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سیدحسین حسینی

1

هاشم نیکومرام

2

علیاکبر رضایی

3

چکیده
در این مقاله از مدل ارائه شده توسط هارت 1برای تبیین مولفههای تأثیرگذار بر تردیدگرایی حسابرسان مستقل استفاده
و همچنین بر شفافسازی مفهوم تردیدگرایی نیز تمرکز شده است و ارتباط میان مشخصههای فردی حسابرسان مستقل و
تردید حرفهای آنها مورد مداقه قرار گرفته است .بر اساس مبانی نظری پژوهش ،انتظار بر این بوده است که تردید
حرفهای حسابرس مستقل متأثر از شش عامل مختلف از جمله خودرأیی آنها ،اعتماد به نفس ،وقفه در قضاوت ،ذهن
پرسشگر ،جستجوی دانش و درک میانفردی حسابرسان باشد .همچنین ،این انتظار نیز وجود دارد که تجربهی کار
حرفهای حسابرسان مستقل بر تردید حرفهای آنها تأثیر مستقیم دارد .جامعهی آماری پژوهش برای آزمون فرضیات،
حسابرسان مستقل عضو جامعهی حسابداران رسمی ایران شاغل در حرفهی حسابرسی میباشد .نتایج مبنی بر تأثیر
جستجوی دانش ،اعتماد به نفس و درک میانفردی آنها بر تردید حرفهای حسابرسی ،فرضیات تحقیق را حمایت میکنند
و سایر عوامل نیز تبیین کننده تردید حرفه ای نمی باشند.
واژههای کلیدی :تردید حرفهای ،محافظه کاری ،قضاوت تردیدآمیز ،اقدام تردیدآمیز ،حسابرسی.

 -1دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
 -2استاد و عضو هیات علمی گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
 -3استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
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احتمال بیشتری میدهند که مبلغ با اهمیتی در

 -1مقدمه
بر طبق استانداردهای بینالمللی حسابرسی (،)2002

صورتهای مالی نادرست ارائه شده است یا زمانی که

تردید حرفهای یک «ویژگی است که شامل ذهن

حسابرسان شواهد بیشتری را جمعآوری میکنند تا به

پرسشگر و ارزیابی نقادانه شواهد میباشد( ».کواداکرز،2

این نتیجه برسند که ارائهی نادرست اطالعات با اهمیت

 .)2002به عقیدهی کورتز« )1222( 3تردیدگرایی

وجود ندارد ،حسابرسان تردید حرفهای بیشتری را به کار

همانطور که یک شیوهی شک کردن است که ما را بر

بردهاند .برای مثال هوگارت و اینهورن )1223( 2یک فرد

آن میدارد تا برای آزمون فرضیات به دنبال شواهد و

تردیدگرا (شکاک) را فردی میدانند که «حساسیت

استدالل باشیم ،برای پردازش پژوهش علمی ،مکالمهی

باالیی به شواهد منفی داشته و در حالی که شواهد مثبت

فلسفی و هوش بحرانی نیز ضروری است .تردید

را نادیده میانگارد».

حرفهای بخش الینفک حسابرسی صورتهای مالی

اگر تردیدگرایی از سوی حسابرسان بیشتر مورد

است .به عالوه ،متون دانشگاهی و حرفهای حسابرسی

عنایت قرار گیرد آنگاه میتوان اثرات مخرب ناشی از

نیز بر اهمیت استفاده از تردید حرفهای تأکید دارند

نابسامانیها و بحرانهای اقتصادی را کاهش داد (بل و

(برای مطالعهی بیشتر به هارت و همکاران،2003 4

همکاران .)2005 2توافق کلی در خصوص اهمیت تردید

کادوس ،2000 5و نلسون 2002 6مراجعه کنید).

حرفهای در رویه عملهای حسابرسی وجود دارد

در خصوص تعریف و اندازهگیری تردید حرفهای

(هارت و همکاران  ،2003نلسون  2002و بل و

اجماع کلی وجود ندارد (هارت و همکاران 2003؛

همکاران  .)2005بنابراین تردید حرفهای یک موضوع

نلسون  .)2002نلسون ( )2002تردید حرفهای را آن

حیاتی در حسابرسیهای امروزه میباشد.

دسته از «قضاوتها و تصمیمات حسابرس معرفی

علیرغم این سطح اهمیت ،این انتقاد به استانداردهای

میکند که بسته به ارزیابی مبسوط به عمل آمده از

حسابرسی وارد است که میبایست رهنمودهای بهتری

ریسک نادرست بودن یک ادعا ،با توجه به اطالعات در

در خصوص نحوهی به کارگیری مفهوم تردید حرفهای
2

دسترس حسابرس اتخاذ میشوند» .این تعریف به مفهوم

ارائه دهند (پینی و وایتینگتون  .)2001درجه اهمیت

تردیدگرایی از طریق پدیدههای مرتبط با آن (یعنی

باالی تردید حرفهای ،عدم وجود شفافیت در تعریف و

قضاوت و تصمیمگیری) اشاره میکند ولی از نظر عملی

نیاز به رهنمودهای بیشتر در این خصوص بیانگر نیاز

تعریفی از خود مفهوم تردیدگرایی ارائه نمیکند.

مبرم به انجام پژوهشهایی در این حوزه است تا مفهوم

هارت ( )2002تردید حرفهای را بر حسب

تردید حرفهای را با عمق بیشتری تشریح نماید .با این

مشخصههای مختلفی از تردیدگرایی (از قبیل ذهن

حال تحقیقات محدودی در این حوزه تا به این تاریخ

پرسشگر ،به تأخیر انداختن قضاوت ،اعتماد به نفس)

انجام شده است (هارت و همکاران .)2003

تعریف نموده است که بیشتر بر این تمرکز دارد که به

موضوعاتی که به بحث قضاوت در حسابرسی

جای اینکه در تردیدها سوگیری داشته باشیم ،تنها به

میپردازند ،وارد مقولهای بین رشتهای شده که هم

موارد مورد رسیدگی مشکوک باشیم و تا رسیدن به

جنبهی حسابداری و هم حوزهی روانشناسی را مورد

نتیجه آن شکمان را پیگیری نماییم.

