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چکیده
هـر جامعـهای بـرای برقراری ثبات نیاز به ضوابط و قوانین اخالقی دارد و در صورت عدم برقراری ایـن
قـوانین منجـر به گسستگی پیوند میان افراد جامعه خواهد شد و این امر در حسابرسی و ویژگیهای
حسابرس نیز باید وجود داشته باشد و استقالل در حرفه حسابرسی را در حوزه اخالق اسالمی میتوان یاد
کرد .هدف این پژوهش بررسی تأثیر کامیابی فراخورد بر اینرسی رفتارِ حسابرسان مبتنی بر آزمون نظریه
فلسفی پیگمالیون می باشد .ابزار جمعآوری دادههای پژوهش پرسشنامه بود که برای تحلیل دادههای جمع
آوری شده از تحلیلِ حداقل مربعات جزئی استفاده شد .جامعه هدف پژوهش حسابرسان عضو سازمان
حسابرسی و موسسات حسابرسی بخش خصوصی بود که از طریق نمونهگیری تصادفی انتخاب و در بازه زمانی
 ۶ماه مورد بررسی قرار گرفتند .براساس نتایج کسب شده مشخص گردید ،کامیابی فراخورد بر اینرسی رفتارِ
حسابرسان تأثیر مثبت و معناداری دارد .در واقع نتیجهی این پژوهش نشان می دهد ،وجود انتظارات مثبت
در متن جامعه و محیط حرفه ای باعث ایجاد پویایی بیشتر در کارکردهای اثربخش استقالل طلبانه
حسابرسان می گردد ،چراکه انگیزه های محرک می تواند به افزایش فلسفه حرفهای حسابرسان در مسیر کار
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راههای شان کمک نماید و باعث گردد تا در زمان اتخاذ تصمیمها ،فارغ از هرگونه نفوذ و وابستگیهای
احتمالی ،اقدام به اظهارنظر و قضاوتهای حرفهای نمایند.

