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چكيده
به اعتقاد متخصصان ،پاسخ تعداد زيادي از موضوعات و ابهامات که زاييده ماهيت حسابرسي
است تنها با اتکاي به قضاوت حرفهاي مقدور است .عوامل متعدد فردي ،محيطي و حرفهاي بر
فرايند قضاوت حرفهاي حسابرسان تأثير مي گذارد که تعيين روابط اين عوامل ،سهم و ميزان
تأثيرگذاري هر کدام از آنها و ارائه يک الگو براي پيشبيني قضاوت حرفهاي حسابرسان هدف اين
پژوهش است.ابتدا با استفاده از مباني نظري ،ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاي پيشبيني قضاوت
حرفهاي حسابرسان استخراج گرديد و به روش دلفي سه بعد 71 ،مؤلفه و  58شاخص شناسايي و
مورد اجماع قرار گرفت .جامعه آماري اين پژوهش حسابرسان شريک مؤسسات ،حسابرسان شاغل
انفرادي ،حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسي ،حسابرسان غير شاغل هستند؛ که دادههاي مورد
نياز با پرسشنامهاي محقق ساخته از بين  337به عنوان نمونه آماري جمعآوري گرديد .براي
تجزيهوتحليل دادهها از روشهاي آمار استنباطي نظير آزمون  tو مدل يابي معادالت ساختاري به
روش  PLSاستفاده شده است.اولين نتيجه اين پژوهش شناسايي ابعاد و مؤلفههاي پيشبيني
قضاوت حرفهاي حسابرسان است که با استفاده از مطالعات نظري ،جمعبندي نظرات خبرگان حوزه
حسابداري و حسابرسي ،تجزيه وتحليل نظرات جامعه آماري و دريافت نظرات متخصصان حوزههاي
 -1گروه حسابداری ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران.
 -2گروه حسابداری ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران .نویسنده مسئولjabbarzadeh.s@gmail.com .

