333 ،تحقیقاات رفتااری
اخیر نشاندادهاند که حسابرسان با انتظار باال از اثر پیشگوییکامبخش ،حساسیت بیشتری نسبت به
کاهش شواهد و تمایل کمتری نسبت به شواهد نافی تداوم فعالیت دارند (گاویرال ،رویاز و رودگارز،
.)5100
در تالش برای مشخص کردن نقشی که اثر غیرعمدی پیشگوییکامبخش در رابطاه باا موضاوع
تداوم فعالیت دارد ،گویرال ،رویز و رودگرز ( )5101یک مدل اخالقی تصمیمگیری پیشنهاد دادهاناد
(شکل  .)0این مدل فرآیند تصمیمگیری را باه  1مرحلاه اصالی تقسایم مایکناد -0 :ادراک-5 06
03
اطالعات -9 01قضاوت -1 03و انتخاب تصمیم.

شكل  -1مدل تصمیمگیری اخالقی
(گاپرال و همکاران )5101
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نخستین مرحله پردازش (ادراک) شاامل شاکل دهای باه اطالعاات اسات .ایان مرحلاه شاامل
شکلدهی به اطالعات مالی و سایر اطالعات داخلی و خارجی است که میتواند تصمیم حساابرس را
تحت تأثیر قرار دهد .مرحله دوم (اطالعات) به مشکالت مربوط به دسترس باودن اطالعااتی اشااره
دارد که برای حسابرس جهت تعیین توانایی تداوم فعالیت صاحبکار مهام هساتند .در مرحلاه ساوم
(قضاوت) ،ادراک همراه با اطالعات مالی و غیرمالی تحلیل میگردد .عالوه براین ،به اطالعات کلیدی
اقالم جهت مقایسه راه حلهای جایگزین یا معیارهای موجود در این راه حلها ،وزن داده مایشاود.
حسابرسان مستقل ،آیین نامه های داخلای مقارر شاده را ماورد رسایدگی و تجزیاه و تحلیال قارار
می دهند تا وضعیت شرکت را تشخیص دهند .فرآیند ارزیابی و قضاوت از طریق دالیل استقرایی که
جهت تشخیص مؤثر نیازمند است ،تعیین میشود .همانطور که در شکل  0میبینید این فرآیناد از
طریق جمع آوری داده ها هم از سمت اطالعات به طرف قضااوت و هام از سامت ادراک باه سامت
قضاوت رخمیدهد .خط ادراک همچنین میتواند ایدهها و پیشانهاداتی مبتنای بار تجربیاات قبلای
حسابرس و مبنای دانش او ارائاه دهاد .در آخار ،هام ادراک و هام قضااوت عناصاری هساتند کاه
میتوانند بر روی مرحله چهارم انتخاب تصمیم (تصمیمگیری) اثر بگذارند .مطابق با اساتاندارد 211
(سازمان حسابرسی ،)0931 ،فرآیند تصمیمگیری راجع به تداوم فعالیت باید شامل ارزیابی تحلیلای
از همه عوامل (اثبات کننده و نافی) مربوط به تداوم فعالیت باشد ،این یک تلفیق شناختی در زماان
قضاوت است (برآورد احتمال ورشکستگی صاحبکار) و در نهایت ،تصمیم به انتشار نظار حسابرسای
میباشد (مسیر اطالعات به قضاوت به تصمیمگیری در شکل .)0
مور و دیگران ( )5116نظریه ای در رابطه با سوگیری گزارشگری در حسابرسی از طریق تئاوری
اغواکننده اخالقی ،ارائه کردند .آن ها این تئوری را به عنوان یک فرآیند شناختی تعریف کردند که از
طریق ویژگی های ساختاری رابطه بین حسابرس و صاحبکار ،بر روی نظر حسابرس تأثیر میگاذارد.
از جمله این موارد می توان به ادراک انتخابی ،تشدید تعهد ،تخفیف دهنادگی اطالعاات ،دسترسای
انتخابی نام برد.
51
سوگیری ادراک انتخابی  ،اشاره به تمایل غیرارادی حساابرس در رسایدن باه مناافع شخصای
خود دارد علی رغم اینکه دساتور العمال هاای حسابرسای اساتقالل حساابرس را الزامای مایکناد.
ازآنجاییکه حسابرسان توسط صاحبکاران به کار گرفته و استخدام میشاوند دارای اساتداللهاای
اقتصادی قانع کننده برای حمایت از اهداف مورد نظر صاحبکار هستند .در نتیجاه ،باه خااطر حاق
الزحمههای حسابرسی مورد انتظار (آتی) ،ممکن است حسابرسان تمایلی به انتشار گازارش تعادیل
شده نداشته باشند (گایرال و همکاران  .)5113شواهد در مورد سوگیری غیرارادی نشان میدهد که
افراد حتی زمانیکه می خواهند کار به خوبی انجام شود ،در نادیده گرفتن عالقه شخصی خود هنگام
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ارزیابی بی طرفانه اطالعات موفق نیساتند .افاراد باا اتخااذ اساتداللهاایی کاه باه نفاع آنهاسات،
تصمیمات خودخواهانه خود را بدون آگاهی از این انتخاب پذیری ،توجیه میکنند .به نظر مایرساد
زمانیکه افراد عالقه ای برای رسیدن به نتیجه خاصی داشته باشاند ،شاواهد را باه روشای انتخاابی
ارزیابی میکنند .آنها به گونهای بر روی شواهد تمرکز میکنند کاه از نتیجاه ماورد دلخاواه آنهاا
حمایت می کند .هنگامی که نتوانند شاواهد متنااقض را نادیاده بگیرنادآن شاواهد را باا رویکاردی
انتقادی به دقت مورد بررسی قرار میدهند (مور و همکاران.)5116،
یکی دیگر از سوگیری های خاصی که در حوزه تضاد منافع وجود دارد ،تمایل افاراد باه تشادید
تعهد 50نسبت به عمل خود در دوره قبل است (گایرال و همکاران  .)5101بدین ترتیب شاید بتاوان
به این سؤال پاسخ دادکه چگونه آرتوراندرسون همیشه رویه های حسابدارای انرون را تأیید مینمود.
فرض براین است که اغواکنندگی اخالقی در یک برههای از زماان رخ داده اسات .باه عناوان مثاال،
دریک سال ،حسابرس ممکن است تقاضای صاحبکار را برای تغییر یک شیوه عمل حسابداری که در
مرز پذیرش بود ،رد کند .در سال بعد حسابرس ممکن است احساس کند که نیاز به اصالح گازارش
سال قبل دارد و ممکن است درمقابل فشارهای صاحبکار نسبت به موارد نزدیک باه ساطح اهمیات
چشم پوشی کند .سال بعد حسابرس ممکن است عملیات حساابداری را علایرغام عادم تطاابق باا
استانداردهای حسابداری ،تأیید کند تا از پذیرش اشتباهات دو سال گذشته اجتنااب کناد ،باه ایان
امید که صاحبکار تا حسابرسی سال بعد مشکل را حل کند .در سال چهارم ،حساابرس و صااحبکار
هر دو در تالشاند تا عملکرد سال قبل را پنهان کنند (مور و همکاران .)5116
سوگیری تخفیف دهندگی اطالعات 55اشاره به تمایال افاراد بارای توجاه باه پیامادهای فاوری
عملکرد آنهاست .این سوگیری ممکن است منجر شود که حسابرسان هزینههای احتماالی مرباوط
به شهرت و دعاوی قضایی را دوراز دسترس و غیر ممکن فرض کنند (کیل ،دپلجد و رأی)5111،59
52
تحقیقات نشاندادهاند که دسترسی انتخابی 51اطالعاات در حافظاه موجاب باروز تاأثیر اتکاا
میشود .بدین صورت که مردم بر همان اطالعات در دسترس اتکا کارده و هماان را پاساخ صاحیح
فرض میکنند .استدالل این است که نقش این اطالعات در حافظه بیشتر شده و در دسترس بوده و
این اطالعات بر تصمیمات بعدی تأثیر میگذارد .به عنوان مثاال زماانیکاه یاک حساابرس چناین
استدالل میکند که صاحبکار به خاطر افزایش احتمال موفقیت در آینده ،میتواناد شارکت خاود را
حفظ کند ،احتماالً زمانیکه میخواهد در مورد تداوم فعالیت صااحبکار گازارش تهیاه کناد ،تحات
تأثیر این تفکر و دالیل قرار میگیرد( .مور و همکاران  .)5101شواهد نشان میدهد که این توجهات
انتخابی و یا فرآیندهای ذهنی عمدتاً در خارج از بخش آگاه ذهن عمل میکنند .افراد آگااه نیساتند
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که روش هایی که از طریق اتکا کردن ،ارائه میشود موجاب انحاراف در قضااوتهاای بعادی آنهاا
میشود (مور و همکاران )5101
گویرال ،رویز و رودگرز ) 5101( ،با استفاده از حالت ادراک به برجسته ساازی نظریاه اغاواگری
اخالقی به منظور ارائه بینش بیشتر راجع به سوگیری عمدی و هم غیر عمدی حسابرساان نمودناد.
از دیدگاه تئوریکی ،نظریه اغوا گری اخالقی ،توضیح میدهد که چرا تصامیمگیاری حسابرساان در
رابطه با تداوم فعالیت تنها مبتنی بر تحلیلهای مقرر شده توسط استانداردهای حسابرسای نیسات.
مطابق با مباحی مور و دیگران ( )5116و گاویرال ،رویاز و رودگارز ( ،)5101بیاان شاد کاه تاأثیر
تضادمنافع در تصمیم گیری حسابرسان باید به عنوان یک سوگیری غیرعمدی تفسیر شود تا عمدی.
این سوگیری غیرعمدی در گزارشگری حسابرسی در مدل مزبور نشانداده شده است به این صورت
که  -0ارتباط مستقیم از ادراک به مرحله قضاوت و  -5ارتباط غیر مستقیم باین ادراک و اطالعاات
زمانی که حسابرسان رفتار تحلیلی را بکارمیگیرند (شکل  .)0بنابراین این رفتار غیرعمدی احتماالی
باعی خواهد شد تا حسابرس تصمیمی بار اسااس مناافع شخصای خاود ،از طریاق نادیاده گارفتن
اطالعات موجود بگیرند .نتایج تحقیق گاویرال ،رویاز و رودگارز ( )5101نشاان داد کاه بای میلای
ناخودآگاه حسابرسان جهت انتشار اظهار نظر راجع به تداوم فعالیت هشداردهنده به سهامداران ،باه
خاطر ترس آنها از تسریع در ورشکستگی نهایی صاحبکار است.
تجربه عبارتست از پیشرفت در ساختارهای دانش فرد در طی تکامل از مرحله تازه کار (مبتدی)
تا خبره شدن (هارتیئس و بیلت .)5109 56،در حالیکه فرد کم تجربه تنهاا بار ساطح سااختارهای
دانش توجه می کند ،حسابرسان با تجربه هم از ساطح و هام از عماق سااختارهای داناش اساتفاده
می کنند که موجب بهبود دقت بیشتر تصمیمات میشاود کاه خاود ناشای از نماایش بهتار ،درک،
سازماندهی و جمعآوری اطالعات گسترده که بر روی قضاوت و انتخاب نوع گزارش تأثیر مایگاذارد
(چی ،گلیزر و ریس .)0330 ،به عالوه دانش تخصصی در کارهای پیچیده حسابرسی ،تعیین کنناده
در نظر گرفته میشود (شنتو .)0339 51،حال آن که تجربه در یک کار خاا یاک جازی حیااتی از
تجربه حسابرس شناخته می شود .مشکل اصلی تجربه در فرآیند جمع آوری غیرعمدی آن و ماهیت
غیر قابل مشاهده آن نهفته است (کاپالن ،اودانل و آریل.)5113 ،
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شكل  -2مدل تجربه
(لیبی و الفت )0339