کلمات کلیدي :کامیابی فراخورد ،اینرسی رفتار حسابرسان ،نظریه فلسفی پیگی
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مقدمه
ب ه نظر بیشتر اقتصاددانان ،انسان یک موجود پیچیده با ابعاد روانی ،اخالقی ،اجتمـاعی و فـردی
است که در حوزه اقتصاد نمیتوان از آن چشم پوشی کرد .اقتصاد اسالمی مجموعه ای از قوانین،
نظریات ،نهادها و الگوهای مورد قبول شریعت اسـت که در رابطه با مسائل تولید  ،توزیع و مصرف
ارائه شده و در همه آنها تأمین عـدالت اقتصـادی تعقیب می شود (کرمی و نبی پور .)1385 ،با
توجه به تعریفی که از اقتصاد اسالمی ارائه شد ،هدف از اقتصـاد اسـالمی رعایـت قـانون و مواضع
آن در مسائل اقتصادی می باشد ،و از طرفی در این تعریف به واژه نهاد اشاره دارد که بـه تعریفی از
آن میپردازیم:
نهاد بر اساس دیدگاه لین و ناگن ( )1997مجموعـه ای از قواعـد رفتـاری تـدوین شـده توسط
بشر و حاکم بر اشكال کنش های متقابل بشری اند .همچنـین نهادهـا مـیتواننـد مـواردی از قبیل:
قانون اساسی ،قراردادهای نوشته شده ،بازار معامالت ،سازمان قانونی و موارد غیر رسـمی مانند
ارزشهای مشترک ،هنجارها ،سنن ،اخالقیات و ایدئولوژی را شامل شوند و حسابرسی را نیز در این
زمینه میتوان نام برد که برگرفته از قواعد رفتاری تدوین شده و براساس اخالق است .زیرا یكی از
زمینهها برای ظهور و بروز اقتصاد اسالمی در صحنه عمل ،ظرفیت ایجاد یک اقتصاد اخالقی است و
رعایت اخالق در اقتصاد می تواند منجر به برقراری بسیاری از اصول و ارزش های اخالقی از جمله
عدالت ،انصاف ،مساوات ،حتی پیشـرفت در جامعـه و  ...شـود (صفدری و جفره .)1394 ،لـذا ،هـر
جامعـهای بـرای برقراری ثبات نیاز به ضوابط و قوانین اخالقی دارد و در صورت عدم برقراری ایـن
قـوانین منجـر به گسستگی پیوند میان افراد جامعه خواهد شد و این امر در حسابرسی و
ویژگی های حسابرس نیز باید وجود داشته باشد و استقالل در حرفه حسابرسی را در حوزه اخالق
اسالمی می توان یاد کرد.
استقالل در حرفه حسابرسی در واقع مفهومی انتزاعی است که بهطور مستقیم مشاهده شدنی
نیست و اغلب آن را به عنوان حالتی ذهنی توصیف میکنند که به مفاهیمی همچون بیطرفی،
صداقت ،امانت و شخصیت ارتباط دارد (آدام و علی .)2014 ،1در بیشتر تعریفهای موجود در حرفه
حسابرسی دو بعد برای استقالل وجود دارد .یكی استقالل واقعی (باطنی) و دیگری استقالل
ظاهری ،به طوریكه آلینا و ودونیش )200۶( 2استقالل واقعی (باطنی) را «نبود گرایش ذهنی در
اجرای عملیات حسابرسی تلقی میکند» و استقالل ظاهری را «پرهیز از شرایطی که حسابرس را در
تضاد منافع آشكار با صاحبكار نشان دهد» .بنابراین استقالل واقعی (باطنی) با بیطرفی و استقالل
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ظاهری به طور معمول با تصور استفاده کنندگان از وجود تضاد منافع حسابرس در یک وضعیت
معین ارتباط دارد (بارتلت .)1993 ،1از سوی دیگر اگر استفادهکنندگان اطالعات مالی ،حسابرسان
مستقل از صاحبكار ندانند ،هرگز به اطالعاتی که آنها حسابرسی کردهاند ،اعتماد نمیکنند ،یعنی
اگر حسابرس از صاحبكار مستقل نباشد ،نظر او اعتبار صورتهای مالی را افزایش نمیدهد (انصاری
و همكاران .)1390 ،حسابرسان می بایست استقالل ادراکی و رفتاری خود را همسو با عملكردهای
تخصصی خود حفظ نمایند (بختیاری و همكاران .)1398 ،پدیدهای که در این پژوهش هم راستا با
مفهوم استقالل مورد نظر می باشد ،اینرنسی رفتاری حسابرس است .اینرسی در واقع حالت معكوسی
در برابر انعطاف پذیری است و به معنای مقاومت در برابر نفوذ و یا تغییرات در فرد میباشد (کوئنگ
و همكاران .)2012 ،2اینرسی گرچه در محتوا و مفاهیم رفتارسازمانی ،عالمت هشداردهنده از عدم
بهرهوری منابع انسانی به دلیل عدمپذیرش تغییر میباشد ،اما در حرفه حسابرسی میتواند به عنوان
یک مبنا و الگو مورد توجه قرار گیرد .مبنایی که براساس آن میتوان رفتار حسابرسان را از منظر
حفظ استقالل و عدمانعطاف پذیری در برابر فشارها و نفوذ دیگران بهتر مورد تحلیل قرار داد.
اینرسی در رفتار حسابرسی باعث خواهد شد تا همراستا با استاندارد شماره  1هیات تدوین
استانداردهای استقالل )ISB( 3در سال ( )1999و مصوبهای مربوط به حفظ استقالل در آیین
رفتار حرفهای حسابرسی ،حسابرس تالش نماید تا تحت تأثیر و نفوذ عاطفی و وابستگی شغلی قرار
نگیرد و هویت حرفهای را به هویت حسابرس-صاحبكار (هویتی که حسابرس از صاحبكار میگیرد)