 -3گروه حسابداری ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران.
 -4گروه حسابداری ،واحد بناب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بناب ،ایران.
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مرتبط با پژوهش است ،ارائه يک الگو براي پيشبيني قضاوت حرفهاي حسابرسان ميباشد.
همچنين نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که بعد حرفهاي و شغلي ،بيشترين تأثير را بر پيشبيني
قضاوت حرفهاي حسابرسان دارد .بعد فردي در جايگاه دوم قرار دارد و بعد محيطي نسبت به دو بعد
ديگر کمترين تأثير بر پيشبيني قضاوت حرفهاي حسابرسان دارد.
واژههاي کليدي :قضاوت حرفهاي حسابرسان ،بعد فردي ،بعد محيطي ،بعد حرفهاي و شغلي.
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 -1مقدمه
در حسابرسي ،قضاوت حرفهاي بهکارگيري آموختهها ،تجارب و دانش به دست آمده درباره
استانداردهاي حسابرسي و حسابداري و الزامات آيين رفتار حرفهاي ،براي تصميمگيريهاي مناسب
با توجه به شرايط کار حسابرسي است و در واقع قضاوت حرفهاي جوهره و فلسفه وجودي
حسابرسي است .حسابرسان هم درباره استفاده درست و بهجاي تهيهکنندگان گزارشهاي مالي از
استانداردهاي حسابداري و هم در مورد چگونگي انجام کار حسابرسي بايد پيوسته از قضاوت
حرفهاي خود استفاده کنند .اعتمادبخشي در حرفه و نيز اعتبار و سودمندي گزارشگري مالي در
گرو انجام قضاوتهاي خوب به دست افراد حرفهاي است و قضاوت حرفهاي سنگ بناي حرفه
حسابداري و حسابرسي و مهارتي کليدي براي حسابداران ،حسابرسان و تدوينکنندگان
استانداردهاي حسابداري است( .اسدي و نعمتي :7313 ،ص )33
پژوهشهاي انجام شده در طي چند دهه اخير در زمينههاي قضاوت و تصميمگيري نشان
ميدهد که آگاهي بيشتر درباره تهديدات متداول انجام قضاوت خوب ،به همراه ابزارها و فرايندهاي
انجام آن ،ميتواند تواناييهاي قضاوت حرفهاي افراد تازهکار يا کمتجربه در حرفه را بهبود ببخشد.
(اسدي و نعمتي :7313 ،ص .)33
پارل 7و همکاران ( )1773در پژوهش خود با عنوان «استعاره و قضاوت حرفهاي حسابرس :آيا
ميتوان فعاليتهاي اصلي را ايجاد ذهنيت ترديد حرفهاي غيرفعال دانست» نشان دادند که
مطالعات مجازي شک و ترديد حرفهاي را تقويت و بر شک و ترديد در قضاوت تأثير ميگذارد( .
 )Parlee, Rose & Thibodeau, 2014, p117براي آنکه قضاوت حسابرسان بهدرستي انجام شود و
اين واژه مفهوم بيقيدي حسابرسان يا نامحدود بودن اختيارات آنها در کار حسابرسي تلقي نشود،
الزم است ضمن کوشش براي شناخت مفهوم آن ،عوامل مؤثر بر قضاوت حرفهاي شناسايي شود تا
روشن شود که چگونه اشخاصي شايستگي قضاوت حرفهاي دارند و کدام عوامل محيطي بر قضاوت
حرفهاي آن اشخاص اثرگذار است .پژوهشهايي که تاکنون در زمينه قضاوتهاي حرفهاي انجام
شده ،بيشتر ناظر بر مباحث استاندارها ،تأثير ويژگي هاي فردي و تأثير محيط بر قضاوت حسابرسان
بوده است تأثير مباحث عميقي مانند تقوا و يا تأثير انواع هوش بر قضاوت حرفهاي حسابرسان در
يک مدل در کنار ساير عوامل تأثيرگذار مورد بررسي و پژوهش قرار نگرفته است .از اين نظر
ضرور ت يک پژوهش جامع در خصوص تعيين سهم هر يک از عوامل در قضاوت حرفهاي حسابرسان
و ارائه يک الگو که به پيشبيني قضاوت حرفهاي آنان کمک کند کامالً احساس ميگردد .در
پژوهش حاضر سعي شده است نظريه هوش سهگانه استرانبرگ و تأثير هر يک از اين هوشها و
همچنين ميزان تأثير اعتقادات مذهبي بهخصوص عامل تقوا در غالب يک مدل مورد بررسي قرار
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گرفته و تأثير اين عوامل در کنار ساير عوامل فردي ،اجتماعي ،محيطي و غيره در قالب يک الگوي
جامع مورد ارزيابي قرار بگيرد .از اين رو هدف اين پژوهش ارائه الگويي بر پيشبيني قضاوت
حرفهاي حسابرسان است.
 -2مباني نظري و پيشينه پژوهش
با گسترش دامنه فعاليتهاي بنگاههاي اقتصادي و توسعه زمينههاي کسبوکار در اين بنگاهها،
دستيابي به منابع مالي گسترده و متنوع ضرورت يافته است و بنگاه هاي اقتصادي از منابع مختلفي
براي تأمين مالي خود استفاده ميکنند و تقريباً در اکثر اين بنگاهها با طيف گستردهاي از مالکان
روبرو هستيم که همه آنها امکان ،صالحيت و تخصص الزم براي اداره امور را ندارند؛ بنابراين با
تفکيک مالکيت از مديريت و در نتيجه تضاد منافع بين مالکان و مديران ،پيامدهاي اقتصادي با
اهميت و عدم دسترسي مستقيم به اطالعات ،مسئوليت پاسخگويي و کسب اطمينان از اين
مسئوليت مطرح ميشود .از زماني که شرکتها و سرمايهگذاران بهواسطه رفتارهاي غيراخالقي
دچار ضرر و زيانهاي زيادي شدهاند ،توجه فزايندهاي به اخالقيات معطوف شده است و در موارد
زيادي مشاهده شده که مديران از افشاي اطالعات مالي که ميتوانست اثرات بدي بر روي اعتماد
سرمايهگذاران بگذارد و يا ميتوانست تصوير شرکتها را تخريب کند جلوگيري ميکنند .الوا،1
داوي 3و هوپرب )1775( 3در تحقيقي با عنوان «رسواييهاي حسابداري ،مشکالت اخالقي و
چالشهاي آموزشي» بيان ميکنند که زماني که تقلب شرکتي يا رسوايي حسابداري پيش ميآيد،
يکي از عواقب معمول آن بينظمي در گزارشهاي مالي ميباشد؛ چنين مواردي منتهي به بي
اعتمادي و عدم اطمينان شده و منجر به کاهش کارآمدي تصميمات در چنين گزارشهايي
ميگردد)Lowa, Daveya, Hooperb, 2008. P 232( .
عليرغم اينکه واژههاي «قضاوت حرفهاي» و «قضاوت» در استاندارهاي حسابداري ايران به
دفعات مورد استفاده قرار گرفته ،اما تا به حال تعريف کاربردي و عملياتي دقيقي از آن نشده است.
برخي معامالت و رويدارها در حسابداري ذاتاً چالش برانگيز و قابل بحث ميباشند ،از اين رو،
تدوينکنندگان استانداردها مجبورند بخشي از تصميمگيريها را بر عهده حسابداران بگذارند تا در
شرايط خاص تصميمات بهينهاي اتخاذ و مناسب ترن رويه را انتخاب کنند (نيکو مرام و همکاران،
 ،7311ص  .)3قضاوت حرفهاي در کارهاي حسابرسي و فرايند آن موضوعي پيچيده است و از
عوامل متعددي تأثير ميپذيرد .اين موضوع موجب چالشهاي عديده در حرفه حسابرسي شده
است .چارچوب قضاوت حرفهاي فرايند سازمانيافتهاي است که حسابداران و حسابرسان با سطح
مناسبي از دانش ،تجربه و واقعبيني ميتوانند در موضوعات حسابداري بر اساس واقعيتها و شرايط
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مربوط در چارچوب استانداردهاي حسابداري بکار گرفته شده ،اظهارنظر کنند (اسدي و نعمتي،
 ،7313ص  .)33تجربه ثابت کرده است که مهارت (تخصص) در صنعت خاص ،کيفيت گزارشگري
حسابرسي را تحت تأثير قرار ميدهد .شرايط محيطي نيز ممکن است اظهارنظر حرفهاي را تحت