کاوش خود قرار میدهند .تردید حرفهای ،موضوعی

متون دانشگاهی دیگر دیدگاه «تردید فرضی» را

رفتاری است و از دیدگاه تئوری به تبیین آنچه در اصول

پذیرفتهاند ،که معتقد است در مواقعی که حسابرسان

بنیادی استانداردهای حسابرسی و اطمینان بخشی از آن
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به عنوان یک اصل زیربنایی 10یاد میشود پرداخته و آن

( )2002مورد تأکید قرار گرفته است .نلسون ( )2002بر

را از دیدگاه فرهنگ و عوامل انگیزشی که ریشه در

اساس مطالعات پیشین یک مدل تلخیص شده برای

جامعهشناسی و روانشناسی دارند ریشهیابی میکند.

تردید حرفهای ارائه نموده است .در کانون مدل وی بین

بنابراین ،این تحقیق از دیدگاه اثباتی به شفافسازی

قضاوت تردیدآمیز و اقدام تردیدآمیز تفاوت در نظر

مبانی تشکیلدهندهی تئوری دستوری خواهد پرداخت.

گرفته شده است .شواهد ورودی (شامل اطالعات

تردید حرفهای بر نحوهی قضاوت و تصمیمات آنها

جمعآوری شده و مورد مالحظه قرار گرفته در فرایند

اشاره دارد و در بسیاری از موارد منظور از ادعای مورد

حسابرسی) نیز در مدل وی بخش مهمی از فرایند

آزمون ،فارغ بودن صورتهای مالی از اشتباهات عمده و

قضاوت محسوب شده است .در بخش دیگر از این

با اهمیت میباشد ولی این تعریف میتواند ادعاهای

مدل ،فرایند قضاوت متأثر از عامل دانش شناخته شده

دیگر را نیز شامل شود (مثالً تصدیق میزان اثربخشی

است و منظور از آن آگاهی حسابرس و دانش وی در

کنترلهای داخلی صاحبکار) .بر این اساس «شکاک

خصوص

توسط

بودن» آن رفتاری است که نشان دهندهی تردید بیشتر در

استانداردهای حسابداری و حسابرسی است .همچنین

خصوص اعتبار برخی از اظهارنظرها و ادعاهاست .اگر

مولفههای غیردانشی دیگر« ،ویژگیها یا خصایص

حسابرس تردید حرفهای بیش از حد داشته باشد ،ممکن

حسابرس» نام دارند که عبارتند از هوش ،میزان شکاک

نیست منتج به یک حسابرسی دارای کارآیی و اثربخشی

بودن حسابرس ،میزان اعتماد به نفس وی؛ و انگیزههای

موزون گردد.

حسابرس نیز از عوامل دیگر موثر بر تردیدگرایی معرفی

در این تحقیق اوالً سعی گردیده که از ادبیات نظری

محدودیتهای

ابجاد

شده

شده است.

جدیدی که در سال  2002توسط نلسون و در سال

مدل دیگری که در خصوص تردید حرفهای ارائه

 2013توسط هارت مطرح شده و در آن الگویی را برای

شده است ،مدل هارت و همکاران ( )2013است .آنها

قضاوت حرفهای حسابرسان مطرح نموده است استفاده

سه مجموعه از ویژگیهای تردیدگرایی را از متون

شود؛ و ثانیاً با مطالعهای اصولی روی عوامل فردی

فلسفی ،استانداردهای حسابرسی و متون موجود در

روانشناسی و اجتماعی فرهنگی ،میزان تأثیرگذاری این

خصوص تردیدگرایی در حسابرسی استنتاج نمودند .این

عوامل نیز بر فرایند مزبور مورد بررسی قرار گیرد .با این

سه مجموعه با هم تردیدگرایی حرفهای کلی یک فرد را

کار ،میتوان مبانی نظری عوامل تشکیل دهندهی تردید

تعیین مینمایند )1( :آزمون شواهد؛ ( )2درک نمودن

حرفهای را شناخت و از آنجا که تردید حرفهای هم بر

تأمین کنندگان شواهد؛ و ( )3عمل کردن بر اساس

قضاوت و هم بر عمل حسابرس مؤثر است ،میتوان

شواهد.

مبانی نظری جدیدی برای مدلهای قضاوت و

ویژگیهای مرتبط با آزمون شواهد شامل "یک ذهن
سوال محور و کنجکاو"" ،به تعویق انداختن قضاوت"،

تصمیمگیری و عملیات تدوین نمود.

و "جستجوی دانش" میباشد .یک ذهن سوال محور
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

شامل مواردی از قبیل الزام به استدالل ،شواهد ،برهان و

نیاز به بسط و توسعهی مقیاس خاصی برای تردید

دلیل آوردن یا اثبات کردن نشان داده میشود .به تعویق

حرفهای در حسابرسی توسط چندین فرد از قبیل چو و

انداختن قضاوت عبارت است از یک ویژگی که بیانگر

تان ( ،)2000هارت ( 2010 ،2002و  )2013و نلسون

آن است که در خصوص یک مورد مشکوک شکلگیری
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قضاوتها به کندی صورت میگیرد ،زیرا انجام قضاوت

تردیدآمیز شرط الزم و ضروری برای داشتن اقدام

نیازمند تأمل و جمعآوری اطالعات اضافی پشتیبان

تردیدآمیز فراهم میشود.
هارت ( )2013در چارچوب خود هر دو دسته از

میباشد .جستجوی دانش نیز همان کنجکاوی است.
ویژگیهای مرتبط با درک کردن تأمین کنندگان

عواملی که منجر به قضاوتها و عملیات مختلف

شواهد شامل «درک بین فردی» انگیزه و درستی و

میشود و یا نتیجهی قضاوتها و عملیات محسوب

امانتداری منابعی است که شواهد از طریق آنها تأمین

میشود را مورد بررسی قرار داد؛ این عوامل همگی

میشود.