مقدم بداند و براساس رویههای تخصصی و اصول و استانداردهای حسابرسی اقدام به اظهارنظر
نماید .اثر کامیابی فراخورد سطحی از سلسله انتظارات و باورهای جامعه از حسابرس و نقش او در
بررسی عملكردهای مالی صاحبكاران را در بر میگیرد که میتواند در صورت سوگیرانه یا منفی
بودن باعث اختالل در کارکردهای فردی و استقالل رفتاری و عملكردی فرد گردد (گئوریال
کونتریریراس و همكاران .) 2007 ،4هرچند وجود مثبت یا منفی بودن انتظارات اجتماعی میتواند
همچون محرکی رفتاری عمل نماید ،اما وجود فشارهای روانی میتواند تعادل و کارکردهای
تخصصی و حرفهای حسابرس را تحت تأثیر قرار دهد و باعث گردد استقالل فرد دچار خدشه شود.
میتوان تأثیر کامیابی فراخورد را به عنوان یک پیشبینی کننده نسبت به باور فرد در خصوص
اینرسی عملكردی در حسابرس قلمداد نمود ،و طبق نظر شیندِ و همكاران )2013( 5آن را به
واقعیتی تشبیه کرد که باورهای فردی و باورهای اجتماعی حسابرسان را تحت تأثیر قرار میدهد و
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باورهای فردی و حرفهای حسابرسان را دچار تعارض میکند .اثر کامیابی فراخورد حاصل مطالعاتی
است که توسط مرتن )1948( 1براساس نظریهی پیگی یا اصطالحا نظریه پیگمالیون آغاز شد و
روزنتال و جاکوبسن )19۶8( 2آن را تكمیل کردند (اصغریمقدم و محبوب .)1393 ،کامیابی
فراخورد بر اینرسی رفتاری و عملكردی حسابرس ،یک مفهوم انتزاعی و غیرقابل مشاهده در
حسابرسی است ،چراکه ضمن معكوس بودن معنای آن از منظر ماهیت مفهومی به ویژه در حرفه
حسابرسی در مقابل سایر علوم رفتاری ،باعث افزایش سطح استقالل باطنی در برابر سطح استقالل
ظاهری میشود .چراکه اگر انتظارات درحد ایجاد کامیابی کاذب بر حسابرس باشد ،اینرسی
حسابرس را تحت تأثیر قرار میدهد و این موضوع قابلیت اتكاپذیریِ گزارشهای مستقل حسابرسان
را دچار تناقض مینماید و ریسک بررسیهای حسابرسی را افزایش خواهد داد (سعادتنیا.)139۶ ،
لذا باتوجه به اهمیت سطح توسعه تئوریهای رفتاری در حرفه حسابرسی به منظور شناخت
کارکردهای درونی و روانشناختی حسابرسان از منظر پژوهشی و افزایش تقلب ،فرارهای مالیاتی و
ورشكستگیهای شرکتهای بزرگ از نظر کاربردی ،لزوم توجه به تأثیرگذاری کامیابی فراخورد بر
اینرسی رفتارِ حسابرسان میتواند به افزایش سطح کاکردهای تصمیمگیری و کیفیت قضاوتهای
حسابرسان براساس استدالل های استقالل طلبانه منجر گردد .لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این
سوال است که آیا کامیابی فراخورد بر اینرسی رفتارِ حسابرسان مبتنی نظریه پیگمالیون تأثیر دارد؟
بر این مبناباتوجه به اینكه مبنای تئوریک و نظری قابل اتكایی در مورد متغیرهای پژوهش در حرفه
حسابرسی محدود است ،این پژوهش تالش دارد تا با اتكا به مبانی نظری بین رشتهای و بسط آن در
حوزه حرفه حسابرسی ،اقدام به پشتوانه سازی نظری و تئوریک در رابطه با هدف پژوهش نماید تا
مبنایی برای شناخت بیشتر در تحلیلها و مقایسه نتایج حاصل آید .در بخش سوم نیز روش شناسی
و جامعه آماری مشارکت کننده ارائه میشود تا در بخش  4ابتدا یافتههای پژوهش و سپس در
بخش آخر بحث و استدالل تئوریک همسو با مبانی نظری یاد شده ارائه گردد.
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چارچوب نظري
اینرسي 1در حرفه حسابرسي
اینرسی و انعطافپذیری دو واژه متضاد در ادبیات رفتار سازمانی هستند .اما کاربرد آن منطبق با
استانداردهای تعریف هر حرفه میتواند نقش متضاد این مفهوم را کاربردی نماید (اسریتِر و کوپِر،2
 .)2015به عنوان مثال انعطافپذیری شاید در رفتار سازمانی بار مثبت دارد و انعطافپذیری بیشتر،
کارایی بیشتر را برای مجموع سازمان به همراه داشته باشد ،اما این مفهوم در حرفه حسابرسی،
میتواند بار منفی داشته باشد ،چراکه انعطافپذیری میتواند استقالل حرفهای و رفتار حسابرسان را
تحت تأثیر قرار دهد ،به همین منظور کاربرد مفهوم اینرسی براساس استانداردهای تعریف شده در
حرفه حسابرسی متفاوت از مفهوم آن در سازمان میباشد .در واقع به کارگیری مفهوم اینرسی در
رفتار حسابرس نیز به معنای وجود استقالل نگرش ذهنی در عملكردهای تعاملی و ارتباطی با
صاحب کاران میباشد .به عبارت دیگر بر مبنای اینرسی میبایست نگرش ذهنی مستقلی داشته
باشد ،تا از نفوذ واسطه ها و صاحبكاران جلوگیری نماید ،چراکه اگر حسابرس در گردآوری و ارزیابی