تأثير قرار دهد .اظهارنظر حسابرس ممکن است تحت تأثير شرايط مختلفي قرار گيرد (رحيميان و
هدايتي ،7311 ،ص .)11
قضاوت فرآيند رسيدن به يک تصميم يا دستيابي به يک نتيجهگيري از ميان چند راهحل
جايگزين ممکن ،در شرايط عدم اطمينان و ريسک تعريف شده است .واژه حرفهاي کمي بعد از واژه
قضاوت در قرن سيزدهم ميالدي مطرح شد و برگرفته از واژه شغل و حرفه است و به شغل يا پيشهاي
که نياز به کسب دانش تخصصي و آمادگي علمي اغلب طوالني و فشرده نياز دارد يا به يک شغل،
حرفه يا اشتغال اصلي اطالق ميشود.
اعتمادبخشــي در حرفــه و نيــز اعتبــار و ســودمندي گزارشــگري مالــي در گـــرو
انجـــام قضاوتهاي خــوب توسط افراد حرفهاي است( .اسدي و نعمتي .)33 ،7313 ،يکي از
ويژگيهاي کليدي متمايزکننده افــراد حرفهاي انجام قضاوتهاي حرفهاي با کيفيت است .قضاوت
حرفه اي مهارتي اساسي براي حسابرسان است و فرآيند و نتايج حسابرسي تحت تأثير اين ويژگي
کليدي حسابرسان قرار ميگيرد .قضاوت حرفهاي حسابرسان در فرآيند حسابرسي از چنان اهميتي
برخوردار است که در استانداردهاي حسابرسي ايران در موارد متعددي از جمله در استانداردهاي
شماره  877 ،317 ،377 ،177و  378مستقيماً مورد اشاره و تأکيد قرار گرفته است .در حسابرسي،
قضاوت بيشتر در سه حوزه گسترده ارزيابي شواهد و مدارك ،برآورد احتماالت ،تصميمگيري بين
گزينههايي همچون انتخاب روشهاي حسابرسي اعمال ميشود.
رويکرد استانداردي براي اعمال قضاوت حرفهاي وجود ندارد ،اما اعمال قضاوت حرفهاي درست
در انجام وظيفه يک حسابرس ،عامل برجستهاي است و افزايش مهارت در قضاوت براي حسابرسان
اساسي است .استانداردهاي حرفهاي معموالً در يک محدوده خاص ،شرايط عمومي را در نظر
ميگيرند .احتمال اينکه يک کتاب مقررات بتواند کامالً جامع باشد و همه پيچيدگيهاي حسابداري
و حسابرسي امروز را پوشش دهد ،وجود ندارد (خوشطينت و بستانيان ،7353 ،ص  )33باکوف و
همکاران ( )1773در پژوهش خود به بررسي ميزان دقت استانداردهاي حسابداري بر قضاوت
حسابرسان پرداختند و دريافتند که به احتمال خيلي زياد وقتي استانداردهاي حسابداري از دقت و
جامعيت کمتري برخوردار باشد ،گزارش حسابرسان تهاجميتر خواهد بود؛ اما اگر حسابرسان از ي ک
چارچوب قضاوتي استفاده نمايند ،پذيرش حسابرسان از چنين گزارشهاي تهاجمي کمتر خواهد
شد؛ از اين رو در شرايط حاضر ،يکي از پيچيدگيهاي حسابداري و حسابرسي که نياز به توجه دارد،
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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در نظر گرفتن ويژگيهاي شخصيتي قضاوت کنندگان و شرايط محيطي است چرا که قضاوت امري
است که در تمام فرايند عمليات حسابرسي وجود دارد و ضرورت توجه به ويژگيهايي همچون
حرفهاي گرايي منجر به افزايش انتظار در کيفيت قضاوت حسابرسان ميشودBackof and Et al. ( .
 )2016حيراني و همکاران ( )7313به بررسي حرفهاي گرايي و قضاوت حرفهاي حسابرس پرداختند
که نتايج نشان داد ،حرفهاي گرايي بر قضاوت حرفهاي حسابرسان تأثيرگذار است .همچنين حيراني
و همکاران ( )7318به بررسي تأثير شخصيت حرفهاي گرا ،ضداجتماعي و بيش اعتمادي
حسابرسان بر قضاوت آنها در حل تعارض ميان حسابرس و مديريت پرداختند که نتايج پژوهش
نشان ميدهد حرفهاي گرايي حسابرسان بر قضاوت حرفهاي تأثيرگذار است.
قضاوت حرفهاي از چند عامل کليدي که شامل محيط کاري ،ويژگيهاي حسابرس و شواهد
حسابرسي است تأثيرپذير است محيط کاري حسابرسي عالوه بر صفتهاي ويژه کارهاي حسابرسي
(مانند جديد بودن ،غيرمستمر بودن يا پيچيدگي) ،شامل عنصر پاسخگويي ،وجود و شفافيت
استانداردهاي حرفهاي ،نيازهاي صاحبکاران و استفادهکنندگان صورتهاي مالي و نقش کميتههاي
حسابرسي نيز ميباشد ويژگيهاي حسابرس به عنوان تصميمگيرنده شامل موضوعاتي از قبيل:
استقالل ،بيطرفي و درستکاري؛ ترديد حرفهاي؛ معلومات ،تجربه و دانش تخصصي؛ حفظ و
صالحيت حرفهاي؛ اولويتبندي خطر و جانبداريهاي بيمورد است که انتظار ميرود تصميمات
حسابرسي را تحتالشعاع قرار دهند .شواهد حسابرسي را ميتوان بهعنوان بخشي از محيط کاري
حسابرسي قلمداد کرد ،چون شالوده حسابرسي ،گردآوري و ارزيابي شواهد است( .حيراني ،وکيلي
فرد ،رهنماي رودپشتي ،7313 ،ص )3
آگاهي از وجود تفاوتهاي فردي بين انسانها بسيار حائز اهميت است و شروع مطالعات و
تحقيقات در حوزه ويژگيها و تفاوتهاي فردي و محيطي حسابرسان به دهه  7117برميگردد؛ اما
بعدها به دليل نگراني از اعتبار ساختار اين تحقيقات و مباني نظري ضعيف ،با کاهش قابل
مالحظهاي مواجه گرديد .ويژگي هاي شخصيتي حسابرسان مستقل بر نوع و شيوه کار آنها در
کشف انحرافات مؤثر است و در نهايت اين مسئله قضاوت و تصميمگيري آنها را تحتالشعاع قرار
ميدهد( .رويايي ،يعقوب نژاد و آذين فر ،7313 ،ص )35
اين حوزه از تحقيقات به بررسي ارتباط بين برخي جنبههاي شخصيت حسابرس و عملکرد وي
ميپرداخت (نلسون 8و تان )1778 ،3آنوگرا 1و همکاران ( )1773به بررسي رابطه بين ويژگيهاي
شخصي حسابرس و کيفيت کار حسابرس در کشور اندونزي پرداختند .يانگ )1773( 5دريافت
هوش هيجاني ،به عنوان عامل کليدي در مواجهه با احساسات و فشار در کار حسابرسي ،است .وي
بر چگونگي تأثير هوش هيجاني بر رابطه ميان فشار کاري (به عنوان مثال ،فشار بودجه زماني و
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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فشار انگيزه مشتري) و قضاوت حسابرس تمرکز نمود .پراديتنينگرام 1و جانيواتري )1771( 77به
بررسي فاکتورهايي همچون جنسيت ،تجربه حسابرس ،پيچيدگي وظيفه و فشار اطاعت بر قضاوت
حسابرسان در حسابرسي پرداختند .جفر و همکاران ( )1777به بررسي تأثير مدل پنج عامل
شخصيتي (روان رنجوري ،برونگرايي ،با وجدان بودن ،گشودگي در برابر تجربه و توافق پذيري) بر
توانايي حسابرسان در ارزيابي خطر تقلب و تعيين احتمال تقلب پرداختند .سعيدي گراغاني و
ناصري ( )7313به بررسي تأثير تفاوتهاي فردي بر قضاوت حرفهاي حسابرس پرداختند و مرادي و
همکاران ( )7318بررسي تأثير ترديد حرفهاي ناشي از ويژگيهاي شخصي و ويژگيهاي مشتري بر
قضاوت حرفهاي حسابرسان پرداختند.
پژوهشهاي اخير پيرامون حسابرسي بهطور عام ،بيشتر متغيرهاي کالني مانند اندازه مؤسسات
حسابرسي ،اندازه سازمانها ،حقالزحمه حسابرسي و عوامل ديگر را بر کيفيت و قضاوت حسابرسان
مورد بررسي قرار دادهاند؛ اما در حقيقت ،بخش بزرگي از حسابرسي ،اظهارنظر بر مبناي قضاوت
حرفهاي است و اين ويژگيهاي شخصيت حسابرسان است که بايد بهصورت دقيقتري مورد بررسي