منعکس کنندهی تردید حرفهای حسابرسان است .مدل

ویژگیهای عمل کردن بر طبق شواهد شامل «خود

وی الگوی گسترش یافتهی مدل نلسون محسوب

اطمینانی» و «خود مختاری» میباشد .خود اطمینانی یعنی

میشود که در آن عوامل موثر و پیش نیاز تردید حرفهای

اینکه به لحاظ حرفهای به آن درجه از اطمینان برسیم که

(یعنی خصیصههای حسابرس ،دانش ،توانایی و

بتوانیم ادعا کنیم که قضاوتمان بر اساس شواهدی است

انگیزههای وی) با طبقهبندیهای گستردهتری از قبیل

که گردآوری شده است .خود مختاری نیز یعنی اینکه

حسابرس ،شواهد ،صاحبکار و ویژگیهای محیط

نتیجهگیریهای افراد با در نظر گرفتن کفایت شواهد

بیرونی جایگزین شده است.
بنابراین در این تحقیق تردید حرفهای به عنوان متغیر

صورت گرفته است.
این سه مجموعه از ویژگیها میزان کلی تردید

آشکار درنظر گرفته شده که بر اساس شش متغیر پنهان

حرفهای افراد را تعیین میکنند ،که فرض میشود بتوانند

شامل ذهن پرسشگر ،وقفه در قضاوت ،جستجوی

به درستی رفتار تردیدگرایانهی افراد را تحریک نمایند

دانش ،درک میانفردی ،اعتماد به نفس و خودرأیی قابل

(هارت و همکاران  .)2013برخی شواهد تجربی وجود

سنجش است.

دارند مبنی بر این که نمرههای به دست آمده از مقیاس

هارت و همکاران ( )2012به انجام آزمون تجربی در

تردید حرفهای هارت با رفتار تردیدگرایانه مرتبطند

خصوص تردید حرفهای در میان افراد حرفهای در

(هارت و همکاران  ،2002پوپوآ ،2006 11فولرتون و

حسابرسی پرداخت و به این نتیجه رسید که اگرچه

دورچی .)2004 12در این تحقیق از مدل هارت ()2013

حسابرسان در مواجهه با ریسک میزان رسیدگیهای

برای بررسی ساختار عوامل تأثیرگذار بر تردید حرفهای

خود را افزایش میدهند (با بررسی کاربرگهای بیشتر)،

بهره گرفته شده است.

ولی حسابرسانی که تردیدگرایی بیشتری دارند به طور

هارت ( )2013بر مبنای دو جزء بنیادی مدل نلسون

معناداری خطاهای بیشتری را در کاربرگها یافتند .به

13

عالوه ،خصیصهی تردیدگرایی اثر متقابل بر ریسک

و اقدام تردیدآمیز .14قضاوت همراه با تردید زمانی رخ

داشته به نحوی که حسابرسانی که تردیدگرایی بیشتری

میدهد که یک حسابرس پی ببرد موضوع بالقوهای

دارند تناقضات بیشتری را شناسایی میکنند.

( )2002چارچوبی را گسترش داد :قضاوت تردیدآمیز

ممکن است وجود داشته باشد که نیازمند کار یا تالش

پوپووا ( )2012به بررسی تردیدگرایی ،تجربیات در

بیشتری است .عمل همراه با تردید زمانی زمانی رخ

خصوص یک صاحبکار خاص ،و قضاوتهای

میدهد که حسابرس بر اساس قضاوت تردیدآمیز خود،

حسابرسی پرداخت .جامعهی تحقیق وی دانشجویان و

رفتارش را تغییر دهد .هم قضاوت تردیدآمیز و هم اقدام

فارغالتحصیالن رشتهی حسابداری بود .وی به این نتیجه

تردیدآمیز برای حسابرسی ضروری هستند ،با قضاوت

دست یافت که خصیصهی تردیدگرایی و تجربه در
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خصوص صاحبکار دارای تأثیر متقابل بر ارزیابی

فرآیند پیچیدهی کسب و کار صاحبکار دارند به درستی

فرضیات مطرح شده توسط حسابرسان ،و جستجوی

دالیل افزایش قیمتها را جویا میشوند.

شواهد حسابرسی ،و تجربیات منفی در خصوص
صاحبکار میباشد.
فاراگ و الیاس

12

پالملی و همکاران ( )2012تعلیم تفکر تردیدآمیز
به حسابرسان را در افراد حرفهای حسابرسی مطالعه

15

( )2012تأثیر تردید حرفهای

نمودند .نتیجه این بود که مشارکت کنندگانی که هم

دانشجویان حسابداری بر ادراک آنها از مدیریت سود را

آموزش واگرا و هم آموزش همگرا دریافت کردهاند ،در

بررسی نمودند .آنها نتیجه گرفتند دانشجویانی که

مقایسه با آنهایی که تنها آموزش واگرا دریافت نمودهاند

نمرهی باالیی در خصیصهی تردیدگرایی کسب

یا اصالً آموزش ندیدهاند احتمال بیشتری دارد که

نمودهاند ،نسبت به سایرین ،مدیریت سود را غیر

سرانجام تفسیر صحیح را گزینش نمایند .به عالوه،

اخالقیتر قلمداد میکنند.

آموزش تفکر واگرا هم تعداد و هم کیفیت تفاسیر ایجاد

رزمن )2011( 16نقش شخصیت و انگیزش در تردید
حرفهای را هنگامی که لحن مدیریت تغییر پیدا میکند در

شده برای موارد غیر معمول را ارتقا میدهد.
کارپنتر

12

و همکاران ( )2011منافع حسابداری

میان فارغالتحصیالن حسابداری بررسی نمود .نتیجه گویای

قانونی بر تردیدگرایی و قضاوتهای مرتبط با تقلب را

این مطلب بود که افراد برونگرا در هنگام پشتیبانی قویتر

میان دانشجویان و دانشآموختگان حسابداری بررسی

از سوی یک مقام مافوق تردیدگرایی بیشتری داشتند ،ولی

کردند .نتیجه این بود که پس از گذراندن سرفصلهای

در صورت پشتیبانی کمتر ،تردیدگرایی آنها نیز کمتر میشد،

حسابداری قانونی ،تردید حرفهای نسبت به گذشته ارتقا

در حالی که نتایج به دست آمده از افراد درونگرا عکس

مییابد .به عالوه ،قضاوتهای دانشجویانی که

این بود .به عالوه ،دانشجویانی که انگیزهی باالیی داشتند،

حسابداری قانونی را آموزش دیده بودند مشابه قضاوت

بدون در نظر گرفتن لحن مدیریت موسسهی حسابرسی یا

آنهایی بود که که در ردهی افراد کارشناس و خبره

نوع شخصیت ،خصیصهی تردیدگرایی بیشتری از خود

مشغول به فعالیت بودند.
نولدر )2012( 20ساختار تردید حرفهای از طریق

نشان میدادند.
رز ( )2002پی برد که تجربه در شناخت وقوع

تئوری عدسی گرایش ،و تأثیر آن بر شکلدهی ویژگی

تقلبی خاص دارای رابطهی مثبت با قضاوت در

تردیدگرایی را مورد بررسی قرار داد .نتیجه موید این بود

خصوص وقوع ارائهی نادرست عمدی اطالعات در

که عکسالعملهای احساساتی حسابرسان در شرایط

بخشی از صاحبکاران است ،در حالی که تجربهی کلی

پرریسک ،بر میزان تردیدگرایی آنها تأثیرگذار است.
براون 21و همکاران ( )2012در تحقیق خود با عنوان

مهم نیست.
بروستر )2012( 12به این نتیجه رسید هر دو گروه

اثرات پیشبینیهای سود و تردید حرفهای مبسوط بر

حسابرسانی که دارای ادراک عمیق و یا سطحی از

ثمرات مذاکرات میان حسابرس و صاحبکار ،افراد

فرآیندهای کسب و کار صاحبکار خود هستند بدواً تعبیر

حرفهای حسابرسی را مورد مطالعهی خود قرار دادند.