شواهد سوگیری داشته باشد ،صالحیت او در انجام حسابرسی مورد نقد قرار میگیرد .حسابرسی
صورتهای مالی زمانی دارای ارزش محتوایی بیشتری خواهد بود که حسابرس بر مبنای اینرسی،
استقالل رفتاری و عملكردی خود را حفظ نماید و مرز مشخصی بین ارتباطات و تعامالت حرفهای و
اجتماعی خود با کارکردهای تخصصی و قضاوتهای حرفهای خود ایجاد نمایند .در یک دستهبندی
احمد )2012( 3در توصیف اینرسی در حرفه حسابرسی آن را از دو منظر اینرسی در استقالل
سازمانی و اینرسی در استقالل عملیاتی تفكیک میکند به طوریكه اینرسی در استقالل سازمانی را
به استقالل حرفه حسابرسی و اینرسی در استقالل عملیاتی را به توانایی ذاتی حسابرسی برای
مستقلبودن مرتبط میداند.
اثر کامیابي فراخورد
اثر کامیابی فراخود در کنار نظریه اسناد از کاربردهای مهم فرآیند ادراکی در حرفه و رفتار حرفهای
است .این پدیده برای اولین بار توسط مرتون ( )1948برای توضیح علت ورشكستگی بانکهای
خوش نام آمریكا در سالهای رکود اقتصادی مطرح شد .در آن زمان ،باور غلط مرد باعث شد تا
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صاحبان سپردههای بانكی تالش کنند پس اندازهای خود را از بانک بگیرند (هرسی و بالنچارد،1
 .)1989بعدها لیوینگستون پس از مشاهده نتیجه یک آزمایش ،این پدیده را اثر پیگمالیون نامید.
نتایجی که او مشاهده کرده بود ،ناشی از یک علت مستقل نبود بلكه حاصل انتظاراتی بود که
پژوهشگر ناخودآگاه به افراد القا کرده بود .با دانستن این که قرار است افراد به گونهای خاص رفتار
کنند ،این پیش ذهن موجب شد آنان به گونهای که انتظار میرفت رفتار کنند (لیوئوس و
همكاران .)2008 ،2اثر پیگمالیون اشاره به یک پدیده روانشناسی دارد که بر اساس آن افراد نسبت
به سطح انتظارات دیگران واکنشهای مستقیم نشان میدهند .برای نمونه اگر جامعه براین باور
باشد که حسابرسان عملكردهای فنی و تخصصی الزم را ندارد ،خود حسابرسان هم باور میکند و
واقعاً از نظر کیفیت بررسیها در سطح مطلوبی عمل نمیکنند ،در عین حال عكس این نیز صادق
است و اگر از حسابرسان بر حسب توانمندیهای تخصصی انتظارات باالیی وجود داشته باشد ،آنها
تالش خود را برای دست یافتن به چنین انتظاری باالتر میبرند (واتزالویک .)1984 ،3اثر پیگمالیون
ابزار مهمی در حرفه حسابرسی محسوب میشود که شاید چندان به تأثیرات آن حداقل در
پژوهشهای علمی و تجربی پرداخته نشده است .این نظریه شرکای حسابرسی را آگاه میکند که
عامل موفقیت حسابرسان ،تنها به شرایط ،کیفیت و صالحیت شخص یا به محیط حرفهای کار
بستگی ندارد (روزِنتال .)2012 ،4شرکای حسابرسی و حتی جامعه ذینفع از تصمیمات حسابرسان
همیشه باید حسابرسان را باور داشته باشند و از آنان انتظار موفقیت با بهترین نتایج را داشته باشند؛
زیرا در چنین وضعیتی است که حسابرسان همیشه این باور را احساس کرده و بهترین مهارتها و
5
تواناییهایشان را نشان خواهند داد (شیندِ و همكاران .)2013 ،براساس مدل تعامل و تنظیم رفتار
گئوریال کونتریریراس و همكاران ( ،)2011که وجود اثر پیگمالیون در حرفه حسابرسی را مورد
بررسی قرار دادند ،باید بیان نمود ،انتظارات از عملكردهای حرفهای حسابرس بر رای و تصمیمگیری
آنها تأثیر گذار میباشد .از طرف دیگر ،الورز و همكاران ،)1999( ۶سه معضل مهم را مورد
شناسایی قرار دادند که اثر پیگمالیون را تائید میکنند .باور به اینكه اظهارنظر با کیفیت حسابرس
میتواند شاخصی برای تصمیمگیری ذینفعان محسوب شود ،سخت و مشكل است ،چراکه این امكان
وجود دارد که اظهارنظر حسابرس تحت تأثیر جو مثبت برای صاحبكاران باشد .دوم ،اگر اینطور
باشد ،روشن نیست که آیا اظهارنظر حسابرس میتواند سبب جذابیت بیشتر سرمایهگذاری از جانب
1
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سهامداران برای صاحبكار در بازار سرمایه شود .سوم ،باتوجه به اثر ایجاد شده پیگمالیون،
حسابرسان ممكن است تحت تأثیر انتظارات یا جو مثبت برای صاحبكاران باشد که در این صورت
قادر به ارزیابی جامع و کامل عملكردهای مالی صاحبكاران ممكن است نباشد و این موضوع میتواند
کیفیت اظهارنظر حسابرسان را تحت تأثیر قرار دهد.
براساس ابزار پژوهش چارچوب نظری به ترتیب زیر ارائه شد ،که طبق توضیحهای داده شده
این چارچوب نظری اقتباسی و مبتنی بر پرسشنامههای شینده و همكاران ( )2013برای سنجش
کامیابی فراخورد و ساالوو ( )2017برای سنجش اینرسی رفتاری حسابرسان میباشد.
حمایتادراکشد