قرار گيرد تا بتوان پيرامون کيفيت حسابرسي مطالعات دقيقتري انجام داد (سعيدي گراغاني و
ناصري ،7313 ،ص  ،)773عالوه بر اين مک چي معتقد است که تفاوتهاي روانشناختي فردي و
محيطي ميتواند به عنوان يک متغير اثرگذار بر قضاوت حرفهاي شناسايي شود (خدامي پور و
سعيدي .)7317 ،استرنبرگ در نظريه سرمايهگذاري خود ويژگيهاي روانشناختي فردي را شامل:
هوش ،دانش ،سبک فکري ،شخصيت و انگيزش ميداند و در کنار اين عوامل متغيرهاي محيطي را
از عوامل تأثيرگذار بر تصميمات اشخاص ميداند .از آنجا که عوامل محيطي و شرايط روانشناختي
فرد عامل مهمي در تعيين رفتار وي است.
 -3روش پژوهش
اين پژوهش به روش آميخته کيفي و کمي اجرا شده است .در اين پژوهش ابتدا با استفاده از
مباني نظري ،ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاي پيشبيني قضاوت حرفهاي حسابرسان استخراج گرديد و
با استفاده از تکنيک دلفي و اجماع  17نفر از خبرگان و متخصصان حوزه حسابداري و حسابرسي
اين ابعاد و مؤلفه و شاخصها تعديل و ثبت گرديد .در اين بخش از پژوهش سه بعد 71 ،مؤلفه و
 58شاخص در زمينه پيشبيني قضاوت حرفهاي حسابرسان شناسايي و تعيين گرديد.
در مرحله کمي پژوهش با استفاده از يافتههاي پژوهش در بخش کيفي و جمعبندي نظرات
خبرگان در زمينه ابعاد و مؤلفهها و شاخصهاي پيشبيني قضاوت حرفهاي حسابرسان
پرسشنامهاي محقق ساخته طراحي گرديد تا با جمعآوري دادههاي واقعي از جامعه آماري به روش
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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پيمايشي ،مدل فرضي پژوهش آزمون شده و الگوي پيشبيني قضاوت حرفهاي حسابرسان ارائه
گردد .جامعه آماري پژوهش عبارتند از حسابرسان شريک مؤسسات ،حسابرسان شاغل انفرادي،
حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسي و حسابرسان غير شاغل که بيشتر تمرکز بر روي
حسابرسان شريک مؤسسات حسابرسي بوده است چرا که عالوه بر اشراف به مباحث تئوريک در
زمينه مباحث و مسائل پيشبيني قضاوت حرفهاي حسابرسان ،به مباحث جاري حسابرسي اشراف
دارند و هم از نقطهنظر علمي نظرات آنها قابل توجه است .طبق اطالعات بدست آمده از سايت
جامعه حسابداران رسمي ايران تعداد جامعه آماري  1313نفر محاسبه گرديد؛ و با استفاده از فرمول
کوکران حجم نمونه آماري  337نفر تعيين گرديد و به روش تصادفي ساده پرسشنامهها در بين
نمونه آماري اجرا توزيع شد که در نهايت  337پرسشنامه قابل قبول وارد فرايند تجزيهوتحليل
پژوهش گرديد .اين ميزان پرسشنامه از جهت کفايت نمونه آماري از نظر تعداد بيشتر از نمونه
محاسبه شده ( )337بود.
در اين پژوهش براي تجزيهوتحليل دادهها از مدل يابي معادالت ساختاري به روش  PLSبا
استفاده از نرمافزار  Smart-PLSبراي برآورد ضرايب مسير ( ،)Betaمحاسبه معنيداري ضرايب
مسير ،بدست آوردن آماره  Tاز آزمون بوت استراب و آزمون مدل نهايي پژوهش استفاده شده است.
 -4يافتههاي پژوهش
براي ارائه الگوي قضاوت حرفهاي حسابرسان ،با استفاده از ادبيات پژوهش در حوزههاي مرتبط،
الگوي مناسب براي پيشبيني قضاوت حرفهاي حسابرسان ترسيم شد .با توجه به ادبيات و پيشينه
پژوهش در حوزههاي مرتبط با قضاوت حرفهاي حسابرسان مدل فرضي و روابط بين ابعاد مختلف
قضاوت حرفهاي حسابرسان طراحي و مسير ارتباطي شاخصها به مؤلفهها و سپس مسير ارتباطي
مؤلفه ها به ابعاد و در نهايت رابطه ابعاد با متغير قضاوت حرفهاي حسابرسان ترسيم گرديد تا بدين
وسيله ميزان تأثير هر يک تعيين شود .اين الگو با استفاده از دادههاي واقعي جمعآوري شده از
جامعه آماري پژوهش مورد آزمون قرار گرفته و معني داري و ضريب تأثير هر يک از روابط تعيين
گرديد و روابط و ارتباطهاي غير مؤثر در چندين مرحله مورد بازبيني و اصالح قرار گرفت تا مدل
نهايي پژوهش احصا گرديد .در ابتدا براي معني دار بودن روابط مدل با استفاده از نرمافزار Smart-
 PLSو از آزمون  tآزمون گرديد که نتايج پژوهش معنيدار بودن روابط مدل را تأييد کرد .اين نتايج
که در جدول زير ارائه شده همانند آزمون  tتفسير ميشوند.
ابتدا ميزان تأثير هر يک از شاخصها و مقدار بار عاملي آنها بر مؤلفه هاي پژوهش مشخص شد؛
تمامي متغيرهاي مشاهدهپذير پژوهش (گويه) داراي بار عاملي بيروني (وزنهاي بيروني) بيش از
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 7/8بر روي متغيرهاي پنهان پژوهش (ابعاد) بوده تأثير آنها در مدل پژوهش قابل قبول بود .در
مرحله بعد ميزان تأثير هر يک از مؤلفه ها بر ابعاد و در مرحله بعد ميزان تأثير ابعاد بر متغير قضاوت
حرفهاي حسابرسان تعيين مي گردد .در اين مرحله ميزان تأثير هر يک از ابعاد پژوهش به عنوان
متغيرهاي مستقل بر قضاوت حرفهاي حسابرسان به عنوان متغير وابسته مورد آزمون قرار گرفته
است .ضريب مسير (ضريب بتا) نشاندهندهي شدت و نوع رابطه بين دو متغير پنهان است .عددي
بين  -7تا  7+است که اگر برابر با صفر شوند ،نشاندهندهي نبود رابطهي خطي بين دو متغير
پنهان است که اين ضريب نشان از همبستگي بين دو متغير پنهان دارد؛ که در اين پژوهش هم
روابط باالتر از صفر است که نشان دهند رابطه خطي مثبت و معنيدار هر يک از ابعاد با مقوله
قضاوت حرفهاي حسابرسان است.
مدل و روابط بين اجراي آن (ابعاد يا متغيرهاي مکنون پژوهش) با استفاده از الگوي معادالت
ساختاري به روش  PLSبا استفاده از نرمافزار  Smart-PLSمورد آزمون قرار گرفت تا ضرايب مسير،
مقدار آماره  tهر يک از ابعاد در مدل ارائه شده براي استقرار قضاوت حرفهاي حسابرسان مشخص
گرديده و مدل با استفاده از داده هاي بدست آمده از جامعه آماري مورد آزمون قرار بگيرد .ماتريس
ضرايب مسير و واريانس تبيين شده براي مسيرهاي پژوهش و روابط بين ابعاد قضاوت حرفهاي
حسابرسان (متغيرهاي مکنون) با قضاوت حرفهاي حسابرسان را گزارش ميکند .بررسي ضرايب
همبستگي نشان ميدهد که تمامي روابط مدل معنيدار بوده و قابل اجرا ميباشد.
با توجه به نتايج مدل بيشترين ضرايب مربوط به «بعد حرفهاي و شغلي» به ميزان  7/317و در
مرحله بعدي« ،بعد فردي» به ميزان  7/335و «بعد محيطي» به ميزان  7/381قرار داردr2 .
(واريانس تبيين شده) نشاندهندهي ميزان واريانس تبيين شده قضاوت حرفهاي حسابرسان به
وسيله متغيرهاي مستقل هستند که در واقع نشان ميدهند که چند درصد از تغييرات متغير
وابسته توسط متغيرهاي مستقل تبيين ميشود .با توجه به  r2ابعاد قضاوت حرفهاي حسابرسان
مورد آزمون به ميزان  7/113در اين پژوهش ،ميتوان گفت در مجموع  11درصد از تغييرات
قضاوت حرفهاي حسابرسان را تبيين ميکند.