نادرست انجام شده توسط صاحبکارانشان در خصوص

آنها به این نتیجه رسیدند احتمال کمتری دارد که

تغییر و نوسان را رد میکنند .با اینحال ،پس از گذشت

حسابرسانی که تردید حرفهای باالیی دارند ،نسبت به

مدت کوتاهی ( 5دقیقه یا بیشتر) تنها آن دسته از

سایر حسابرسانی که تردید حرفهای چندانی از خود

حسابرسانی که سطح ادارک عمیقتری در خصوص

نشان نمیدهند به درخواستهای صاحبکاران خود تن
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دهند .این تعبیر زمانی که صاحبکار برای مدیریت سود

برای چرخش و یا ابقاء حسابرس به شرکتها تحمیل

خود از انگیزه برخوردار باشد بیشتر مصداق دارد.

نمیشود ،منجر به کاهش تمایل حسابرس به ارائهی

کارپنتر و ریمرس )2012( 22تأثیرهای دیدگاه شرکا
و وجود تقلب بر قضاوتها و اقدامات حسابرسان

گزارشات سوگیرانه به نفع مدیریت میشود.
گرنیر

26

( )2011پی برد که حسابرسانی که در

نسبت به تقلب را از دیدگاه تردید حرفهای در میان افراد

صنعتی خاص تخصص ندارند از خود تردیدگرایی

حرفهای در حسابرسی مورد بررسی قرار دادند .آنها پی

نشان دادند .پین و رامسای ( )2005پی بردند که

بردند وقتی مدیران حسابرسی در قبال شریکی پاسخگو

حسابرسان ارشد نسبت به حسابرسان تردیدگرایی

باشند که بر تردید حرفهای تأکید میورزد ،نسبت به

کمتری دارند .این یافته نشان میدهد که علیرغم

زمانی که در مقابل شریکی پاسخگو باشند که تأکید

شواهد ضد و نقیض ،حسابرسان ارشد ارزیابی ریسک

چندانی بر تردید حرفهای نمیورزد ،آنگاه آنان

کمتری برای احتمال وقوع تقلب انجام میدهند .نتایج

ارزیابیهای بیشتری از ریسک وقوع تقلب انجام

به دست آمده از گرنیر ( )2011و پین و رامسای

میدهند و با استفاده از رویههای حسابرسی مناسب با

( )2005و همچنین تحقیقات پیشین انجام شده توسط

ریسک تقلب مقابله خواهند نمود.

شعوب و الرنس ( )1222نیز به الگوی مشابهی در

روبرتسون

23

( )2010پی برد حسابرسانی که با

صاحبکارانی مواجه میشوند که قصد دارند طرز تفکر

خصوص تردیدگرایی کمتر حسابرسان باتجربهتر
رسیده است.

حسابرس نسبت به خودشان را مثبت کنند ،به صورت

نچل و همکاران )2010( 22پی بردند حسابرسانی که

بیطرفانه شواهد حسابرسی را ارزیابی نمیکنند و به

مدل ذهنی پیچیدهتری در خصوص محیط فعالیت

صاحبکاران خود اجازه میدهند که بر قضاوتهای آنها

صاحبکارشان دارند بهتر میتوانند اطالعات را پردازش

تأثیر بگذارند (یعنی از خود عدم تردید حرفهای نشان

کنند و قضاوتهای صحیحتری در خصوص ارزیابی

میدهند) .به عالوه ،روبرتسون ( )2010به این نتیجه

ریسک انجام میدهند.

رسید که احتمال موافقت دانشجویان تازهکار با

گریفیت 22و همکاران ( )2010در تحقیق خود با

درخواستهای صاحبکار خود نسبت به افراد حرفهای

عنوان برآوردهای پیچیدهی حسابرسی و افراد حرفهای

کمتر است.

حسابرسی را بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که

آگوگلیا و همکاران ( )2002پی بردند که افراد

حسابرسان به جای این که سعی کنند به طور مستقل

باتجربه که عمل تجدیدنظر و رسیدگیها را انجام

مبالغ برآورد شده را تعیین نمایند و سپس برآوردهایشان

مستندسازی

را با ارقام ارائه شده توسط مدیریت تطبیق دهند ،بیشتر

کاربرگهایشان از همه بهتر میتوانند ریسک وقوع تقلب

متمایلند که بر فرآیند حسابرسی مدیریت واحد

را ارزیابی کنند.

صاحبکار تمرکز نمایند .حسابرسانی که بیش از حد بر

میدهند،

بولین

بدون

24

توجه

به

قالب

و همکاران ( )2012تأثیر چرخش

اظهارات مدیریت اتکا میکنند ،هنگامی که شواهد

حسابرسان بر تردید حرفهای را مورد بررسی قرار دادند.

بیرونی در تناقض با مفروضات مدیریت باشد نمیتوانند

دوپاچ و کینگ )2002( 25با بررسی تجربی الزامات ابقا و

متوجه این موضوع شوند و ناچارند که از نظر

چرخش حسابرسان نتیجه گرفتند که تحمیل چرخش

متخصصان بیرونی بهره گیرند و بر نظرات آنها نیز بیش

اجباری حسابرس نسبت به رویهای که در آن هیچ الزامی

از حد اتکا خواهند نمود.
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استفاده نیز نرمافزار  PSAWنسخه  12و لیزرل 33نسخه

 -3روششناسی پژوهش
جامعه آماری برای تحقیق ،کلیه حسابرسان حرفهایی
شاغل در حرفه عضو جامعهی حسابداران رسمی ایران

 2میباشد.