توانمندیحسابرسان

ادراک حسابرسان

ه
اینرسی رفتاریحسابرس

هویت حرفهای

کامیابی فرامند

تعهد حرفهای

کارآمدیحسابر

شناخت حسابرسان

سان

شکل  .1چارچوب نظري پژوهش
منبع :یافتههای پژوهش

براساس چارچوب اقتباسی فوق ،فرضیه پژوهش عبارتند از:
 فرضیه پژوهش :کامیابی فراخورد بر اینرسی رفتاری حسابرس تأثیر معناداری دارد.
پیشینه پژوهش
1

پوچتا مـارتینز و همكـاران ( )2021نشـان مـی دهـد کـه مؤسسات حسابرسی بزرگ با سطح
افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت مـرتبط هسـتند و این میتواند منجر به کاهش عدم تقارن
اطالعاتی بین مدیران و ذینفعـان شـود .عـالوه بـر این ،میزان هزینههای حسابرسی و غیرحسابرسی
پرداخت شده توسط شرکتهای حسابرسی شده ،افشای داوطلبانه اطالعاتی غیرمالی را بهبود
میبخشد.
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اندرسـون)2021( 1در پژوهشـی به بررسـی تأثیر سـوگیری پس نگر بر قضـاوت حسـابرسـان
باتجربه و کم تجربه درباره فرض تداوم فعالیت پرداخت .نتایج پژوهش آنها نشـان داد که صـرف نظر
از اطالعاتی که درباره پیامد رویداد فراهم شده بود ،هر دوی حسـابرسان باتجربه و کم تجربه
نشانههای مربوط به عدم موفقیت واحد تجاری را مربوط تر از نشانههای موفقیت ارزیابی کردند.
همچنین ،وی به این نتیجه نیز دست یافت که به دلیل وجود ســوگیری پس نگر ،حســابرســانی
که اطالعاتی درباره عدم موفقیت واحد تجاری داشــتند ،در مقایســـه با حســـابرســـانی که
اطالعاتی درباره نتیجه نهایی عملكرد واحد تجاری نداشتند ،اهمیت بیشتری برای عوامل نامطلوب
تأثیرگذار قائل بودند.
2
هاینس و همكاران ( )2021نشان داد که تعامالت باالی میان حسابرسان و صاحبكاران بر
اساس تئوری حضور اجتماعی مانع از قضاوت های توام با تردید حسابرسان نسبت به تعامالت کم
میان حسابرسان و صاحبكاران می شود ؛ که این موضوع مانع از اعمال تردید حرفه ای در تصمیمات
حسابرسان می شود.
3
سوالنز و همكاران ( )2020دریافتند که عناصر شناختی هر یک از سبکهای تفكر خالقانه و
انتقادی به طور مستقل از هم عمل کرده و ارتقاء مهارت برای توسعه هر یک از آنها منجر به افزایش
توانایی در حل مسائل ،تصمیم گیری ،تردید حرفه ای ،و قضاوت بهتر میباشد.
گِمبرمایكل ) 2019( 4پژوهشی تحت عنوان واکاوی عوامل رفتاری در سطح بازار حسابرسی
انجام دادند .نتایج نشان داد ،ویژگی های رفتاری و ادراکی حسابرسان در شناخت ماهیت و محتوای
حرفه حسابرسی به منظور حفظ قابلیتهای استقالل در بررسی عملكردهای مالی صاحبكاران
مهمترین و تأثیرگذارترین معیار برای نظارتهای نهادی جهت ارتقای کیفیت حسابرسی میباشد.
سویانو و فاروغ )2019( 5پژوهشی تحت عنوان حرفهای گرایی و عوامل موثر بر بینش
حسابرسان انجام دادندنتایج پژوهش ضمن تأیید تمامی عوامل براساس بار عاملی بر روی
حرفهایگرایی ،مشخص ساخت ،مهمترین عامل حرفهایگرایی در تقویت بینش حسابرسان ،عوامل
روانشناختی می باشد .همچنین مشخص گردید منبع کنترل درونی عاملی برای تقویت رویكردهای
بینش حسابرسان در قضاوتهای حرفهای میباشد.
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سَمپِت و همكاران )2019( 1پژوهشی تحت عنوان «نقش مشارکت صاحبكار و آرامش روانشناختی
بر مشتقات کیفیت حسابرسی» انجام دادند .در این پژوهش مشتقات کیفیت حسابرسی شامل
قابلیت های خدمات دهی حسابرس ،شایستگی حسابرس و استقالل حسابرس بود .نتایج پژوهش
نشان داد وجود درگیریهای روانشناختی بین صاحبكار با حسابرس میتواند کیفیت حسابرسی را
کاهش دهد ،اما وجود مشارکتهای صاحبكاران به ارتقای سطح قابلیتهای کیفیت حسابرسی
کمک شایان توجهی مینماید.
لین و همكاران )2017( 2در پژوهش خود ارتباط بین استقالل حسابرس و اهمیت مشتری را در
شرکتهای تایوانی مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد بین استقالل حسابرس با اهمیت
مشتری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
آدامز و همكاران )2017( 3نشان داد نفوذ صاحبكاران میتواند به عنوان یک کارکرد منفی در
پذیرش کار حسابرس محسوب شود ،چراکه براساس تحلیلهای انجام شده ،تأثیر منفی نفوذ
صاحبكاران بر استقالل حسابرس تحت تأثیر هویت حرفهای حسابرسان بسیار محتمل میباشد.
ساالوو )2017( 4نشان داد ،اندازه موسسه حسابرسی و تعداد شرکتهای تابعه آنها ارتباط
مثبتی با استقالل حسابرس دارد و انتظار میرود حق الزحمههای حسابرسی با وجود پیچیدگی
حسابرسی افزایش یابد که این امر به نوبهی خود استقالل حسابرس را کاهش میدهد.
بختیاری و همكاران ( )1398نشان میدهد هر چه تمایل به رابطه مداری در حسابرسان بیشتر
باشد احتمال آن که حسابرسان حتی با وجود نظارتهای حرفهای ،استقالل خود را زیر پا بگذارند،
افزایش مییابد و ارتباطات و پیوندهای اجتماعی میتواند تأثیر منفی بر استقالل و کیفیت
حسابرسی بگذارد.
نیكبخت و همكاران ( )1397نشان داد ،کیفیت منابع انسانی ،عدمنفوذ صاحبكار بر حسابرس،
عدم وابستگی مالی به صاحبكار ،کیفیت توزیع کار حسابرسی ،چرخش صحیح موسسات حسابرسی،
کیفیت حق الزحمه حسابرسی ،میزان فضای رقابتی در حرفه حسابرسی ،رعایت مقررات حرفهای و
کفایت نظارت حرفهای از عوامل موثر بر استقالل حسابرس هستند.
سلیمانی و همكاران ( )1397نشان داد داللت بر تأثیر منفی پنج عامل مهم تهدید بر استقالل
ظاهری و باطنی حسابرسان دارد و تخصص و تجربه حسابرسان باعث تأثیر بر رابطه بین تهدیدها و
استقالل باطنی میشوند و بر رابطه بین تهدیدها و استقالل ظاهری تأثیری ندارند.
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روش شناسي پژوهش
تحقیق حاضر از نظر نوع و ماهیت مسأله و اهداف تحقیق ،کاربردی میباشد .این تحقیق باتوجه به
روش جمعآوری اطالعات توصیفی از نوع پیمایشی -همبستگی میباشد .جامعه آماری این پژوهش،
حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی بخش خصوصی در سال  1398می-
باشد .باتوجه به اینكه جامعه آماری در این تحقیق نامحدود است ،لذا برای تعیین حجم نمونه از
رابطه زیر استفاده شده است:
Z𝛼/2 2 . 𝜎 2
1/96 2 ∗ 0/6832
=
= 185
e2
0/1 2

=n

در رابطه فوق:
 :nبیانگر حجم نمونه؛  = Zα/2مقدار نرمال استاندارد یعنی عدد 1/9۶؛  :σبیانگر واریانس جامعه
است که به دلیل اینکه مشخص نیست ،با استفاده از پیش آزمون و بررسی انحراف معیار نمونه
30تایی بدست آمده است؛  : eدقت مورد نظر در پژوهش است که معموالً معادل  0/1در نظر گرفته
میشود (بنیمهد و همكاران .)139۶ ،باتوجه به رابطه فوق ،حجم نمونه  185نفر بدست آمد که
جهت افزایش اعتبار تحقیق ،تعداد  250پرسشنامه میان حسابرسان بهصورت تصادفی توزیع گردید
و درنهایت ،تعداد  192پرسشنامه دریافت و مبنای تحلیل آماری قرار گرفت.
ابزار جمعآوری دادههای پژوهش پرسشنامه بود که به شرح زیر است:
2

پرسشنامه کامیابي فراخورد :در این پژوهش از پرسشنامه شینده و همكاران ( )2013که شامل
 12سوال مبتنی مقیاس لیكرت  5گزینهای میباشد استفاده شده است .این پرسشنامه شامل  4بعد
ادراک حسابرسان ،توانمندی حسابرسان ،شناخت حسابرسان و کارآمدی حسابرسان میباشد که
روایی آن توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفته است ..همچنین پایایی این پرسشنامه بر اساس
ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت و توسط پژوهش جولین )2014( 1حدود  0/82برآورده
شده بود ،مجددا به دلیل تعدیل محتوای سوالها ،مورد ارزیابی قرار گرفت و برابر با  0/78محاسبه
شد.
پرسشنامه اینرسي رفتارِ حسابرسان :در این پژوهش از پرسشنامه ساالوو )2017( 2به منظور
سنجش اینرسی رفتارِ حسابرسان استفاده شده است که مشتمل بر  13سوال  5گزینهای از کامال
موافقم تا کامال مخالفم می باشد ،تشكیل شده است .این پرسشنامه سه خرده مقیاس حمایت ادراک
شده؛ هویت حرفهای و تعهد حرفهای را برای سنجش سطح اینرسی رفتاری حسابرسان مورد نظر
قرار میدهد .روایی این پرسشنامه باتوجه به استاندارد بودن مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن در
2
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پژوهش سویانو و فاروغ )2019( 1ظبق ضریب آلفای کرونباخ برابر با  0/85برآورد گردید که باتوجه
به باالتر از  0/7مورد تأیید قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل نهایی دادههای گردآوری شده نیز با استفاده از روش مدلسازی معادالت
ساختاری و نرمافزار  PLSصورت گرفت.
یافتههاي پژوهش
جدول  .1آمار توصیفي متغیرهاي پژوهش
کامیابي فراخورد
معیارها