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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شكل  -1ماتريس ضرايب مسير بين مؤلفهها و ابعاد و ابعاد با قضاوت حرفهاي حسابرسان پژوهش
منبع :يافتههاي پژوهشگر
جدول  -1ضرايب مسير بين مؤلفهها و ابعاد و ابعاد با قضاوت حرفهاي حسابرسان پژوهش
مسيرهاي روابط مدل

ضرايب مسير
اصلي

11

آماره t12

سطح
معنيداري

مؤلفه هوش ( )M01بعد فردي ()B01

7/353

78/244

7/777

مؤلفه دانش و تجربه (  )M02بعد فردي ()B01

7/472

71/538

7/777

مؤلفه سبک فکري (  )M03بعد فردي ()B01

7/185

78/941

7/777

مؤلفه شخصيت ( )M04بعد فردي ()B01

7/266

73/353

7/777

مؤلفه انگيزش ( )M05بعد فردي ()B01

7/172

78/813

7/777

مؤلفه تقوا (  )M06بعد فردي ()B01

7/396

78/520

7/777

7/183

73/433

7/777

مؤلفه استانداردهاي حسابداري (  )M08بعد محيطي ()B02

7/311

77/061

7/777

مؤلفه شواهد و مدارك ( )M09بعد محيطي ()B02

7/285

1/821

7/777

مؤلفه نوع فعاليت صاحبکار ( )M10بعد محيطي ()B02

7/220

1/809

7/777

مؤلفه روشهاي حسابرسي (  )M11بعد محيطي ()B02

7/421

77/010

7/777

مؤلفه ترديد حرفهاي

()M07

بعد فردي ()B01
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سطح
معنيداري

مؤلفه پاسخگويي (  )M12بعد محيطي ()B02

7/203

73/375

7/777

مؤلفه ويژگيهاي کميتههاي حسابرسي ( )M13بعد محيطي
()B02

7/216

71/666

7/777

مؤلفه رقابت ( )M14بعد محيطي ()B02

7/157

1/155

7/777

مؤلفه فرآيند تصميمگيري ( )M15بعد حرفهاي و شغلي
()B03

7/436

73/568

7/777

7/347

1/907

7/777

7/376

78/250

7/777

بعد فردي ( )B01قضاوت حرفهاي حسابرسان

7/368

11/548

7/777

بعد محيطي ( )B02قضاوت حرفهاي حسابرسان

7/359

75/352

7/777

بعد حرفهاي و شغلي (  )B03قضاوت حرفهاي حسابرسان

7/390

11/624

7/777

مؤلفه پذيرش کار حسابرسي (  )M16بعد حرفهاي و شغلي
()B03
مؤلفه ويژگيهاي کيفي قضاوت ( )M17بعد حرفهاي و شغلي
()B03