مدل سوابق و پیامدهای دانش در حساابداری لیبای و الفات ( ،)0339چاارچوب مناسابی را را
فراهم میآورد تا بتوانیم نقشی را که تجربه در ارزیابی تداوم فعالیات دارد ،را بررسای کنایم (شاکل
 .)5این مدل برای تجربه دو دسته متغیر ورودی (تخصص و توانایی حل مساله) ،یک متغیر خروجی
میانه (دانش فنی) و خروجی آخر (عملکرد) را فرض میکند .در حالیکه دانش فنای بارای ارزیاابی
تداوم فعالیت ،عمدتاً از طریق تجربه حسابرس بدست میآید (خط  ،)0دانش فنی بار روی عملکارد
حسابرس تأثیر میگذارند (خط  .)9به عالوه توانایی حل مساله هم موجب تقویت دانش فنای (خاط
 )5و هم موجب بهبود عملکرد میشود (خط  .)1با استفاده از مدل اخالقای تصامیمگیاری و مادل
تجربی در حسابرسی از طریق آزمون به کمک معادالت ساختاری نهفته میتاوان دریافات کاه چاه
موقع تجربه حساابرس ،مطاابق باا تعریاف لیبای و الفات ( ،)0339مایتواناد انحاراف گزارشاگری
غیرعمدی در بیان تداوم فعالیت را کاهش دهد .برای این منظور ،دو مادل فاور را ترکیاب و مادل
تجربه  -تصمیمگیری اخالقی مطابق با شکل زیر ارائه شد (شکل .)9
بدین گونه که تجربه نه تنها بر قضاوت و تصامیمگیاری حساابرس بلکاه بار درک او نیاز تاأثیر
میگذارد .در حالی که تأثیر بالقوه تجربه در مرحله ادراک و قضااوت غیرعمادی انگاشاته مایشاود،
تأثیر آن بر روی تصمیم گیری به عنوا ن عامدانه تفسیر میشود .در واقع ،باه طاور ویاژه باه دنباال
کاهش احتمالی نقش تجربه را برروی ترس حسابرس که ناشی از اثر پیشگوییکامبخش مایباشاد،
هستیم (شکل  .)1ادراک شامل فرآیندهای ساختار حل مساله فرد ،نشان دهنده تجربه فارد ،طبقاه
بندی و دسته بندی اطالعات است (گویرال و دیگران .)5102 ،حسابرساان باا تواناایی بااالی حال
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مساله و تجربه خا در زمینه ارزیابی تداوم فعالیت (دانش فنی) احتماالً نسبت به اثرات بلند مدت
اظهار نظر خود حساسیت بیشتری دارندخط  9و  1در شکل  .9بناابراین حسابرساان باا تجرباه در
موضوع تداوم فعالیت ممکن است رفتاری را نشان دهند که کمتر متأثر از تضادمنافع است .چرا کاه
حفظ شهرت حرفه ای موسسه و اجتناب از هزینههای حقوقی ناخواسته موجب میشود تا به خااطر
انگیزههای کوتاه مدت ،فریب نخورند (مانند ،اثر پیشگوییکامبخش) .به بیان دیگر ،تجربه حساابرس
میتواند آنها را به سمت منافع عمومی سور دهد ،به جای اینکه به دنبال منافع صاحبکار باشند.