اینرسي رفتاري

توانمندي

ادراک

شناخت

کارآمدي

حمایت

حسابرس

حسابرس

حسابرس

حسابرس

ادراک شده

میانگین

3/72

3/21

4/09

4/18

3/58

3/71

میانه

4

3

4/34

4/83

3/۶5

4

3/49

انحراف
معیار

0/51

1/0۶

0/۶3

0/70

0/72

0/75

0/99

حداقل

2/87

2/00

2/73

2/27

2/57

2/52

2/00

حداکثر

5/00

5/00

5/00

5/00

5/00

5/00

5/00

هویت

تعهد
3/۶4

منبع :یافتههای پژوهش
همانطور که مشاهده میشود ،باالترین سطح میانگین مربوط به مولفهی کارآمدی حسابرس در
متغیر کامیابی فراخورد میباشد که میانگینی برابر  4/34کسب نموده است و این به معنای آن است
وجود انتظارات مثبت در حرفه حسابرسی میتواند به افزایش سطح کارآمدی حسابرسان کمک
نماید .بررسی مولفههای اینرسی رفتاری نشان میدهد ،باالترین میانگین مربوط به هویت حرفهای
حسابرسان میباشد که نشان دهنده تأثیرگذاری نقش ابعاد حرفه حسابرسی و مسئولیتهای مرتبط
به آن در این حرفه بر دوش حسابرسان میباشد ،که هویت خود را مبتنی بر هویت حرفهای
حسابرسی بیان مینمایند.
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جدول  .2سنجش پایایي پرسشنامه
متغیرهای مكنون

آلفای کرونباخ ()Alpha > 0.7

توانمندی حسابرس

0/85

شناخت حسابرس

0/80

کارایی حسابرس

0/8۶

ادراک حسابرس

0/87

حمایت ادراک شده

0/87

هویت حرفهای

0/93

تعهد حرفهای

0/83

اینرسی

کامیابی فراخورد

متغیرها

منبع:یافتههای پژوهش

همانطورکه در جدول ( ،)2نشان داده شده است ،میزان آلفای باالی  0/7برای هر پرسشنامه،
داللت بر پایایی مناسب هر سه پرسشنامه استفاده شده در این تحقیق دارد.
تحلیل عاملي تأییدي
خروجی نرم افزار ،بعد از آزمون مدل مفهومی پژوهش در شكل ( )2و ( )3نشان داده شده است .در
زیر نتایج بررسی دو بخش آزمون مدل اندازه گیری و آزمون مدل ساختاری به تفضیل ارائه شده
است.

شکل .2مدل مفهومي تحقیق در حالت استاندارد
] [ Downloaded from mieaoi.ir on 2022-10-04
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شکل  .3مدل مفهومي تحقیق همراه با ضرایب معناداري (𝐬𝐞𝐮𝐥𝐚𝐯 )𝐓 −
منبع:یافتههای پژوهش

اعتبارمتغیرهاي پژوهش
برای سنجش برازش مدل اندازهگیری از پایایی شاخص ،روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد.
برای بررسی اعتبار سازهها ،فرنل و الرکر )1981( 1سه مالک معرفی کردند که شامل اعتبار هر یک
از گویهها ،پایایی ترکیبی ( )CRهریک از سازهها و متوسط واریانس استخراج شده ()AVE
میباشند .مقادیر بیشتر از  0/4برای ضرایب بارهای عاملی ،بیشتر از  0/5برای متوسط واریانس
استخراج شده ( )AVEو بیشتر از  0/7برای پایایی مرکب ( )CRبیانگر برازش مناسب مدلهای
اندازهگیریاند و اینكه از نظر پایایی و روایی همگرا هستند (هاالند .)1999 ،2نتایج این شاخصها در
جدول ( )3آمده است.
پس از انجام دادن تحلیل عاملی تأییدی که نتایج حاصل از آن در جدول ( ،)3نشان داده شد،
مشخص شد که تمامی گویهها دارای بارعاملی باالتر از مالک  ،0/4متوسط واریانس استخراج شده
باالی  0/7و پایایی مرکب باالی  0/5میباشند که نشان از مناسب بودن این معیار و پایایی مناسب
مدلهای اندازهگیری دارد.