13

منبع :يافتههاي پژوهشگر

 -1-4آزمون کلي مدل
براي آزمون کلي مدل تهيه شده از ضريب  Qاستون-گيسر براي بررسي توانايي پيشبيني
متغيرهاي وابسته از روي متغيرهاي مستقل استفاده شد .مقادير مثبت اين ضريب نشانگر توانايي
پيشبيني است (وينزي ،هنسلر و وانگ .)51-31 ،1777 78سومين ماتريس خروجي نرمافزار براي
مدل پژوهش محاسبات شاخص افزونگي ( )CV Redرا نشان مي دهد .هدف اين شاخص بررسي
توانايي مدل ساختاري در پيشبيني کردن به روش چشمپوشي ( )Blindfoldingميباشد .ماتريس
و جدول زير محاسبات شاخص  Q2را براي تمامي ابعاد و مؤلفههاي قضاوت حرفهاي حسابرسان
مدل پژوهش نشان ميدهد .ابعاد مدل داراي  Q2قابل قبول هستند که نشان ميدهد مدل از قدرت
پيشبيني خوبي برخوردار است و  Q2کل مدل براي پيشبيني تغييرات مدل قضاوت حرفهاي
حسابرسان برابر با  7/117ميباشد به اين معني که تمامي ابعاد و مؤلفههاي قضاوت حرفهاي
حسابرسان که در اين پژوهش شناسايي شدهاند رويهمرفته با توجه به نقش اين مؤلفهها در
الگويي قضاوت حرفهاي حسابرسان  11درصد از تغييرات آن را پيشبيني ميکنند و مابقي تغييرات
آن مربوط عواملي غير از عوامل شناسايي شده در اين مدل ميباشد.
2
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شكل  -2ماتريس مقدار  Q2ابعاد قضاوت حرفهاي حسابرسان
جدول  -2مقدار  Q2ابعاد قضاوت حرفهاي حسابرسان
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 -2-4نيكويي برازش مدل
در مدلسازي معادالت ساختاري به کمک روش  PLSبرخالف روش کوواريانس محور (CB-
 ) SEMشاخصي براي سنجش کل مدل وجود ندارد ولي شاخصي به نام نيکويي برازش ()GOF
توسط تننهاوس و همکاران ( )1778پيشنهاد شد .اين شاخص هر دو مدل اندازهگيري و ساختاري
را مدنظر قرار مي دهد و به عنوان معياري براي سنجش عملکرد کلي مدل به کار ميرود .اين
شاخص به صورت ميانگين  R2و متوسط مقادير اشتراکي به صورت دستي محاسبه ميشود:
√
()7
اين شاخص ،مجذور ضرب دو مقدار متوسط اشتراکي ( )Communalityو متوسط ضريب تعيين
( ) R Square Averageاست .از آنجا که اين مقدار به دو شاخص مذکور وابسته است .حدود اين دو
شاخص بين صفر و يک بوده و تزلس و همکاران ( )1771سه مقدار  7/18 ،7/77و  7/33را به
ترتيب به عنوان مقادير ضعيف ،متوسط و قوي براي  GOFمعرفي نمودهاند (محسنين و اسفيداني
.)788 ،7313
مقدار متوسط شاخص مقادير اشتراکي طبق فرمول  1محاسبه ميشود:
∑
()1
مقدار  Communalityمحاسبه شده براي مدل پژوهش برابر است با .7/375
مقدار متوسط شاخص ضريب تعيين به تعداد متغيرهاي درونزاي مدل طبق فرمول  3محاسبه
ميشود:
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()3
مقدار  R2محاسبه شده براي مدل پژوهش برابر است با .7/515
طبق فرمول محاسبه  GOFداريم:
()3

∑

√

شاخص  GOFاين مدل تقريباً  7/138به دست آمده است که از مطلوبيت قوي مدل حکايت دارد.