شكل  - 3مدل ترکیبی تجربه -تصمیمگیری اخالقی
(گایرال و همکاران )5102

برای اولین بار سِالدِن ( ،)0305عوامال روانشاناختی در باازار ساهام را مطارح نماود .ساایمون
( ،) 0322عوامل روانشناختی را در مباحی اقتصادی مطارح کارد (بادری و شاواخی زواره.)0931 ،
تورسکی و کانمن ) 0311( 53رویکرد اکتشاافی و ساوگیری را بارای مطالعاات مرباوط باه قضااوت
پیشنهاد دادند .بر اساس این دیدگاه احتمال بروز اشتباهات سیستماتیک وجود دارد ،کاه مایتواناد
برروی قضاوت و تصمیمگیری تأثیر بگذارد .در تحقیقات روانشناسی از این دیادگاه بارای شناساایی
انحرافات استفاده میشود (کوج و ویوستمن .)511353،بیزرمن ،لوونستین و مور ( )5115شرایطی را
توصیف کردند که بر روحیات و افکار حسابرسان سایه افکنده و کارشان را تحت تأثیر قرارداده است
یا به عبارت سادهتر یافتهها و گزارشهای حسابرسی را خدشهدار میکند .آنها این اوضاع را که باه
صورت ناخودآگاه غالب میگردند« ،ریشههای سوگیری »91خواندند و این سوگیری را ناشی از رفتاار
«خود خدمتی »90انسانها دانستند .آنها بیان کردند که وضع قوانین و مقررات تنها راه چاره بارای
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چنین مسائلی نخواهد بود .نتایج تحقیق هاسین ،چپل و مونرو ،)5106(95نشان میدهد که جنسیت
بر روند تصمیمگیری در زمان اتخاذ تصمیم برای نوع گزارش حسابرسی -در رابطه با تداوم فعالیت-
تأثیر دارد .به نظر آنها این تفاوت های رفتاری احتماالً بر روی ادارک حسابرس از گزارشگری ماالی
و کیفیت حسابرسی تأثیر میگذارد.

شكل  -4مدل تجربه -تصمیمگیری اخالقی به همراه متغیرهای توضیح دهنده
(گایرال و همکاران )5102

مطالعات متعدد در روانشناسی ،حسابداری و پزشکی بار روی موضاوع تجرباه درانجاام وظاایف
مختلف تمرکز کرده اند .تحقیقات حسابداری در مورد تجربه بر روی تأثیر آن در عملکرد و قضاوت از
میانه دهه  0311شروع شده است .در ابتدا تمرکز بر روی تجربه حسابرسان از دیادگاه روانشناسای
بود؛ مانند تحقیقات چو ( ،)0333دیویس و سلومون ( ،)0333باانر و پنیگتاون ( )0330و ...پاس از
آن تحقیقات به سمت آزمون تفاوت تجربه میان افاراد و دالیال تفااوت ساور داده شاد (لهماان و
نورمن .)5116،99کاپالن ،اودانال و آریال ( )5113دریافتناد کاه ارزیاابی قابلیات اطمیناان توساط
حسابرسان با تجربه از اطالعات مدیریت تحات تاأثیر ارزیاابیهاای مادیریت قارار نمایگیارد ،اماا
حسابرسان کم تجربه متأثر از اطالعات مدیریت میشوند .به عبارت دیگر تجربه باعای مایشاود تاا
قدرت اقناع در حسابرسان بوجود بیاید .تحقیقات نشاندادند که تجربه حسابرس تحت تأثیر اعتباار
منبع قرار میگیرد (کاپالن ،اودانل و آریل .)5113 ،بانر و لوئیس ( )0331نتیجه گرفتند که تفااوت
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /11بهار 1331

عیسياکبرينفتچالي،امیدپورحیدريواحمدخداميپور

 221

در تجربه ،بهتر تفاوت در عملکردها را توضیح میدهند .در حالیکه افراد مبتدی و کم تجربه تنها بر
سطح ساختارهای دانش توجه می کنند ،حسابرسان با تجربه هم از سطح و هم از عمق سااختارهای
دانش استفاده میکنند که موجب بهبود دقت بیشتر تصمیمات میشود کاه خاود ناشای از نماایش
بهتر ،درک ،سازماندهی و جمع آوری اطالعات گسترده که بر روی قضااوت و انتخااب ناوع گازارش
92
تأثیر میگذارد (هیندزپاترسون وپففار5110 91،؛ لهماان و ناورمن .)5116 ،چای ،گلیازر و ریاس
( ) 0335عنوان کردند که ،تجربه در یک زمینه خا بین افراد به لحاظ مقدار ،محتوا و سازماندهی
متفاوت است .سیرانی ،خواجوی و نوشادی ( )0933نشان دادند که در قضاوت مرباوط باه کارهاای
پیچیده حسابرسی ،اثر تجربه بیشتر نمایان می شود .و تفاوت معنی داری بین حسابرسان باا تجرباه
کم و باال وجود دارد .لهمان و نورمن ( )5116نیز به ایان نتیجاه رسایدند کاه در کارهاای پیچیاده
حسابرسی (ارزیابی تداوم فعالیت) بین حسابرسان کم تجربه و با تجربه از نظر قضاوت تفاوت وجاود
دارد .یافتههای پژوهشگر سیرانی ،خواجوی و نوشاادی ( )0933نشاان داد کاه هار چاه پیچیادگی
موضوعات حسابرسی بیشتر می شود اثرات تجربه بیشتر نمایان مایشاود و حسابرساان کام تجرباه
خصوصاً در مورد وظایف ساختار یافته جانشین های مطمئنی برای حسابرسان محسوب نمایشاوند.
نونهال نهر ،محمدزاده سالطه و حمدالهی ( )0939در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که مادرک
تحصیلی و تجربه در وظایف پیچیده تر تأثیربسزایی بر قضاوت حسابرسان دارد.
 -3فرضیههای پژوهش
با توجه به مبانی نظری مطرح شده و تحقیقات پیشین ،فرضیههای تحقیق باه صاورت زیار تادوین
شده است:
فرضیه  :1تجربه باالتر ،به معنی دانش فنی و توانایی حل مساله ،باعی میشود تا حسابرساان حفاظ
منااافع عمااومی را بااه عنااوان یااک وظیفااه حرفااهای مهاام در مقایسااه بااا ادراک آنهااا از اثاار
پیشگوییکامبخش ترجیح دهند
مدل ترکیبی تأثیر تجربه را در قالب دانش فنی و توانایی حل مساله ،بر روی مراحال قضااوت و
تصمیمگیری نشان میدهد .این فرض که تجربه میتواند وابسته به تردید حرفهای بیشتر در قضاوت
و تصمیمگیری باشد ما را به آزمون فرضیات زیر سور داد.
فرضیه  :2حسابرسان با تجربه باالتر کمتر به خاطر تضاد مناقع منحرف میشوند و نسبت باه تاداوم
فعالیت شرکت ،تردید حرفهای بیشتر در قضاوت به کار میبرند.
فرضیه  :3حسابرسان با تجربه باالتر بیشتر متمایل به صدور اظهار نظر در رابطاه باا تاداوم فعالیات
هستند.
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 -4روش پژوهش
روش مطالعه حاضر از نوع پیمایشی خواهد بود .برای جمعآوری دادهها پرسشنامه کتبای ماورد
استفاده قرار گرفت؛ پرسشنامه حاوی افتهای طراحی شدهای میباشد که در آن به بررسای تاداوم
فعالیت یک شرکت فرضی باشرایط مالی نامناسب (زیان انباشته ،سرمایه در گردش منفی ،وضاعیت
نقدینگی ضعیف و اهرم مالی باال) میپردازد .سپس به منظور محاسبه انحراف غیرارادی حسابرسان،
سواالتی طرح شد ،تا به ارزیابی در مورد تضاد مناقع حسابرسان بپردازد .پاسخ به هریک از ساؤاالت
با استفاده از طیف لیکرت ،درجه بندی شد .عالوه براین به منظور محاسبه مشکل شارح داده شاده
به عنوان اثر پیشگوییکامبخش و مسئولیتپذیری حرفهای جهت تهیه عالمت هشاداردهنده بارای
استفادهکنندگان صورتهای مالی از حسابرسان خواسته شد تا به سواالتی پاسخ دهند .این ساؤاالت
شامل اطالعاتی راجع به تداوم فعالیت (خبرهای مثبت) و نیز اطالعاتی راجع به نفی تاداوم فعالیات
(خبرهای منفی) میباشد .عالوه بر این سؤاالت پرسشنامه شامل اطالعات فردی اعام میازان ساابقه
فعالیت حسابرسی ،میزان آموزش و سایر اطالعات فردی میباشد.
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل دادهها و نتیجهگیری از تحلیال مسایر اساتفاده مایشاود.
هنگامی که متغیرهای حاضر در مدل به صورت متغیرهاای مکناون و باا متغیرهاای مشااهدهشاده
سنجیده می شوند ،اصطالحاً به تحلیل مسیر ،مدل یابی معادالت ساختاری گفته میشود .مدلیااابی
معادالت ساختااری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیهها ،دربارهٔ روابط متغیرهای مشاهده شده
و مکنون است .تحلیل مسایر در معاادالت سااختاری از بسایاری جهاات شابیه روشهاای سانتی
همبستگی و تحلیل رگرسیون است اما تفاوتهای عمدهای با آن دارد .از جمله اینکه ،از لحاظ روش
شناختی جامع و از لحاظ تحلیل دادهها یاک روش فاورالعااده انعطاافپاذیر اسات .هامچناین در
روشهای رگرسیونی مدلهای خاصای تحلیال مای شاوند در صاورتی کاه در مادلیاابی معاادالت
ساختاری مدلهای گوناگون با درنظر گرفتن محدودیتهای ویژه محقاق ،تحلیال مایشاود .عاالوه
براین تحلیل مسیر یک فن چند متغیری است که رواباط ویاژه میاان متغیرهاای مشااهده شاده را
ارزیابی میکند (بشلیده .)0930،از روش حداقل مربعاات جزیای 96،کاه یاک تکنیاک مادلساازی
معادالت ساختاری مکنون ،برای تجزیه و تحلیل دادهها است استفاده شد .مزیت اصلی این تکنیاک
این است که در آن از روش برآورد بر اساس حداقل مربعات استفاده میشود .ایان روش نسابت باه
رگرسیون و مدلهای ساختاری مبتنی بر کوواریانس برتر است ،چراکه از همه واریانسهای مشاهده
شده به عنوان واریانسهای مفید و توضیح دهنده اساتفاده مایکناد .در ایان روش عاالوه بار ایان
ازآنجاییکه ضرایب رگرسیون به صورت مکرر بارآورد مایشاود ،حجام نموناه همانناد روشهاای
معمول ،مساله ساز نمی باشد .این روش به محقق این اجازه را میدهد تا رابطه بین الگوهاا و رابطاه
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فرض شده بین الگوها را به طور همزمان اندازهگیری نماید .این روش برای مطالعاه باین مادلهاای
ساختاری شامل ساختارهای پنهان متعدد با شاخصهاای مختلاف مفیاد مایباشاد .روش مربعاات
جزیی میتواند ساختارهای پیچیده با هر دو عامل انعکاسای و شاکلی را اجارا نمایاد .شااخصهاای
انعکاسی بیان میکنند که یک یا تعداد بیشتری عامل غیر قابل مشاهده علت عامال قابال مشااهده
میباشند .با شاخصهای شکلی ،فرض می شود که عوامل غیر قابل مشااهده ،معلاول مایباشاند تاا
علت .در شکل  1توانایی تداوم فعالیت ،گزارش حسابرس پیشگوییکامبخش ،عالمت هشاداردهنده،
توانایی حلمساله و تجربه عمومی ،به عنوان ساختارهای نهفته که از طریق شااخصهاای انعکاسای
اندازهگیری میشوند ،مدلبندی شدند .در حالیکه شواهد منفی ،شواهد مثبات و داناش باه عناوان
شاخصهای شکلی اندازهگیری شدند .در روش حداقل مربعات جزیی ،عمال معیارهاای هار یاک از
ساختارها می تواند به عنوان عمل در یاک جاز اصالی تحلیال فاکتورهاا تفسایر شاود .مسایر باین
ساختارهای پنهان می تواناد باه عناوان وزن بتاا (ضاریب مسایر) اساتاندارد شاده در تحلیالهاای
رگرسیونی تفسیر شود .بدین ترتیب شکل  1به همراه ضرایب مربوط به متغیرها به صورت شاکل 2
درمی آید .از آنجا که این روش مفروضات توزیعی نمیسازد ،روشهای سنتی پارامتری آزمون معنای
داری مناسب نیستند .بنابراین ،از روشهای نمونه سازی مجدد خودکار برای برآورد تاأثیر عوامال و
جهاات ضاارایب در ماادل اسااتفاده مااینماااییم (گااویرال و دیگااران5102،؛ حاااجیهااا ،گااودرزی و
فتاحی .)0935،برای مدل یابی به روش حداقل مربعات جزئی ( )PLSنارم افزارهاای مختلاف مانناد
 VisualPLS ،Smart PLSو  PLS-Graphاستفاده میشود (سید عباس زاده و دیگاران )0930 ،کاه
در این تحقیق از نرم افزار  SmartPLS2.3استفاده شده است .پس از جماع آوری پرسشانامههاا باا
استفاده از میانگین پاسخها ،پرسشنامه هایی مورد استفاده قرارگرفتند که ترس بااالیی از پیشاگویی
کامبخش و احساس مسئولیت باالتری برای اظهار نظر در رابطه با تداوم فعالیات (براسااس عالمات
هشداردهنده) داشتند.
معادالت ساختاری برای مرحله قضاوت و تصمیمگیری عبارت است از:
ɳ0 =1ɤ1+2ɤ2+31+42+121+161+
()0
() 5