2
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جدول  .3آمار توصیفي و نتایج حاصل از تحلیل عاملي تأییدي ()CFA
متغیر مکنون
توانمندی حسابرس
()Ability of Auditor
ادراک حسابرس
()Perception of Auditor
شناخت حسابرس
()Cognitive of Auditor

متغیرهاي
آشکار

میانگین

انحراف

بارعاملي

معیار

()FL

1
2

0/88
3/92

0/71

0/71

3

0/۶9

4

0/89

5

3/41

1/05

0/91

۶

0/87

7

0/77

8

4/0۶

0/83

0/89

9

0/70

کارایي حسابرس

10

0/84

( Eefficiency of

11

)Auditor

12

0/51

13

0/۶7

حمایت ادراک شده

14

()Perceived Support

15

هویت حرفهاي
()Professional Identity

تعهد حرفهاي
( Professional

)Commitment

4/11

3/88

0/7

0/77

0/90

0/91
0/92

1۶

0/88

17

0/90

18
19

0/58

0/79

0/۶3

0/۶0

0/72

0/81

0/92

0/83

0/81

0/91

0/85
3/98

0/7۶

0/8۶

20

0/92

21

0/85

22

0/83

23

0/90

24

AVE

C. R

3/7۶

0/99

25

0/7۶

0/77

0/۶۶

0/94

0/89

0/75

کامیابی فراخورد ()Prophecy Self-Fulfilling

3/88

0/55

--

0/44

0/75

اینرسی رفتاری ()Behavioral Inertia

3/88

0/59

--

0/50

0/75

منبع:یافتههای پژوهش
] [ Downloaded from mieaoi.ir on 2022-10-04

کامیابي فراخود و اینرسي رفتار  /...سعید اربابي دیزجي ،نادر رضائي ،رسول عبدي ،عسگر پاک مرام

336

روایی واگرای قابل قبول یک مدل بیا نگر آن است که یک سازه در مدل ،نسبت به سازههای دیگر
تعامل بیشتری با شاخصهایش دارد .فورنل و الرکر ( )1981بیان میکنند .رواییواگرا وقتی در
سطح قابل قبولی است که  AVEبرای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی میزان بین آن سازه و
سازههای دیگر در مدل باشد .بررسی این امر توسط ماتریسی صورت میگیرد که خانههای این
ماتریس حاوی مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهها و جذر مقادیر  AVEمربوط به هر سازه است.
براساس نتایج همبستگیها و جذر  AVEکه روی قطر جدول ( )3قرار داده شد ،میتوان
رواییواگرای مدل را در سطح سازه از نظر معیار فورنل -الرکر نتیجه گرفت.
جدول  .4همبستگيهاي میان متغیرهاي مکنون و مقادیر AVE

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

متغیرها

 0/78توانمندی حسابرس

--

--

--

0/87

0/34 0/37 0/07

کارایی حسابرس

--

--

--

 0/39 0/48 0/33 -0/13 0/75حمایت ادراک شده

0/15 0/98

0/08

0/41 0/17 0/3۶

هویت حرفهای

0/23 0/35 0/91
منبع:یافتههای پژوهش

0/12

0/08 0/32 0/3۶

تعهد حرفهای

رفتاري

--

--

--

--

0/23 0/45 0/89

شناخت حسابرس

اینرسي

0/30 0/79

ادراک حسابرس

کامیابي فراخورد

تعهد حرفه ای

هویت حرفه ای

حمایت ادراک شده

کارایی حسابرس

شناخت حسابرس

ادراک حسابرس

اینرسی رفتاری

توانمندی حسابرس

کامیابی فراخورد

مطابق با شكل ( )2مقدار ( )R2برای سازههای درونزای پژوهش محاسبه شده است که میتوان
مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تأیید نمود .درضمن ،به منظور بررسی قدرت پیشبینی مدل
از معیاری با عنوان ( )Q2استفاده شد .با توجه به نتایج این معیار در جدول ( )5میتوان نتیجه
گرفت که مدل ،قدرت پیشبینی «قوی» دارد.
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جدول  .5مقادیر ضریب تعیین (  )R2و ضریب قدرت پیشبیني ( )Q2

معیارها

R2

Q2

توانمندی حسابرس

0/52

0/2۶

ادراک حسابرس

0/70

0/47

شناخت حسابرس

0/۶3

0/35

کارایی حسابرس

0/23

0/15

حمایت ادراک شده

0/51

0/33

هویت حرفهای

0/41

0/32

تعهد حرفهای

0/5۶

0/30

منبع:یافتههای پژوهش

پس از برازش بخش اندازهگیری و ساختاری مدل پژوهش حاضر ،به منظور کنترل برازش کلی
مدل از معیاری با عنوان  1 GOFاستفاده شد ،که سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/3۶به عنوان مقادیر
ضعیف ،متوسط و قوی برای آن معرفی شده است .این معیار از طریق فرمول  1محاسبه میگردد:
̅̅̅ × ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
GOF = √Communalities
R2

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ از میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای مكنون پژوهش به دست میآید.
𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶
جدول  .6نتایج برازش مدل کلي متغیرهاي تحقیق
متغیرهای مكنون

Communality

R2

توانمندی حسابرس

0/58

0/52

ادراک حسابرس

0/79

0/70

شناخت حسابرس

0/۶3

0/۶3

کارایی حسابرس

0/۶0

0/23

حمایت ادراک شده

0/72

0/51

هویت حرفهای

0/77

0/41

تعهد حرفهای

0/۶۶

0/5۶

کامیابی فراخورد

0/44

--

اینرسی رفتاری

0/50

0/30

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
Communality

0/۶3

̅̅̅̅
R2

0/45

GOF

0/53

منبع:یافتههای پژوهش
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با توجه به اینكه معیار  GOFمقدار  0/57به دست آمده است ،برازش کلی مدل در حد «قوی»
تأیید میشود.
آزمون فرضیه پژوهش
پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری و مدل ساختاری و داشتن برازش مناسب مدلها،
فرضیههای پژوهش ،بررسی و آزمون شد .در ادامه ،نتایج ضرایب معناداری برای هر یک از فرضیهها،
ضرایب استاندار شده مسیرهای مربوط به هر یک از فرضیهها و نتایج حاصل از بررسی فرضیه در
سطح اطمینان  95درصد در جدول ( )7ارائه شده است.
جدول  .7آزمون فرضیههاي پژوهش

فرضیه

روابط علی بین متغیرهای
پژوهش

کامیابی فراخورد بر اینرسی
رفتاری حسابرس تأثیر معناداری
H1
دارد.
منبع:یافتههای پژوهش