 -3-4ارائه مدل
در مراحل تکميلي پژوهش و به منظور ارائه الگو با استفاده از ادبيات پژوهش و نتايج
تجزيهوتحليل دادههاي کمي به دست آمده از جامعه آماري .بخشهاي پنجگانه مدل عبارتند از
فلسفه و هدف پژوهش ،ضرورت پژوهش ،مباني نظري ،آثار و نتايج و بخش مدل آماري که ميزان
تأثير هر يک از ابعاد پيشبيني قضاوت حرفهاي حسابرسان را نشان ميدهد .در مرحله بعدي
پژوهش ،الگوي احصا شده براي تعيين درجه تناسب الگو و همچنين دريافت نظرات و پيشنهادات
به متخصصان مرتبط با موضوع ارائه گرديد؛ بدين منظور نظرات  37نفر از متخصصان در قالب
پرسش نامه درجه تناسب الگو دريافت گرديد .پيشنهادات و نقطه نظرات ارائه شده براي هر بخش
مدل توسط متخصصان بررسي شد و با توجه به دريافت نکات و پيشنهادات ارزشمند ،در بخشهاي
از مدل اصالحات جزئي اعمال گرديد.
در اين مرحله بهمنظور تعيين درجه تناسب الگو با استفاده آزمون  tتک نمونهاي ،اطالعات
جمعآوري شده از متخصصان مورد تجزيهوتحليل قرار گرفت .نتايج اين آزمون نشان ميدهد تفاوت
ميانگين الگو ارائه شده در کليه بخشها با ميانگين مورد انتظار در سطح خطاي  7درصد معنيدار
است ( .)<P7/77بنابراين الگوي ارائه شده در بخشهاي فلسفه و هدف پژوهش ،ضرورت پژوهش،
مباني نظري ،آثار و نتايج و بخش مدل آماري با اطمينان  11درصد از نظر متخصصان مورد تأييد
قرار گرفت است.
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 -5بحث و نتيجهگيري
در اين پژوهش با بررسي تجارب جهاني و ادبيات موجود با ارائه تعدادي مؤلفه از صاحبنظران
خواسته شد تا ضمن بررسي مؤلفههاي ارائه شده به بيان نظرات اصالحي خود در زمينۀ اين
مؤلفهها و ارائۀ مؤلفههاي جديد براي پيشبيني قضاوت حرفهاي حسابرسان اقدام نمايند که در
نهايت سه بعد 71 ،مؤلفه و  58شاخص شناسايي و مورد اجماع خبرگان قرار گرفت که با استفاده از
آن ،پرسشنامهاي طراحي و از جامعه آماري حسابرسان شريک مؤسسات ،حسابرسان شاغل
انفرادي ،حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسي ،حسابرسان غير شاغل اطالعات مورد نياز
جمعآوري و تجزيهوتحليل گرديد.
اولين نتيجه اين پژوهش شناسايي ابعاد و مؤلفههاي پيشبيني قضاوت حرفهاي حسابرسان
است .با توجه به اينکه اکثر پژوهشهاي انجام شده در اين زمينه ناظر بر بحث کم و کيف روشهاي
حسابرسي بود اين بخش از نتايج پژوهش براي اولين بار به شناسايي ابعاد و مؤلفههاي براي
پيشبيني قضاوت حرفهاي حسابرسان محسوب ميشود.
مهم ترين نتيجه اين پژوهش که حاصل مطالعات نظري ،جمعبندي نظرات خبرگان حوزه
حسابداري و حسابرسي ،تجزيه وتحليل نظرات جامعه آماري و دريافت نظرات متخصصان حوزههاي
مرتبط با پژوهش است ،ارائه يک الگو براي پيشبيني قضاوت حرفهاي حسابرسان ميباشد .در اين
الگو با استفاده از ادبيات پژوهش در فلسفه و اهداف ،ضرورتها ،مباني نظري ،آثار و نتايج و زير
نظامهاي مدل طراحي و نهايي شد.
مهم ترين نتيجه اين پژوهش که حاصل مطالعات نظري ،جمعبندي نظرات خبرگان حوزه
حسابداري و حسابرسي ،تجزيه وتحليل نظرات جامعه آماري و دريافت نظرات متخصصان حوزههاي
مرتبط با پژوهش است ،ارائه يک الگو براي پيشبيني قضاوت حرفهاي حسابرسان ميباشد .در اين
الگو با استفاده از ادبيات پژوهش در فلسفه و اهداف ،ضرورتها ،مباني نظري ،آثار و نتايج و زير
نظامهاي مدل طراحي و نهايي شد.
با توجه به يافتههاي پژوهش ،مؤلفه دانش و تجربه در بعد فردي بيشترين ضريب تأثير را روي
بعد فردي دارد .با توجه به نتايج آزمون و تحليلهاي آماري صورت گرفته ميتوان نتيجه گرفت که
هر چه دانش و تجربه حسابرس در زمينه قضاوت حرفهاي بيشتر باشد ،قضاوت بهتري انجام خواهد
داد و از اين رو اين نتيجه مدل ،همسو با مباني نظري پژوهش ميباشد.
با توجه به يافتههاي پژوهش ،مؤلفه تقوا در بعد فردي دومين مؤلفه تأثيرگذار ميباشد .با توجه
اينکه در بحث قضاوت حرفه اي اخالقيات نقش مهم و کليدي دارد و در جلوگيري از انحراف
حسابرس تأثيرگذار است و از طرفي چون جامعه ما يک جامعه مذهبي بوده و همه امور افراد در
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جامعه به نحوي تحت تأثير مذهب و نگاه مذهبي آنها است ،تقوا به عنوان يک ويژگي مهم در
حسابرسان در تعيين نگاه ،رويکرد و پيشبرد امور آنها تأثير غيرقابل انکاري دارد و انتظار بر اين
است که قضاوت افراد باتقوا صحيحتر باشد .از اين منظر تأثير باالي اين مؤلفه در مدل قابل توجيه
است .از ديگر مؤلفههاي تأثيرگذار در بعد فردي ،مؤلفه هوش است .هوش به عنوان يک ويژگي
وراثتي تأثير غيرقابل انکاري بر قضاوت حرفهاي حسابرسان دارد چرا که بهواسطه تأثير اين فاکتور،
حسابرسان تجزيهوتحليل بهتر و دقيقتري بر اطالعات و فرايندهاي حسابرسي خواهند داشت .نتايج
اين پژوهش در خصوص تأثير مؤلفههاي بعد فردي بر پيشبيني قضاوت حرفهاي حسابرسان ،نتايج
پژوهش داوي و همکارانش ،)1778( 73بيگز ،)1773( 71آنوگرا و همکاران ،)1773( 75بهاتاچارجي و
و مورنو ،)1773( 71يانگ ( ،)1773فرديناند و همکاران ،)1773( 17جن و ساليوان ،)1773( 17کنت
و همکاران ،)1773( 11گاندري و لينه ( ،)1773جفر 13و همکاران ( ،)1777بالکر،)1777( 13
محجوب ( ،)7311سعيدي و ناصري ( ،)7313نادري و همکاران ( ،)7318مرادي و همکاران
( ،)7318حيراني و همکاران ( )7318و حساس يگانه و مقصودي ( )7317را تأييد ميکند.
يافتههاي پژوهش در زمينه بعد محيطي نشان ميدهد که دو مؤلفه روشهاي حسابرسي و