ɳ2=51+62+7ɳ1+131+171+

در معادله  ɤ0 ،0میزان تأثیر اطالعات منفی را بر روی تداوم فعالیات نشاانمایدهاد؛ البتاه باه
همراه میزان تأثیری که اطالعات اثباات کنناده تاداوم فعالیات ،اثار پیشاگویی کاامبخش ،عالمات
هشداردهنده ،دانش فنی و توانایی حل مساله بر روی تداوم فعالیات دارناد .در معادلاه (0 ،5بیاانگر
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میزان تأثیر اثر پیشگوییکامبخش بر روی گزارش حسابرسی ،به همراه متغیرهای دیگر ،کاه شاامل
عالمت هشداردهنده ،توانایی تداوم ،دانش فنی و توانایی حلمساله میباشند ،است .معادله مربوط به
مدل تجربه عبارت است از:
1=81+92
() 9
در این معادله (0میزان دانشفنی پس از تأثیر عامل ساختاری تجربه عمومی ( )(5را نشاانمایدهاد.
معادله مربوط به نقشی که تجربه (دانش و توانایی حلمساله) بر روی مرحله اداراک داردباه صاورت
زیر است:
1=111+151
() 1
2=101+141+

() 2

معادله  1نشان دهنده تأثیر کاهندگی احتمالی داناش فنای و تواناایی حالمسااله بار روی اثار
پیشگوییکامبخش ( )0میباشد .به صورت مشابه معادله  2بیانگر تأثیر کاهنادگی احتماالی داناش
فنی و توانایی حل مساله بر روی عالمت هشداردهنده میباشد (.)5
 -5جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق همه حساابداران رسامی کاه باه صاورت شاریک ،شااغل در حرفاه
می باشند است .با توجه به آمارهای ارائه شده در سایت جامعه حسابداران رسامی در آذر  32تعاداد
حسابداران رسمی که به عنوان شریک فعال بودهاند 359 ،نفر بوده است .عاالوه باراین تعاداد 505
نفر حسابدار رسمی نیز در سازمان حسابرسی مشغول بودهاند (اگار چاه هماه آنهاا مانناد شارکای
مؤسسات حسابرسی گزارش امضای نمیکنند) که در مجموع  0092نفر بالغ گردیدهاند .برای تعیاین
حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید:
()6
که در آن  nحجم نمونه N ،حجم جمعیت آماری p ،نسبتی از جمعیت دارای صفت معین،
) (1-pنسبتی از جمعیت فاقد صفت معین :Z ،مقدار متغیار نرماال واحاد اساتاندارد ،کاه در ساطح
اطمینان  32درصد برابر  0936میباشاد :d .مقادار اشاتباه مجااز کاه معماوالً برابار  1910یاا 1912
=q
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میباشد .از بین این افراد تعداد  01نفر از حسابداران رسمی از  2موسسه حسابرسی در زمان توزیاع
پرسشنامه تعلیق از کار بودهاند .در نتیجه از بین افراد جامعه تقریباً  %0ویژگی حسابدار رسامی کاه
امکان امضای گزارش را دا شته باشند ،را دارا نبودند .با بکارگیری محافظه کاری این نرخ  %01در نظر
گرفته شده در نتیجاه  %01 =qو  %31 =pدر نظرگرفتاه مایشاود .کاه در ساطح اطمیناان  %32و
براساس فرمول فور تعداد نمونه  051مایباشاد .باه هماین منظاور  111پرسشانامه باین شارکای
مؤسسات حسابرسی و مدیران سازمان حسابرسی در طی دو مرحله توزیع شد که از ایان تعاداد باه
 013عدد پرسشنامه پاسخ داده شد .تعداد  51عدد پرسشنامه به دلیل عدم تکمیال و یاا مخادوش
بودن قابل استفاده نبودو حذف شد .اگر چه در روش  PLSتعداد نمونه یا حجم نمونه گیری و نرمال
بودن دادهها (به دلیل نمایش شاخصهای بارازش) مهام نمایباشاد (ساید عبااس زاده و دیگاران،
.)0930
به منظور کنترل این موضوع که آیا نتایج پرسشنامههای دریافت نشده میتوانست بریافتاههاای
پژوهشگر اثر بگذارد میانگین دو مرحله توزیع پرسشنامه از طریق اجرای آزمون  tمقایسه شادند .باا
توجه به معناداری این آزماون ( )1/190کاه بیشاتر از  2درصاد اسات مایتاوان گفات در صاورت
پاسخگویی حسابرسان مستقل دیگر نیز ،نتایج بدست آمده تغییری نمیکرد.
 -6یافتههای پژوهش
 -1-6آمار توصیفی
در جداول  0تا  2نتایج آمار توصیفی پاسخ دهنادگان باه پرسشانامه ارائاه شاده اسات .پاساخ
دهندگان به دوسته زن و مرد تقسیم شدهاند و تقریباً متوساط صافات پاساخ دهنادگان بار اسااس
جنسیت در بیشتر موارد شبیه یکدیگر و شبیه به کل نمونه میباشد.
جدول  -1آمار توصیفی پاسخ هندگان پرسشنامهها
مرد