22

را در بر میگیرد .برای محاسبهی حجم نمونه از روش

 -4متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری متغیرها

کوکران استفاده شده که برای جامعهی  1400نفری افراد

متغیر وابستهی اصلی مورد بررسی به طور کلی در

جامعهی آماری ،تعداد  154نفر به ترتیب زیر به عنوان

این تحقیق عبارت است از تردید حرفهای حسابرسان.

حجم نمونه به دست آمد .در این تحقیق تعداد 350

با استفاده از هر یک از مؤلفههای مختلف تأثیرگذار بر

پرسشنامه میان حسابرسان به صورت تصادفی توزیع

تردید حرفهای ،میتوان مدلی ارائه نمود تا با استفاده از

شد و  212پرسشنامه دریافت گردید .با توجه به قاعده

آن به تردید حرفهای به عنوان یک مؤلفهی حرفهای

حد مرکزی و و نرمال بودن متغیرهایی که پرسشنامه

حسابرسی به گونهای زیربنایی نگریسته شود و عوامل

آنها را اندازهگیری مینماید ،این تعداد پرسشنامه کافی

موثر بر این خصیصهی حسابرسی را تحلیل نمود.

است.

متغیرهای اشاره شده در سواالت اصلی تحقیق

این تحقیق از لحاظ نتایج و پیامدهای آن هم از نوع

عبارتند از متغیرهای پنهان 34که با کمک سواالت مرتبط

بنیادی و هم از نوع کاربردی محسوب میگردد ،زیرا

با هر یک ،اندازهگیری خواهند شد .به طور کلی شش

هدف آن توسعهی دانش و آگاهی در زمینهی تردید

متغیر پنهان تأثیرگذار بالقوه بر تردید حرفهای عبارتند از

حرفهای در حرفهی حسابداری است .از لحاظ هدف

ذهن پرسشگر ،وقفه در قضاوت ،جستجوی دانش ،درک

پژوهش زمینهیابی /پیمایشی 30و همچنین از لحاظ روش

میانفردی ،اعتماد به نفس و خودرأیی؛ که در بخش

نیز میدانی و از لحاظ جمعآوری چارچوب نظری و

پیش هریک از آنها تعریف گردیدند .همچنین

پیشینهی تحقیق نیز از نوع قیاسی و کتابخانهای محسوب

متغیرهای جنسیت ،سن ،محل اشتغال و رتبهی شغلی از

میشود .جمعآوری دادهها و نتیجهی نهایی ،برای آزمون

جمله متغیرهای کنترل در این پژوهش هستند.

رد یا پذیرش فرضیهها از راه استقرایی و از طریق ابزار

متغیر وابسته (تردید حرفهای در حسابرسی) شامل

مورد استفاده برای سنجش متغیرهای تحقیق یعنی

مشخصههای ششگانهی پیشگفته است ،که از طریق

پرسشنامه انجام شده است.

پرسشنامهی هارت ( )2013اندازهگیری شده است .این

در این پژوهش برای بررسی پایایی ابزار پژوهش از

پرسشنامه شامل سی سوال در طیف لیکرت است.

مقیاس آلفای کرونباخ ،و برای بررسی روایی ابزار

متغیرهای کنترل عبارتند از جنسیت ،سن ،رتبه شغلی ،و

پژوهش از روش حذف گام به گام 31با شیوهی بیشینه

محل اشتغال.

احتمال 32که مناسب روش تحلیل عاملی تأییدی است،
استفاده شده است .روش آماری مورد استفاده بابت

 -5فرضیه های پژوهش

ارائهی مدل سنجش ،عوامل موثر بر تردید حرفهای،

فرضیه های تحقیق به شرح زیر میباشد:

تحلیل عاملی تأییدی است و یکی از روشهای تجزیه و

 )1تردید حرفهای حسابرسان با جستجوگری آنها برای

تحلیل عاملی بوده که خود ،زیرمجموعهی تحقیقات

کسب دانش ،برای تبیین عوامل دستاندرکار در

همبستگی محسوب میشود .همچنین نرمافزار مورد

تردید حرفهای ،قابل شناسایی و تبیین است.
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 )2تردید حرفهای حسابرسان با وقفهی آنها در قضاوت،
جهت تبیین عوامل دستاندرکار در تردید حرفهای،

ب -آزمون فرضیهها
به منظور آزمون فرضیهها در گام نخست میبایست
پایایی 35و روایی 36ابزار پژوهش برای تعمیم نتایج مورد

قابل شناسایی و تبیین است.
 )3تردید حرفهای حسابرسان با خودرأیی آنها ،جهت

بررسی قرار گیرد .پایایی به دقت ،اعتمادپذیری ،ثبات یا

تبیین عوامل دستاندرکار در تردید حرفهای ،قابل

تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره میکند .جهت بررسی

شناسایی و تبیین است.

پایایی ابزار پژوهش از مقیاس آلفای کرونباخ استفاده

 )4تردید حرفهای حسابرسان با ذهن سؤال محور آنها،

شده است .ضریب آلفای کرونباخ کلی مدل  30گویهای

برای تبیین عوامل دستاندرکار در تردید حرفهای،

طبق جدول شماره  1برابر با  0/226بوده که عددی

قابل شناسایی و تبیین است.

خوب محسوب میشود.

 )5تردید حرفهای حسابرسان با درک میان فردی ،برای

همچنین جدول شماره  2ضریب آلفای کرونباخ

تبیین عوامل دستاندرکار در تردید حرفهای ،قابل

گویههای هریک از متغیرهای پنهان شش گانهی تردید

شناسایی و تبیین است.

حرفهای را نشان میدهد.

 )6تردید حرفهای حسابرسان با میزان اعتماد به نفس،

همانطور که مالحظه میشود ،ضرایب آلفای

برای تبیین عوامل دستاندرکار در تردید حرفهای،

کرونباخ که بیانگر پایایی ابزار پژوهش است ،برای چهار

قابل شناسایی و تبیین است.

متغیر کمتر از  %50بوده و نهایتاً بیشترین مقدار آن

 )2تردید حرفهای حسابرسان در موسسات خصوصی و
دولتی با هم برابر است.