استانداردهاي حسابرسي بيشترين تأثير را دارند .روشهاي حسابرسي در واقع راهکارهايي ميباشند
که حسابرس بايد آنها را انجام دهد تا بتواند اطالعات ،شواهد و مدارك الزم را براي ارائه اظهارنظر
تخصصي و حرفهاي در مورد فرآيند حسابداري و گزارشگري مالي واحد تجاري مورد حسابرسي،
گردآوري نمايد و قاعدتاً در قضاوت حرفهاي ،موارد ذکر شده نقش اساسي در اين زمينه را دارند.
استاندارهاي حسابرسي چارچوبي هستند براي تصميمگيري و مباني براي قضاوت و صدور حکم در
اين حرفه محسوب ميشوند .نوع فعاليت صاحبکار نيز با توجه به يافتههاي پژوهش در قضاوت
حرفهاي حسابرسان تأثير دارد طبق استاندارد حسابرسي شماره  88تحت عنوان کنترل کيفيت کار
حسابرسي ( ،)7358صاحبکاران موجود بطور مستمر و صاحبکاران بالقوه بايد پيش از پذيرش،
ارزيابي شوند و حسابرس مستقل بايد از کم و کيف فعاليتهاي صاحبکار ،محيط تجاري و صنعت
مربوطه شناخت و آگاهي کافي کسب نمايد .دو مؤلفه ويژگيهاي کميتههاي حسابرسي و مؤلفه
پاسخگويي نيز از نظر جامعه آماري تأثير زيادي بر بعد محيطي دارند .نتايج اين پژوهش در
خصوص تأثير مؤلفههاي بعد محيطي بر پيشبيني قضاوت حرفهاي حسابران ،نتايج پژوهش جنگيز
و همکاران ( ،)1775پاتل و همکاران ،)1771( 18ريوس فيگيورا و کاردونا ،)1773( 13رينسام و
همکاران ( ،)1773خدامي پور و علي پور سرمست .)7311( .حاجيها ( ،)7311نبهان ( )7313را
تأييد ميکند.
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در زمينه تأثير بعد حرفهاي و شغلي بر پيشبيني قضاوت حرفهاي حسابرسان ،يافتههاي
پژوهش نشان ميدهد که به ترتيب مؤلفه ويژگيهاي کيفي قضاوت ،فرآيند تصميمگيري بيشترين
تأثير را بر اين بعد دارند .ويژگيهاي کيفي قضاوت که دربردارنده اصول کلي امر قضاوت در اين
حرفه ميباشد شامل شاخصهايي مانند صحت ،اجماع ،همخواني ،پايداري ،بينش فردي ،مشورت،
مستندسازي است که مستندساز ي بيشترين تأثير را دارد چرا که در امر قضاوت داشتن مستندات
قابل ارائه و قابل استناد نقش مهمي دارد و بدون پشتوانه اين مستندات نتايج و آرا قضاوت قابل
پذيرش نخواهد بود .نتايج اين پژوهش در خصوص تأثير مؤلفههاي بعد محيطي بر پيشبيني
قضاوت حرفهاي حسابران ،با نتايج پژوهش باکوف و همکاران (  ،)1773پارل و همکاران (، )1773
کده و ساالري ( ،)7317نيکومرام و همکاران ( ،)7311نبهان ( ،)7313حيراني و همکاران ()7313
هم راستا است.
بطور کلي نتايج پژوهش نشان ميدهد که بعد حرفهاي و شغلي با ضريب تأثير  7/317بيشترين
تأثير را بر پيشبيني قضاوت حرفهاي حسابرسان دارد .بعد فردي با ضريب تأثير  7/335در جايگاه
دوم قرار دارد و بعد محيطي با ضريب تأثير  7/381نسبت به دو بعد ديگر کمترين تأثير بر
پيشبيني قضاوت حرفهاي حسابرسان دارد.
با توجه به مباحث مطرح شه پيشنهادات زير مطرح ميشود:
 )7با توجه به نتايج حاصله از پژوهش که تأثير دانش و تجربه حسابرسان بيشترين تأثير را در
بعد ضريب فردي را دارد پيشنهاد ميشود مؤسسات حسابرسي در کنار تقويت تجربه
حسابرسان خود به روزآمد نمودن دانش و آگاهي حسابرسان در حوزههاي مختلف تأثيرگذار
بر کار حسابرسي توجه ويژهاي نمايند .يکي از مؤلفههاي تأثيرگذار در بعد فردي که در رده
دوم تأثيرگذاري قرار دارد مؤلفه تقواست لذا پيشنهاد ميشود مؤسسات و انجمنهاي مرتبط
با حسابرسي با مدنظر قرار دادن شاخصهاي تقوا ،با اعمال برنامههاي مؤثر به تقويت مقوله
تقوا در حسابرسان مبادرت ورزند .سومين مؤلفه تأثيرگذار در بعد فردي مؤلفه هوش است با
توجه به مباحث نظري صورت گرفته در مقوله هوش و نتايج حاصل از تحقيق حاضر،
پيشنهاد ميشود مؤسسات حسابرسي در انتخاب حسابرس و بهکارگيري حسابرسان در
ارجاعات مختلف حسابرسي ،هوش سهگانه استرنبرگ مورد توجه قرار گيرند.
 )1يافتههاي پژوهش در زمينه بعد محيطي نشان ميدهد که دو مؤلفه روشهاي حسابرسي و
استانداردهاي حسابرسي بيشترين تأثير را دارند .لذا پيشنهاد ميشود مؤسسات حسابرسي با
لحاظ نمودن رعايت کامل استانداردهاي حسابرسي ،متناسب با ويژگيهاي و حجم فعاليت
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عمليات واحد تجاري مورد رسيدگي روشهاي حسابرسي مقتضي و مؤثر براي اجراي
فرآيند عمليات حسابرسي طرحريزي و به دقت و بطور کامل اجرا گردد.
 )3طبق نتايج تحقيق ،بعد حرفهاي و شغلي سومين بعد تأثيرگذار بر پيشبيني قضاوت
حرفهاي حسابرسان است در اين زمينه ،يافتههاي پژوهش نشان ميدهد که به ترتيب مؤلفه
ويژگيهاي کيفي قضاوت و فرآيند تصميمگيري بيشترين تأثير را بر اين بعد دارند.
ويژگيهاي کيفي قضاوت ،شامل شاخصهايي مانند صحت ،اجماع ،همخواني ،پايداري،
بينش فردي ،مشورت ،مستندسازي است که مستندساز ي بيشترين تأثير را دارد لذا
پيشنهاد ميشود مستندات و شواهد و مدارك کافي براي انجام قضاوت حرفهاي جهت اقناع
حسابرس براي انجام قضاوتي خوب و با پشتوانه جمعآوري و مدنظر قرار گيرد .در اين بعد
مؤلفه فرآيند تصميمگيري بهعنوان دومين مؤلفه تأثيرگذار مطرح است پيشنهاد ميشود
تمهيدات کافي براي اخذ بهترين تصميم در هريک از موضوعات قضاوتي در فرآيند
حسابرسي با توجه به شاخصههاي اين مؤلفه شامل :تعريف موضوع تصميمگيري ،تعيين
معيارهاي ارزيابي ،سنجش معيارهاي مربوطه ،شناسايي راهکارها و انتخاب بهترين راهکار
اتخاذ گردد.
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