زن

کل

نسبت جنسیت

%31/93

%02/69

%011

متوسط سن

 11تا  21سال

 11تا  21سال

 11تا  21سال

متوسط تحصیالت

فور لیسانس

فور لیسانس

فور لیسانس

متوسط سابقه حسابرسی

 02تا  51سال

 02تا  51سال

 02تا  51سال

متوسط سالهای فعال به عنوان حسابدار رسمی

 2تا  01سال

 2تا  01سال

 2تا  01سال

متوسط سالهای امضای گزارش حسابرسی

 2تا  01سال

کمتر از  2سال

 2تا  01سال
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جدول  -2توزیع فراوانی شرکت کنندگان براساس میزان تحصیالت
مرد

کل

زن

تحصیالت

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

کارشناسی

51

%55/55

6

%91/11

91

%59/11

کارشناسی ارشد

15

%66/61

09

%62/11

32

%66/10

دکتری

05

%00/00

0

%2/11

09

%01/06

کل

013

%011

51

%011

053

%011
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جدول  -3توزیع فراوانی شرکت کنندگان براساس سن
مرد

کل

زن

سن

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

کمتر از  91سال

5

%0/32

0

%2/11

9

%5/91

 91تا  11سال

90

%53/11

00

%22/11

15

%95/30

 11تا  21سال

96

%99/99

9

%02/11

93

%91/11

 21تا  61سال

59

%50/91

1

%51/11

51

%50/513

باالتراز  61سال

06

%01/30

0

%2/11

01

%09/053

کل

013

%011

51

%011

053

%011
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جدول  -4توزیع فراوانی حسابداران رسمی بر اساس سابقه حسابرسی
مرد

کل

زن

مدت زمان

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

کمتر از  01سال

09

%05/11

9

%02/11

06

%05/21

 01تا  02سال

51

%03/25

6

%91/11

56

%51/90

 02تا  51سال

06

%01/30

9

%02/11

03

%01/31

 51تا  52سال

90

%53/11

1

%51/11

92

%51/91

بیش از  52سال

53

%52/39

1

%51/11

95

%52/11

کل

013

%011/11

51

%011/11

053

%011/11
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درجدول  2نیز نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ارائه شده است .هماانطاور کاه مشااهده
می شود میانه و میانگین متغیرها به هم نزدیک است .هم چنین چولگی و کشیدگی نشاان از نرماال
بودن دادهها دارد .هر چند که روش  PLSبه تعداد نمونه یا حجم نمونه گیری حساس نمایباشاد و
نرمال بودن دادهها (به دلیل نمایش شاخصهای برازش) مالک محاسبه نیست (ساید عبااس زاده و
دیگران.)0930 ،
جدول  -5آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیر

نماد

میانگین

میانه

اننحراف
معیار

چولگی کشیدگی

تحصیالت

du

0/361

5/111

1/266

تجربه

ex

9/951

1/111

-0/513 -1/910 0/9110

-1/150

1/113

سالهای امضای گزارش

yer

5/113

5/111

0/009

1/132

1/110

دفعات برخورد با شرکتهای دارای مشکل تداوم فعالیت

fr

0/311

0/111

0/139

0/911

0/113

قضاوت درباره تداوم فعالیت بعد اطالعات منفی 0

jn1

9/111

9/111

0/191

-0/911 -1/035

قضاوت درباره تداوم فعالیت بعد اطالعات منفی 5

jn2

9/015

1/111

0/132

-0/132 -1/905

قضاوت درباره تداوم فعالیت بعد اطالعات مثبت 0

jp1

5/996

5/111

0/116

1/119

-1/512

قضاوت درباره تداوم فعالیت بعد اطالعات مثبت 5

jp2

5/290

5/111

0/151

1/931

-1/302

گزارش حسابرسی با اطالعات منفی

d1

5/136

5/111

0/121

1/350

-1/901

گزارش حسابرسی با اطالعات مثبت

d2

0/269

0/111

1/351

0/393

9/156

اطالعات منفی 0

n1

5/939

5/111

1/313

1/205

-1/193

اطالعات منفی 5

n2

5/523

5/111

1/399

1/355

1/992

اطالعات مثبت 0

p1

5/519

5/111

1/351

1/363

1/306

اطالعات مثبت 5

p2

5/191

5/111

1/360

1/665

-1/531

ادراک از اثر پیشگویی کامبخش

sp

9/519

1/111

0/052

-0/161 -1/515

اداراک از اطالعات هشدار دهنده

ws

0/626

5/111

1/126

9/101

0/225
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 -2-6پایایی و روایی ابزار اندازهگیری
پس از طراحی اولیه ابزار اندازه گیری ،به منظور بررسی روایی آن به نظرخاواهی صااحبنظاران
گذاشته شد .در این مرحله پرسشنامه در اختیار صاحب نظرانی از دانشاگاه و حرفاه قارار گرفات و
نظرات آنهاا در ارتبااط باا ساؤاالت مطارح شاده مادنظر قرارگرفات .پایاایی یاا قابلیات اطمیناان
ابزارسنجش نیز به کمک ضریب آلفای کرونبااخ در نارم افازار  SPSSمشاخص شاد کاه مقادار آن
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 1/111و بیشتر از  1/1میباشد که مقدار قابل قبولی اسات .در نهایات ،تجزیاه و تحلیال دادههاا و
آزمون فرضیه ها از طریق تجزیه و تحلیل مسیر ،با استفاده از روش شناسی مدل معادالت ساختاری
در نرم افزار  SmartPLS 2.3صورت گرفت .در این نرم افازار بارای بارای اجارای آزماون و بررسای
فرضیهها ،آزمون شامل دو بخش؛ آزمون الگوی اندازهگیاری و الگاوی سااختاری مایباشاد .آزماون
الگوی اندازه گیری به بررسی روایی و اعتبار ابزارهای اندازه گیری و آزمون الگوی ساختاری به آزمون
فرضیههای تحقیق و بررسی اثر متغیرها میپردازد .برای بررسی روایی نیز دو معیار وجاود دارد کاه
نخست با توجه به جدول استخراجی مربوط به بارمقطعی میبایست بارعاملی هر گویه برساازه خاود
حداقل (190یک دهم) بیشتر از بار آن برسازه دیگر باشد.
جدول  -6پایایی ،ضریب میانگین واریانس ( ،5.5 > )AVEپایایی ترکیبی و بار عاملی باید بزرگتر
از  5/7باشند
پایایی