 0/616برای متغیر وقفه در قضاوت میباشد .گفته
میشود که اگر ضرایب آلفای کرونباخ از  0/2بیشتر
باشد ،آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است .لذا

 -6یافتههای پژوهش

اگرچه ضریب آلفای کرونباخ کلی مدل باالی  0/2است

الف -آمار توصیفی پژوهش

ولی اکثر گویهها ضریب آلفای کمتر از  0/5دارند و این

حدود  22درصد نمونه آماری زن و  21درصد مرد

یعنی نتایج مدل  30گویهای ممکن است از دقت الزم

هستند .هم چنین  23درصد شاغل در سازمان حسابرسی

برای تعمیم نتایج برخوردار نباشند ،لذا میبایست اقدام

و  22درصد نیز شاغل در موسسات حسابرسی

به اصالح مدل  30گویهای و ارتقاء ضریب آلفا و برازش

خصوصی هستند .توزیع سنی پاسخدهندگان نشان

کلی مدل نماییم.

میدهد که  42درصد حسابرسان بین  21تا تا  30سال،

موضوع دیگری که میبایست در خصوص

 43درصد بین  31تا  40سال ،و  10درصد باقیمانده نیز

پرسشنامهها مورد بررسی قرار گیرد ،روایی آن است.

در سایر گروههای سنی قرار گرفتهاند.

برای بررسی روایی ابزار پژوهش از روش حذف گام به

همچنین حدود  60درصد از مشارکتکنندگان در

گام با شیوهی بیشینه احتمال که مناسب روش تحلیل

تحقیق در سطح حسابرس ارشد 23 ،درصد در سطح

عاملی تأییدی است استفاده شده است .تحلیل عاملی

سرپرست 10 ،درصد در سطح مدیر و  2درصد در

تأییدی یکی از روشهای تجزیه و تحلیل عاملی است.

سطح شریک حسابرسی قرار دارند.

در انجام تحلیل عاملی ،ابتدا باید از این مساله اطمینان
حاصل شود که میتوان دادههای موجود را برای تحلیل
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مورد استفاده قرار داد .برای این منظور از شاخص

برای متغیر تردید حرفهای میباشد .لذا از نرمافزار لیزرل

 KMOو آزمون بارتلت استفاده میشود.

برای تدقیق بیشتر و رسیدن به مدلی که برازش مناسبی

نتایج آزمون  KMOطبق جدول شماره  2نشان

را نتیجه دهد استفاده شد .در این روش ،گویههایی که از

میدهد که  KMOبرابر  0/26بوده و چون باالی 0/6

قدرت تبیین کمتری برای واریانس خطاهای مدل

است حاکی از کفایت نمونهگیری است .همچنین مقدار

برخوردار بودند به ترتیب حداقل ضریب تبیین

R2

 Sigآزمون بارتلت طبق جدول  2کوچکتر از 0/05

حذف شدند و در هر مرحله ،شاخصهای برازش مدل

است که نشان میدهد ماتریس واحد نیست و میتوان از

به طور کلی مورد بررسی قرار گرفتند .در این تحقیق نیز

تحلیل عاملی برای تبیین ساختار مدل استفاده نمود.

از این روش برای رسیدن به مدل بهینه استفاده شده
است .کل  30گویه به صورت یکجا قابلیت تشکیل

جدول  -1بررسی نرمال بودن توزیع نمرات
N of Items
30

Cronbach's Alpha Based on
Standardized Items
.805

Cronbach's
Alpha
.786

جدول  -2وضعیت کفایت نمونه گیری و مناسب بودن
تبیین ساختار
.760
3183.008
435
.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of
df
Sphericity
Sig.

یک مدل را نداشتند زیرا کواریانس خطاها منفی میشد.
این مشکل با حذف شش گویه برطرف گردید و
سرانجام مدلی با  23گویه تشکیل شد.
مدل نهایی شامل سه متغیر پنهان جستجوی دانش،
درک میانفردی ،و اعتماد به نفس برای سنجش تردید
حرفهای بوده و برازش آن نیز بسیار عالی بوده و
 RMSEAآن  0/06بوده که عددی بسیار خوب
محسوب میشود .همچنین نسبت کای اسکوئر به درجه
آزادی  1/25بوده که برازش عالی مدل را نشان میدهد.

مدل  30گویهای ساختاری قابل اتکا نبوده و 20

از آنجا که در آزمون کای اسکوئر جامعه نمونهی

گویه از پرسشنامهها دارای ضریب اشتراکی کمتر از 0/5

کوچک ممکن است کفایت توزیع کای اسکوئر را

میباشند .لذا برای رسیدن به مدلی که برازش مناسبی

نداشته باشد و در جامعه نمونهی بزرگ نیز با درجه

داشته باشد میتوان آمارههای اشتراکی کمتر از  0/5را از

آزادی مثبت ،عموماً کای اسکوئر معنیدار میشود و

حداقل آنها که با روش بیشینه احتمال بهدست آمده،

تقریباً بیشتر مدلها رد میشوند ،لذا از معیارهای اصالح

حذف نمود .روش بیشینه احتمال مناسبترین شیوه

شده از قبیل  GFI ،NNFI ،IFI ،NFIو  NGFIبهره

برای تحلیل عاملی تأییدی است .برای مثال ،اولین عاملی

گرفته شده است که نتایج حاکی از برازش عالی مدل

که باید حذف شود گویهی پنجم متغیر پنهان درک

میباشد.

میانفردی است که عدد آن  0/115به دست آمده است.

تحقیق هارت ( )2010بیانگر تأثیر شش متغیر پنهان

در صورتی که از این روش استفاده کنیم ،به مدلی

بر تردید حرفهای حسابرسان بوده که در این تحقیق طبق

خواهیم رسید که  KMOآن  0/2بوده و شاخص برازش

تحلیل ساختاری انجام شده ،که در فضای کشور ایران

 RMSEAآن  0/022میباشد .سایر مشخصههای برازش

انجام شده ،سه عامل وقفه در قضاوت ،خودرأیی و

مدل به شرح ذیل است:

ذهنیت کنجکاو ارتباط معنیداری را با متغیر تردید

طبق نتایج برازش ،شاخصهای فوق نشان دهندهی

حرفهای از خود نشان ندادند .بر اساس نتایج تحلیل

برازش ضعیف مدل اولیه طبق روش حذف گام به گام

عاملی ،مدل  Hurttبا خارج کردن  23سوال پرسشنامه،
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تنها  2سوال را برای تبیین تردید حرفهای قابل اتکا

مدل ساختاری که بیانگر نحوهی ارتباط میان متغیر

قلمداد نموده که از میان سایر مدلها بهترین برازش را

پنهان برونزای تحقیق (تردید حرفهای) و متغیر پنهان

نتیجه داده است.