ضریب
مسیر()β
0/۶1

()T-Value

12/88

نتیجه آزمون

تأیید

ضرایب معناداری متغیرها در شكل ( )3و جدول  ۶بیان شده است .با توجه به این که ضرایب
معناداری متغیرها بیشتر از قدر مطلق  1/9۶میباشد فرضیهها تأیید میشوند و ضریب مسیر برابر
 0/۶1است و نشان دهند ه رابطه قوی بین متغیر کامیابی فراخورد و اینرسی رفتاری حسابرس است
و با توجه به اینكه مقدار معناداری  12/88است و باالتر از  1/9۶است نشان از تأیید فرضیه
میدهد.
بحث و نتیجهگیري
هدف این پژوهش بررسی تأثیر کامیابی فراخورد بر اینرسی رفتارِ حسابرسان مبتنی بر آزمون نظریه
فلسفی پیگمالیون میباشد .براساس نتیجه فرضیه پژوهش مشخص شد ،کامیابی فراخورد بر اینرسی
رفتار حسابرسان تأثیر مثبت و معناداری دارد و متغیرهای کامیابی فراخورد از قبیل توانمندی
حسابرس ،ادراک حسابرس ،شناخت حسابرس و کارایی حسابرس بر اینرسی رفتارِ حسابرسان
مبتنی بر آزمون نظریه فلسفی پیگمالیون موثر است و نتایج تحقیق پوچتا مـارتینز و همكـاران
] [ Downloaded from mieaoi.ir on 2022-10-04
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( )2021نشان داد مؤسسات حسابرسی بزرگ با سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت
مـرتبط هسـتند و این میتواند منجر به کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و ذینفعـان شـود و
اندرسـون ( )2021حســابرســانی که اطالعاتی درباره عدم موفقیت واحد تجاری داشــتند ،در
مقایســـه با حســـابرســـانی که اطالعاتی درباره نتیجه نهایی عملكرد واحد تجاری نداشتند،
اهمیت بیشتری برای عوامل نامطلوب تأثیرگذار قائل بودند و عانل ادراک حسابرس اینرسی رفتاری
حسابرس را افزایش می دهد .هاینس و همكاران )2021( 1و بختیاری و همكاران ( )1398تعامالت
باالی میان حسابرسان و صاحب کاران مانع از قضاوت های توام با تردید حسابرسان می شود و
شناخت حسابرس ،اینرسی رفتاری حسابرس را تحت تأثیر قرار می دهد و گِمبرمایكل)2019( 2
بیان داشت ویژگیهای رفتاری و ادراکی حسابرسان بر عملكردشان موثر است و می تواند توانمندی
حسابرس ،ادراک حسابرس ،شناخت حسابرس و کارایی حسابرس را تحت تأثیر قرار دهد و نتایج
نیكبخت و همكاران ( )1397نیز در همین راستاست و کیفیت منابع انسانی ،عدمنفوذ صاحبكار بر
حسابرس ،عدموابستگی مالی به صاحبكار ،کیفیت توزیع کار حسابرسی ،چرخش صحیح موسسات
حسابرسی ،کیفیت حق الزحمه حسابرسی ،میزان فضای رقابتی در حرفه حسابرس در اینرسی
رفتاری حسابرس مو ثر است و .سلیمانی و همكاران ( )1397نیز بیان داشتند تخصص و تجربه بر
اینرسی رفتاری موثر است و لین و همكاران ( ) 2017نشان داد بین استقالل حسابرس با اهمیت
مشتری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و با نتایج ساالوو ( )2017در یک راستاست  .کامیابی
فراخورد مبتنی بر نظریه پیگمالیون تأیید مینماید که وجود انتظارات مثبت و بار روانی انگیزهبخش
به حسابرس در جهت انجام صحیح و حرفهای کار خود که مبتنی بر فلسفههای حرفهای میباشد،
میتواند به پویایی بیشتر کارکردهای تصمیمگیری و اظهارنظر حسابرس منجر گردد و باعث شود تا
کارکردهای مستقالنه حسابرس بیشتر گردد و براساس رفتار و بینش استقاللطلبانه اقدام به قضاوت
و اظهارنظر نماید .این نتیجه همسو با نظریه پیگمالیون که وجود انتظارات مثبت در محیط
اجتماعی را عاملی برای شكلدهی تقویت رفتاری در کارکردهای حرفهای براساس رفتار سازمانی
تشریح میکند ،تأیید مینماید که وجود این انتظارات میتواند به پویایی بیشتر عملكردهای
استقالل حسابرسی منجر شود .براساس این نتیجه پیشنهاد میشود ،با متعاملسازی جریانهای
فكری در سطح اجتماع نسبت به گرایشهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه و ایجاد جذابیتهای
بیشتر با ارتقای سطح شفافیتهای مالی جهت تصمیمگیری مطلوبتر سرمایهگذاران از جانب
نهادهای نظارتی ،ضمن اینكه باعث پویایی بیشتر در سرمایهگذاریها خواهد شد ،در عین حال باعث
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می گردد تا سطح شناخت اجتماعی حسابرسان همسو با وجود انتظارات در متن جامعه و انتظارات
موجود از جامعه حرفهای حسابرسی ،کارکردهای عملكردی دارای استقالل بیشتر در تصمیمگیریها
و قضاوتهای حرفهای را از خود ارائه نمایند .همچنین الزم است با استفاده از ابزارهای فرهنگی و
ثبات رویههایی همچون متصورسازی ارزشهای حرفهای حسابرسی ،در بین حسابرسان ،قابلیتهای
اینرسی را در آنان تقویت شود ،چراکه نمادینسازی ابعاد فرهنگِ حسابرسی مبتنی بر استقالل،
میتواند در آنان ارزشهای اخالقی را نهادینه نماید و باعث گردد تا سطح استقالل در قضاوت و
رفتار به عنوان یک قابلیت باعث ایجاد مزیت در حرفه گردد.
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