عالمت

ترکیبی

نشانگر

توانایی حل مساله

0

0

edu

0

تجربه عمومی

0

0

ex

0

دانش فنی

1/39

1/361

fr

1/369

yer

1/366

عالمت هشداردهنده

0

0

sp

0

پیشگویی کامبخش

0

0

ws

0

شواهد منفی

1/115

1/320

n1

1/135

n2

1/356

p1

1/312

p2

1/325

jn1

1/393

jn2

1/321

jp1

1/106

jp2

1/111

d1

1/323

d2

1/131

AVE

تجربه

ادراک

اطالعات
شواهد مثبت

1/3

1/311

قضاوت

توانایی تداوم فعالیت

1/691

1/312

انتخاب و تصمیمگیری

گزارش حسابرسی

1/613

1/313
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برای مالک دوم نیز ،در قطر ماتریس همبستگی متغیرهای مکنون استخراج شده ،جاذر ضاریب
میانگین واریانس ( )AVEجایگزین میشود که باید بیشتر از همبستگی یاک ساازه باا ساازه دیگار
باشد .در نهایت برای بررسی کیفیت ابزارهای اندازهگیری آزمون مقدار ( )-SSE/SSO0نبایاد منفای
باشد .پس از بررسی الگوی اندازهگیری ،نوبت به بررسی وآزمون الگوی ساختاری مایرساد .آزماون
الگوی ساختاری یا فرضیههای پژوهش شاامل؛ بررسای ضارایب مسایر (ضاریب بتاا) ،معنای داری
ضرایب مسیر میباشد .هم چنین برای بررسی کیفیت مدل ساختاری از ضریب استون-گیسار ()Q2
که همان بررسی اعتبار حشو یا افزونگی 91میباشد ،استفاده میشود .مقادیر ضاریب مسایر (بتاا) از
خروجی نرم افزار مشخص است .عالوه براین برای بررسی معنیداری ضرایب مسایر از مقاادیر  tکاه
پس از اجرای آزمون بوت استراپ روی خط مسیر نشاانداده مایشاوند اساتفاده مایشاود .نتاایج
درسطوح  %2 ،%0و  %01قابل تفسیر میباشند .عالوه باراین میازان ضاریب اساتون  -گیسار ()Q2
نباید منفی باشد( .سید عباس زاده و دیگران.)0930 ،
جدول  -7بارمقطعی دادهها
توانایی حل
مساله
d1
d2
Ex
fr
jn1
jn2
jp1
jp2
n1
n2
p1
p2
sp
ws
yer
edu

1/015
1/196
-1/533
-1/116
1/130
1/093
1/050
1/131
-1/512
-1/111
1/006
1/021
1/011
-1/131
-1/131
0/111

توانایی
تداوم
فعالیت
1/910
1/091
-1/000
1/131
1/393
1/321
1/106
1/111
-1/019
-1/530
1/033
1/511
1/191
-1/131
1/130
1/056

شواهد
تجربه
گزارش
دانش فنی
منفی
حسابرسی عمومی
1/323
1/131
-1/925
-1/503
1/901
1/913
1/121
1/515
-1/031
-1/061
1/500
1/031
-1/035
1/111
-1/519
1/009

-1/123 -1/511
-1/951 -1/925
1/613
0/111
1/369
1/691
1/525
1/161
1/122 -1/039
-1/101 -1/135
-1/163 -1/012
-1/011 1/112
-1/516 -1/155
-1/533 -1/160
-1/956 -1/003
1/121
1/001
-1/563 -1/011
1/366
1/615
-1/131 -1/533
منبع :یافتههای پژوهشگر

-1/531
-1/113
-1/109
-1/511
-1/523
-1/529
-1/051
-1/030
1/135
1/356
1/530
1/911
-1/010
1/039
-1/596
-1/060
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عالمت
شواهد پیشگویی
هشدار
مثبت کامبخش
دهنده
-1/125 -1/061 1/513
1/112 -1/013 1/091
-1/011 1/001 -1/136
-1/566 1/156 -1/955
-1/130 -1/100 1/021
-1/110 1/100
1/002
1/051
1/000
1/019
-1/023 1/111
1/526
1/091 -1/590 1/521
1/011 -1/121 1/906
1/130
1/102
1/312
1/020
1/003
1/325
-1/191 0/111
1/115
0/111 -1/191 1/059
-1/520 1/139 -1/902
-1/131 1/011
1/019
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جدول  -8ضریب استون  -گیسر
SSE

SSO

1-SSE/SSO

توانایی حل مساله

65/111

1/226

1/330

توانایی تداوم فعالیت

513/111

33/111

1/233

گزارش حسابرسی

051/111

0005/321

1/133

تجربه عمومی

65/111

65/111

1/111

دانش فنی

051/111

3/130

1/353

شواهد منفی

051/111

99/016

1/199

شواهد مثبت

051/111

05/213

1/333

پیشگویی کامبخش

65/111

1/293

1/330

عالمت هشداردهنده

65/111

1/156

1/339
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جدول  -9ماتریس همبستگی متغیرهای مكنون استخراج شده وجذر متوسط واریانس ()AVE
توانایی

توانایی

حل

تداوم

مساله

فعالیت

توانایی حل مساله

0/111

گزارش

تجربه

حسابرسی عمومی

دانش فنی

شواهد

شواهد پیشگویی

منفی

کامبخش

مثبت

عالمت
هشدار
دهنده

جذر
AVE

0/111
0/111

توانایی تداوم فعالیت

1/056

0/111

گزارش حسابرسی

1/009

1/903

0/111

تجربه عمومی

-1/533

-1/000

-1/925

0/111

دانش فنی

-1/131

1/136

-1/503

1/613

0/111

شواهد منفی

-1/060

-1/511

-1/510

-1/109

-1/521

0/111

شواهد مثبت

1/019

1/511

1/513

-1/136

-1/991

1/995

0/111

پیشگویی کامبخش

1/011

1/191

-1/035

1/001

1/121

-1/010

1/115

0/111

عالمت هشداردهنده

-1/131

-1/131

1/111

-1/011

-1/563

1/039

1/059

-1/191

1/361
0/111
0/111
1/360
1/313
1/133
0/111
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 -3-6نتایج آمار استنباطی
ضریب مسیرها در جدول  01نمایش داده شده است .بدون در نظر گارفتن نقشای کاه ادراک و
تجربه حسابرسان بازی می کند ،حسابرسان هم از شواهد منفی و شواهد مثبت برای بررسی تواناایی
تداوم فعالیت مشتری استفاده می کنند .اگر چه ضریب مربوط به شاواهد مثبات باه میازان جزیای
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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بزرگتر است .این به نوبه خود نشان می دهد که حسابرسان متمایل به انتشار گزارش حسابرسی که
کمتر سخت گیرانهتر است میباشند .بنابراین این موضوع را تأیید مایکناد کاه حسابرساان تمایال
کمتری برای انتشار گزارش حسابرسی تعدیل شده با محوریت تاداوم فعالیات دارناد .تضااد مناافع
نشانداده شده از طریق مقایسه بین اثر پیشگویی کامبخش (باه عناوان مثاال مناافع صااحبکار) و
انتشار گزارش بهموقع برای اطالعات هشداردهنده به سرمایهگذاران (منافع عماومی) کاه باه شاکل
همزمان و با اهمیتی متأثر از رفتار گزارشگری حسابرسان است .تجزیه و تحلیل نشان میدهاد کاه،
از یک سو ترس حسابرسا ن از تحریک ورشکستگی مشاتری پاس انتشاار عالمات هشادار ،تاأثیری
برروی قضاوت آنها ندارد ( .)9در مقابل درک حسابرسان از مسئولیت حرفهای خود برای تهیه باه
موقع عالمات هشاداردهنده باه اساتفاده کننادگان صاورتهاای ماالی آنهاا را باه سامت امکاان
ورشکستگی مشتری سور مایدهاد ( .)r=1/03تضااد مناافع دارای تاأثیر بارروی انتخااب تصامیم
میباشد ( .) 2تصمیم حسابرسان برای انتشار گزارش راجع به تداوم فعالیت بر مبنای اثر پیشاگویی
کامبخش است و با آن رابطه عکس دارد .در ایان خصاو مسایر از متغیار پنهاان اثار پیشاگویی
کامبخش ،باه ناوع گازارش حسابرسای معنایدار باوده اسات اماا مسایر از متغیار پنهاان عالمات
هشداردهنده ،به گزارش حسابرسی معنی دار نیست .ایان شاواهد فارض ماور و همکااران  5116را
تقویت میکند که فساد (انحراف) عمدی حسابرسان استثنای است و آنها ممکن اسات تحات تاأثیر
غیرارادی سوگیری گزارش خود باشند.
جدول  -15ضریب مسیر و مقدار آماره  tهر ضریب،
ضریب