درونزا (جستجوی دانش ،اعتماد به نفس و درک
میانفردی) است به ترتیب شکل شماره  1است.

شکل  .1بخش ساختاری مدل سنجش تردید حرفهای بر اساس بارهای عاملی
جدول  .3مراحل بهینه کردن مدل سنجش تردید حرفهای
تعداد و نام متغیر پنهان

شاخصهای برازش

تعداد

 R2حذف

گویهها

شده

RMSEA

کایدو به

NFI

IFI

GFI

AGFI

St. RMR

23

0/062

0/022

3/56

0/22

0/26

0/23

0/22

0/022

22

0/025

0/022

3/62

0/23

0/26

0/23

0/22

0/020

21

0/12

0/022

3/52

0/24

0/22

0/24

0/22

0/022

20

0/13

0/024

3/66

0/25

0/22

0/24

0/20

0/021

12

0/14

0/025

3/20

0/26

0/26

0/25

0/20

0/021

12

0/16

0/025

3/61

0/22

0/22

0/26

0/21

0/022

16

0/22

0/022

3/66

0/22

0/22

0/22

0/22

0/022

15

0/25

0/022

3/12

0/20

0/20

0/22

0/25

0/020

14

0/22

0/022

3/12

0/20

0/20

0/20

0/25

0/062

13

0/22

0/020

3/06

0/21

0/23

0/21

0/26

0/062

جستجوی دانش ،درک میانفردی ،اعتماد

11

0/22

0/022

3/32

0/20

0/22

0/22

0/22

0/022

به نفس ،ذهنیت کنجکاو ( 4عدد)

10

0/31

0/022

3/12

0/21

0/23

0/23

0/22

0/062

جستجوی دانش ،درک میانفردی،

2

0/30

0/020

2/35

0/25

0/26

0/26

0/21

0/053

اعتماد به نفس ( 3عدد)

2

0/32

0/060

1/25

0/22

0/22

0/22

0/25

0/034

جستجوی دانش ،وقفه در قضاوت،
خودرأیی ،درک میانفردی ،اعتماد به
نفس ،ذهنیت کنجکاو ( 6عدد)

جستجوی دانش ،وقفه در قضاوت،
درک میانفردی ،اعتماد به نفس ،ذهنیت
کنجکاو ( 5عدد)

00

درجه آزادی
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آمارهی دیگری که در برونداد محاسبات آورده شده

بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی( ،شکل

است ،مجذور همبستگی چندگانه R2 32است .این مقدار

شماره  ،)2مشخص شد که عوامل تاثیرگذار بر تردید

شبیه  R2در تحلیل رگرسیون است و نشان میدهد که

حرفهای حسابرسان عبارتند از جستجوی دانش ،اعتماد

چه میزان از تغییرات متغیر وابسته به وسیلهی متغیر یا

به نفس ،درک میانفردی ،مالکیت موسسه حسابرسی،

متغیرهای مستقل موجود در معادله تبیین میشود.

سن پاسخدهندگان و مدت اشتغال آنها .از این رو خط

ضریب آلفای کرونباخ مدل هفت گویهای برابر با 0/252

رگرسیون تردید حرفهای حسابرسان به صورت زیر

و باالتر از حد بحرانی  0/6جهت تأیید کفایت

خواهد بود:

نمونهگیری بوده و بیانگر این نتیجه است که علیرغم
ثابت ماندن نسبی ضریب آلفا (از  0/226در مدل 30
گویهای ،به  0/252در مدل  2گویهای) ،ولی
شاخصهای برازش طبق جدول شماره  3بهبود قابل

0/34X1 - 0/22X2 - 0/24X3 + 0/22X4 + 0/56X5 +

=Y

0/54X6 + ε

که در آن:
تردید حرفهای حسابرسان

مالحظهای پیدا کرده است.

=Y

مالکیت موسسه =X1

ضریب  KMOبرای مدل بهینه شده برابر با 0/222

سن پاسخدهندگان =X2

بوده که عددی قابل قبول است .همچنین  22درصد

مدت اشتغال =X3

واریانس تنها توسط سه عامل تبیین شده است.

جستجوی دانش =X4
اعتماد به نفس =X5

ج -سایر یافتهها

درک میانفردی =X6

در قسمت قبل نشان داده شد که تردید حرفهای

مقادیر باقی مانده =ε

حسابرسان متأثر از جستجوی دانش ،اعتماد به نفس و
درک میانفردی است .در این قسمت اثر متغیرهای

معادله باال روابط اشاره شده را به صورت ریاضی

مستقل موثر بر تردید حرفهای ،به همراه متغیرهای کنترل

نشان میدهد .مالکیت موسسه با تردید حرفهای رابطهی

شامل جنسیت ،تحصیالت ،ردهی شغلی ،مالکیت

مثبت داشته و سن و مدت اشتغال حسابرسان با تردید

موسسه حسابرسی ،سن پاسخدهندگان و مدت اشتغال

حرفهای رابطهی منفی دارند .یعنی در موسسات

آنها با هم بر تردید حرفهای به عنوان متغیر وابسته بر

حسابرسی خصوصی تردید حرفهای حسابرسان بیشتر

اساس تحلیل عاملی مورد آزمون قرار میگیرد.

است .همچنین با افزایش سن حسابرسان و مدت اشتغال

بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی ،عوامل

آنها ،تردید حرفهای حسابرسان کاهش مییابد.

تاثیرگذار بر تردید حرفهای حسابرسان عبارتند از

از میان مولفههای تعیینکنندهی تردید حرفهای

مالکیت موسسه حسابرسی ،سن پاسخدهندگان و مدت

جستجوی دانش ،اعتماد به نفس و درک میانفردی در

اشتغال آنها .نتایج آزمون تحلیل عاملی نشان میدهد که

میان موسسات دولتی و خصوصی با یکدیگر متفاوت

در نمونه تحقیق ،متغیرهای سن ،جنسیت و سطح

است و مولفههای خوداطمینانی ،قضاوت تردیدآمیز و

تحصیالت رابطهای با تردید حرفهای ندارند و با وجود

ذهن کنجکاو در دو بخش خصوصی و دولتی با یکدیگر

آنها امکان شکلگیری مدل وجود ندارد.