مقدار

ضریب

مقدار

ضریب

مقدار

مسیر

آماره t

مسیر

آماره t

مسیر

آماره t

0

-1/961

*9/296

(1

1/996

*9/365

(09

-1/511

**0/332

5

1/919

*1/096

(3

1/051

**0/392

(01

-1/132

1/311

9

-1/161

1/630

(3

1/102

*02/51

(02

1/039

**0/139

1

-1/151

1/511

(01

-1/521

***5/133

(06

1/199

1/931

2

-1/511

**0/303

(00

1/111

1/630

(01

1/139

1/316

6

-1/153

1/531

(05

1/053

0/063

معنی داری * :در سطح  ** .%33در سطح  *** .%31درسطح %32
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شكل  -5مدل  plsشامل متغیرهای مكنون ،شاخصها و ضریب مسیرها

در مرحله بعد به بررسی این موضوع پرداختیم که آیا زمانی که حسابرساان هامزماان در حاال
ارزیابی تداوم فعالیت مشتری هستند ،تجربه ،مطابق با مدل لیبی و الفت ،ممکن است به عنوان یک
متغیر میانجی در مشکل اخالقی (اثر پیشگویی کامبخش در مقابل حفاظ مناافع عماومی) در نظار
گرفته شود .نتایج نشان میدهد که تجربه (دانش فنی ( ))1به بیان دیگر دفعات برخورد باا مشاکل
تداوم فعالیت و تعداد سالهای گزارش حسابرسی باعی میشود ( )01دانش فنی از تجرباه عماومی
به یک وظیفه خا (موضوع تداوم فعالیت) انتقال یابد .باه عباارت دیگار ،داناش حساابرس باعای
می شود تا توجه به اثر عالمت هشداردهنده کاهش یابد ( .)01اگر چه داناش فنای تاأثیری بارروی
ادارک حسابرس در احساس پیشگویی کامبخش ندارد ( .)00عالوه بر این از یک طرف تجربه باعی
کاهش توجه به عالمتهای هشداردهنده میشود ( )01و از طرفای دیگار پیشاگویی کاامبخش بار
روی گزارش حسابرس تأثیر میگذارد ( )2در صورتیکه عالمتهای هشاداردهنده تاأثیری بارروی
گزارش حسابرسی ندارند ( .)6در واقع گزارش حسابرس براساس ادارک وی میباشد و متأثر از اثار
پیشگویی کامبخش است .از طرفی دیگر مدرک تحصیلی برروی اثر پیشگویی کاامبخش تاأثیر دارد
( )02و در مقابل تأثیری برروی عالمت هشداردهنده ندارد ( .)01در مجموع تجربه باعی مایشاود
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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تا حسابرس توجه کمتری به عالمت هشداردهنده داشته باشد و در مقابل باعی میشود تا نقش اثار
پیشگویی کامبخش بیشتر شود.
تجزیه و تحلیل اثر میانجی نشان داد که اثر کانالیزه شدهٔ تجربه عمومی از طریق داناش فنای
درک حسابرسان را از اثر عالمت هشداردهنده کاهش داده است .تجربه حسابرسان در زمینه توانایی
حل مساله (مدرک تحصیلی) و تجربه عمومی تأثیر با اهمیتی بار روی داناش حسابرساان دارد ((3و
 .)3این موضوع به طور قابل توجهی به درک حسابرسان از پیشاگویی کاامبخش کماک مایکناد
( .)02ولی تأثیری بر روی درک حسابرسان جهت تهیه عالمت هشداردهنده ندارد (.)01
در مرحله بعد براساس میانگین متغیرهای مرتبط با تجربه ،افراد را به دو گروه با تجربه باال و تجرباه
پایین تقسیم نمودیم .ضریب مسیر و مقدار آماره  tدر جدولهای  00و  05نمایش داده شده است.
جدول  -11ضریب مسیر و مقدار آماره  tهر ضریب مربوط به حسابرسان با تجربه باال
ضریب

مقدار

ضریب

مقدار

ضریب

مقدار

مسیر

آماره t

مسیر

آماره t

مسیر

آماره t

0

-1/531

*5/330

1

1/921

*5/156

09

**0/153 -1/519

5

1/522

***5/910

3

1/151

1/031

01

-1/110

1/113

9

1/135

1/359

3

1/915

*9/150

02

1/133

0/123

1

-1/161

1/201

01

-1/111

1/221

06

-1/112

1/161

2

-1/012

1/323

00

-1/159

*2/911

01

-1/113

1/136

6

1-/111

1/150

05

1/025

0/911

معنی داری * :در سطح  ** .%33در سطح  *** .%31درسطح %32
منبع :یافتههای پژوهشگر

با مقایسه ضریب مربوط به (0و (5در جادول  00کاه تاأثیر اطالعاات منفای و مثبات را بارروی
ارزیابی از تداوم قعالیت نشان میدهد ،می توان دریافت که حسابرسان باا تجرباه توجاه بیشاتری را
برای اطالعات نفی کننده تداوم فعالیت میدهند .در صورتیکه این ضرایب در جادول  05در ماورد
حسابرسان کم تجربه برعکس بوده و آنها بیشتر به دنبال اطالعات مثبت مایباشاند .باه گوناه ای
می توان تفسیر نمود که ترس نتیجه حاصل از پیشگویی کامبخش در حسابرسان کم تجربه بیشتر از
حسابرسان باتجربه باالست و حسابرسان کم تجربه بیشتر تارس از دسات دادن صااحبکار را دارناد.
نکته دیگر این که در حسابرسان کم تجربه مدرک تحصیلی بر روی گزارش حسابرساان دارای تاأثیر
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می باشد .شاید بتوان گفت که حسابرسان با تجربه کم از توانایی حل مسااله (مادرک تحصایلی) در
ارائه و تهیه گزارش حسابرسی خود کمک میگیرند.
عالوه بر این در حسابرسان با تجربه باالتر تجربه رابطه منفی با اثر پیشگویی کامبخش دارد .باه
عبارت دیگر تجربه توانسته است تا اثر مربوط به پیشگویی کامبخش را کنترل نموده و از رفتارهاای
غیراردای حسابرسان جلوگیری نماید .بنابراین از آنجاییکاه تجرباه بااالتر باه حسابرساان در درک
ترس ناشی از اثر پیشگویی کامبخش به حسابرس کمک میکند ،لذا این نتیجه از فرضیه  0حمایت
میکند.
جدول  -12ضریب مسیر و مقدار آماره  tهر ضریب مربوط به حسابرسان با تجربه پایین،
ضریب

مقدار

ضریب

مقدار

ضریب

مقدار

مسیر

آماره t

مسیر

آماره t

مسیر

آماره t

0

-1/520
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1

1/252

*6/115
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1/319

5

1/193
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3

-1/253

*2/601

01

1/013

1/616

9

1/951

0/535

3

1/001

0/019

02

-1/003

0/011

1

1/152

1/599

01

1/160

1/150
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1/115

1/199

2

1/155

1/511
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1/025

0/936

01

1/591

***5/563

6

-1/136

0/161
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1/053
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معنیداری * :در سطح  ** .%33در سطح  *** .%31درسطح %32
منبع :یافتههای پژهشگر