تفاوت معنیداری ندارند .جدول شماره  4گویای این
مطلب است.
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شکل  .2نتایج تحلیل عاملی با درنظر گرفتن متغیرهای کنترل
جدول  .4مقایسهی میانگین نمرات مولفههای تردید حرفهای در بخش خصوصی و دولتی
Levene's Test for Equality
of Variances

t-test for Equality of Means

Factor
)Sig. (2-tailed

df

t

Sig.

F

.376
.001
.010
.364
.008
.519

358
358
358
358
358
358

-.887
-3.272
-2.590
.909
2.660
.646

.067
.037
.989
.308
.135
.653

3.374
4.396
.000
1.043
2.248
.202

SlfDtm
Knwldg
SlfCnf
SusJdg
IntUnd
QstMnd

میانفردی آنها بوده ،و متغیرهای کنترلی از جمله مالکیت

 -7نتیجه گیری و بحث
این مقاله با هدف تبیین بیشتر عملیاتی مفهوم تردید

موسسه حسابرسی ،سن پاسخدهندگان و سابقهی

حرفهای ،به تعیین عوامل موثر بر آن پرداخته و برای این

حرفهای آنها نیز از جمله عوامل موثر بر تردید حرفهای

منظور ،حسابرسان بخش دولتی (سازمان حسابرسی) و

به شمار میآیند.

موسسات خصوصی حسابرسی عضو جامعهی

نتیجهی به دست آمده مبنی بر تأثیر متغیرهای

حسابداران رسمی را مورد مطالعه قرار داده است .شواهد

کنترلی بر تردید حرفهای ،بر خالف نتیجهی تحقیق

پژوهش نشان میدهد از میان شش عامل تأثیرگذار

هارت ( ،)2013مبنی بر عدم تأثیر هیچیک از

برگرفته از مدل هارت ( ،)2013تردید حرفهای متأثر از

متغیرهای کنترلی بر تردید حرفهای میباشد .این

سه عامل جستجوی دانش ،اعتماد به نفس و درک

نتیجه که سابقهی حرفهای حسابرسان بر تردید

01
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حرفهای آنها تأثیر مثبت دارد مطابق با نتایج تحقیق

صاحبکارشان دارند بهتر میتوانند اطالعات را

و

پردازش کنند و قضاوتهای صحیحتری در خصوص

انجام شده توسط گرینیر

32

( )2011و آگوگلیا

32

همکاران ( ،)2002و بر خالف نتایج به دست آمده

ارزیابی ریسک انجام میدهند.

توسط روبرتسون ،)2010( 40پین و رامسای)2005( 41

این نتیجه که ذهنیت پرسشگر ارتباط معنیداری

است .نتیجهی به دست آمده مبنی بر عدم تأثیر سطح

را با متغیر تردید حرفهای از خود نشان نداد با نتیجهی
44

تحصیالت بر تردید حرفهای ،با نتیجهی تحقیق

تحقیق نچل بیک ( )2010مغایر است .بیک ()2010

کارپنتر ( )2011مغایر است .کارپنتر ( )2011به این

به این نتیجه رسید که تفاوت در قضاوتها و

نتیجه رسید که با گذراندن سرفصلهای حسابداری

تصمیمات تردیدآمیز حسابرس عمدتاً با توانایی

قانونی ،تردید حرفهای نسبت به گذشته بیشتر

عمومی حسابرس در به چالش کشیدن ارائهی انجام

میشود .همچنین تأثیر متغیر سابقهی حرفهای

شده توسط صاحبکار ،پرسشگری مداوم و سواالت

حسابرسان بر تردید حرفهای مطابق با نتایج تحقیق

کاوشگرانه و داشتن تفکری مستقل دارای ارتباط

رز

42

( ،)2002و پوپووا ( )2012میباشد.

لذا پیشنهاد میگردد در قراردادهایی که ریسک
حسابرسی باالیی ارزیابی میشود ،حتماً از پرسنل

است .در خصوص متغیر درک میانفردی نتایج با
مطالعه انجام شده توسط بروستر )2011( 45هماهنگ
است.

دارای سابقهی حرفهای باالتر که تردید حرفهای

عدم ارتباط سه عامل وقفه در قضاوت ،خودرأیی

باالتری دارند ،بهره گرفته شود .همچنین بر اساس این

و ذهنیت کنجکاو با تردید حرفهای حسابرسان با

نتیجه که جنسیت حسابرسان بر تردید حرفهای آنها

نتیجهی تحقیق هارت ( )2013مغایر بوده ولی تأثیر

تأثیر معناداری ندارد ،نیز میتواند پیشنهاد دهندهی این

سه متغیر جستجوی دانش ،اعتماد به نفس و درک

موضوع باشد که در پذیرش دانشجویان شاخهی

میانفردی بر تردید حرفهای طبق نتایج به دست آمده

حسابرسی و یا پرسنل موسسات حسابرسی ،میتوان

از تحقیق هارت ( )2013است.

از هر دو جنس زن و مرد بدون دغدغهی افت تردید
حرفهای استفاده نمود.

نتایج فوق پیشنهاد دهندهی این مطلب هستند که
در گزینش حسابرسان میبایست ویژگیهای فردی از

در خصوص متغیرهای اعتماد به نفس و خود

جمله میزان تالش آنها برای جستجوی دانش ،اعتماد

اطمینانی نتایج تحقیق انجام شده توسط رزمن

به نفس و درک میانفردی مورد بررسی قرار گیرد و

( )2011مطابق نتایج این تحقیق است .رزمن ()2011

بسته به سطح ریسک ارزیابی شدهی رسیدگیهای

به این نتیجه دست یافت که حسابرسانی که انگیزهی

صاحبکاران مختلف ،از حسابرسانی که توانستهاند

باالیی دارند ،بدون در نظر گرفتن حمایت مدیریت

نمرات خوبی در مشخصهی تردید حرفهای به دست

موسسهی حسابرسی یا نوع شخصیت ،خصیصهی

آورند استفاده گردد.

تردیدگرایی بیشتری از خود نشان میدهند .در

همچنین پیشنهاد میشود به منظور ارتقاء تردید

خصوص متغیر جستجوی دانش ،نتایج با تحقیق

حرفهای در میان حسابرسان ،این موضوع در

( )2010هماهنگ است .نچل ( )2010در

ارزیابیهای عملکرد حسابرسان در موسسات

نچل

43

تحقیق خود به این نتیجه دست یافت که حسابرسانی

حسابرسی مدنظر دستاندرکاران حرفه قرار گیرد.

که مدل ذهنی پیچیدهتری در خصوص محیط فعالیت
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