مرحله تجربه تأثیر مستقیمی بر روی مرحلههای قضاوت و تصمیمگیری حسابرس نادارد .بارای
کنترل اثرات غیر مستقیم ،ابتدا تأثیر نهایی توانایی حل مساله را برروی تصمیمگیری حسابرس کاه
به طور عمده از طریق دانش و درک از وظیفه حفظ مناافع عماومی کاناالیزه شاده اسات ،بررسای
کردیم .نتایج نشان داد که توانایی حال مسااله بارر روی قضااوت و تصامیمگیاری تاأثیری نادارد.
هم چنین به تجزیه و تحلیل تجربه برروی مراحل قضاوت و تصمیمگیاری حساابرس پارداختیم .در
این مورد ،یک میانجی مهم از طریق ترس از ایجاد اثر پیشگویی کاامبخش و عالمات هشاداردهنده
می باشد .در مجموع شواهد نشان میدهند که تجربه تأثیری بر روی مرحله قضااوت حسابرساان در
فرآیند تصمیمگیری بابت تداوم فعالیت ندارد ،بلکه تأثیر خود را از طریق اثر پیشاگویی کاامبخش و
برروی مرحله صدور گزارش حسابرسی میگذارد (با توجه به جدول  .)01از یک طرف حسابرسان با
توانایی باالتر بیشتر نگران اثر گزارش حسابرسی خود بودند و این برداشات احتماال تاداوم فعالیات
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مشتری را افزایش میداد .در مقابل حسابرسان با تجربه عمومی و دانش باالتر در مرحله اداراک ،اثار
عالمت های هشداردهنده را دست کم گرفتند که باعی شد آنها تداوم فعالیت مشتری را باا تردیاد
کمتری قضاوت نمایند ،که به نوبه خود ،باعی میشود تا آنها گزارش تعدیل شاده در ماورد تاداوم
فعالیت ارائه ننمایند .عالوه بر این مطابق با جدول  00و  05تفاوت در تجربه تأثیری بر روی ارزیابی
حسابرسان از تداوم فعالیت نشان نداده است .ایان شاواهد پاذیرش فرضایههاای  5و  9را حمایات
نمیکنند.
 -7بحث و نتیجه گیری
این مقاله شواهد تجربی و تئوریکی برای حمایت از تئوری اغوا کننده اخالقای فاراهم مایکناد.
این کار را از طریق تحلیل همزمان نقشی که تجربه در تضاد منافع بوجود آمده برای حسابرساان در
زمان ارزیابی توان تداوم فعالیت صاحبکار ،بازی میکند؛ انجام شد .در این مقاله یک مادل ترکیبای
از مدل تصمیم گیری اخالقی حسابرسان گایرال و همکاران  5101و مدل تجربه ارائاه شاده توساط
لیبی و الفت  0339ارائه نموده و آنرا آزمون نمودیم .خصوصاً اینکه با استفاده از مطالعات گذشاته،
این مساله را آزمون نمودیم که آیا تجربه حسابرس مای توانادانحرفات غیرعمادی در گزارشاگری را
کاهش دهد؟
دریافتیم که حسابرسان با تجربه بیشتر ،به خاطر تضاد منافع موجود در فرآیناد تصامیمگیاری
آنها بیشتر مورد گمراهی (اغوا) قرار گرفتند .نتایج همزمان نشاان دادناد کاه ،درحاالی کاه داناش
حسابرس (به عنوان مثال تجربه دریک کار خا و )..باعی میشود حسابرسان تمایل کمتری بارای
تکیه بر استداللهای عالمت های هشداردهنده داشته باشند ،با این حال توانایی حال مساأله باعای
میشود تا آن ها ترس بیشتری از احتمال ورشکستگی صاحبکار خود داشته باشند .به عباارت دیگار
اثر پیشگویی کامبخش بر اظهار نظر حسابرسان تأثیر دارد که با تحقیقات گاایرال ،رویاز و رودگارز
( )5100و جایسینها ،تری و جان )5109(93همسویی دارد .همچنین با مقایسه باین حسابرساان باا
تجربه باال و کم به این نتیجه رسیدیم که در حسابرسان با تجرباه بااال ،تجرباه باا عامال پیشاگویی
کامبخش رابطه عکس دارد .در واقع تجربه توانسته تا اثر آن را کاهش دهد .عالوه باراین مطاابق باا
تحقیق کارسون 93وهمکاران ( )5109عوامل تعیین کننده در صدور گزارش تعدیل شده در خصو
تداوم فعالیت شامل عوامل گوناگونی مانند عوامل محیطای ،رواباط حساابرس باا مشاتری و نتاایج
حاصل از انتشار گزارش میباشد.
مطابق با نتایج تحقیق ،که بیان می دارد تجربه تاثیری بر مرحله قضاوت ندارد و تأثیر خاود را از
طریق پیشگویی کامبخش و برروی مرحله صدور گازارس حسابرسای مایگاذارد ،چناین اساتنباط
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /11بهار 1331

222

تأثیرتجربهبررفتارهايغیراراديحسابرسان

میشود که حسابرس در زمان تصمیمگیری برای تهیه گزارش بیشتر به پیامدهای آن توجه میکند،
که این خود نشان از بروز تضاد منافع در حسابرسان و ضعف در استقالل آنها میباشد .ویا اینکه به
مسائل اقتصادی و حق الزحمههای آتی خود توجه مینمایند .رئوس و کاردونا )5109(11نیز به ایان
نتیجه رسیدهبودندکه تجربه بر قضاوت حسابرس تأثیر ندارد و یاا مطاابق باا یافتاههاای نیکبخات،
شعبان زاده و کنارکار ( )0932که تجربه برکیفیت حسابرسی تأثیر منفای دارد .مانناد نتاایج ماور،
تانلو و بیزرمن ( ،)5101قضاوتها به راحتی تحت تأثیر تعصبات فردی قرار میگیرند .اثر پیشاگویی
کامبخش باعی می شود تا حسابرسان کمتر اقدام به انتشار گزارش راجع باه تاداوم فعالیات نمایناد
(تاکر ،ماتسیومورا و سابرامانیام .) 511910باه عباارت دیگار مطاابق باا نظار کلمناتس و همکااران
( ،) 5105تضاد منافع همچنان در حرفه وجود خواهدداشت .بدین ترتیب قضااوت حساابرس تحات
تأثیر عوامل مختلفی قراردارد ،مانناد عوامال حساابرس ،رابطاه باین حساابرس و مشاتری ،عوامال
محیطی ،پیامدهای گزارشاگری ،فشاارهای مشاتری ،وابساتگی اقتصاادی وباه دنباال آن اساتقالل
حسابرس و (...کارسون و همکاران )،5109،و باعی مایشاودتا ذهان حساابرس در زماان بررسای و
تصمیم گیری عالوه بر مسائل مربوط به الزامات حرفه ،درگیر سایر مسائل نیز گاردد .بخشای از ایان
درگیریها در قسمت ناخودآگاه ذهن رخ میدهند.
براساس نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود که استخدام و آموزش مناسب حسابرساان در یاک
حوزه کاری خا  ،مانند ارزیابی تداوم فعالیت ،ممکن است یک راه کاار بسایار ماؤثر بارای تقویات
تردید حرفه ای و افزایش کیفیت حسابرسی می شود .عالوه بر این ،باا آماوزش حسابرساان وآگااهی
آنها از فرآیند اندیش یدن خود ،و یا تأثیر انحرافات غیر عمدی بر روی قضاوت آنهاا ،ممکان اسات
آنها را بیشتر درگیر تردید حرفهای نماید .اگر چه این دانستهها به تنهایی برای حل مشاکل کاافی
نمی باشد ،اما یک حسابرس از ماهیت انحراف غیر عمدی خود آشنا میشود و در فرآیند حسابرسای
به آن توجه مینماید .از آنجاییکه این انحرافاات غیار عمادی باوده و باه صاورت نااخود آگااه رخ
می دهند از این رو به نظر میرسد ،آموزش حسابرسان روش مناسبتری نسبت باه وضاع قاوانین و
مقررات و تنبهیات در جهت جلوگیری از تضاد منافع ناشی از این مساله باشد.
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