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  یلاتکا و تعد یتورش رفتار ارائه الگوی اثرگذاری

 بورس تهران بر قضاوت حسابرسان
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 3عبدلی محمدرضا
 

 23/12/1400 تاریخ پذیرش:                             7/10/1400 تاریخ دریافت:

 چکیده
، که عملکردهای شودیمی یا قضاوت محسوب ریگمیتصمدر  هاتیواقعی رفتاری نوعی انحراف از هایریسوگ

نیست و حسابرس شیفته و  مستثنا. این موضوع در حرفه حسابرسی نیز دهدیمفردی را تحت تأثیر قرار 
د، تا گردیمو باعث  شودیمدچار این سوگیری  صاحبکارمجذوب یک ویژگی یا خصیصه از عملکرد شرکت یا 

 یتورش رفتار الگویی مبتنی بر شود. بر این اساس تاکنون در پژوهشی تیواقعقضاوت وی دچار انحراف از 
در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا هدف این مطالعه ارائه الگوی  بر قضاوت حسابرسان لیاتکا و تعد
باشد. این پژوهش در ابتدای سال می بر قضاوت حسابرسان بورس تهران یلاتکا و تعد یتورش رفتار اثرگذاری

 اجرایی شد. در این مطالعه از روش تلفیقی کمی و کیفی جهت ارائه مدل تحقیق استفاده شده است. 1400
حسابرسی با استفاده از روش گلوله برفی سؤال شده است. در بخش کمی، از  در بخش کیفی از خبرگان حوزه

های دیمتل فازی و تحلیل سلسله مراتبی جهت استخراج مدل بهره گرفته شده است. در نهایت نیز با تکنیک
مفهوم  25. در مرحله اول، تعداد شد پرداختهی مدل دییتأاستفاده از فرم معادالت ساختاری به تحلیل عاملی 

عدد کاهش  20مقوله از مصاحبه با خبرگان استخراج گردید. در مرحله دوم، مفاهیم به  4در چارچوب 
باشند. بر اساس می های رفتاریها شامل؛ عوامل فردی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی تورشیافتند. مقوله

باشد. بر ی اثرپذیرترین مؤلفه میسازمانفرهنگو  نیارتراثرگذنتایج روش دیمتل مشخص شد که تجربه 
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ها ، باالترین امتیاز را در بین دیگر مؤلفه358/0با امتیاز  اساس رویکرد تحلیل سلسله مراتبی، عوامل اقتصادی
و عوامل  173/0های رفتاری با امتیاز ، تورش346/0به دست آورده است. معیارهای عوامل فردی با امتیاز 

ی بعدی قرار دارند. مدل استخراج شده با استفاده از تحلیل عامل هاتیاولودر  123/0عی با امتیاز اجتما
 قرار گرفته است. در نهایت نیز بر اساس نتایج حاصله، پیشنهاداتی ارائه گردید. دییتأی نیز مورد دییتأ

 

مراتبی،  سلسلههای رفتاری، اتکا و تعدیل، تحلیل قضاوت حسابرسان، تورش کلیدي: کلمات

 .رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیادتکنیک دیمتل 

 JEL :E70, F32, C61, B52ي بندطبقه
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 مقدمه

. رندیگیمالی را برای تصمیمات اقتصادی خود بکار م یهاصورت ،کنندگانمختلف استفاده یهاگروه

بر تصمیمات افراد برای استفاده از  یامالی، تأثیر عمده یهااظهارنظر حسابرس نسبت به صورت

کنندگان در بازار سرمایه مشارکتاتکا برای ایجاد اطمینان مالی دارد. اطالعات مالی قابل یهاصورت

که اهمیت  ،ذینفعان زیادی است رندهیحیاتی است. زنجیره اطالعات گزارشگری مالی دربرگ

حسابرسان مستقل، نقش  (.1395)هرمزی و همکاران،  دهدیایش ماتکا را افزگزارشگری مالی قابل

مالی از تمام  یها. حسابرسان نسبت به اینکه صورتکنندیمهمی در فرایند گزارشگری مالی بازی م

. کنندیبا اهمیت، طبق چارچوب گزارشگری مالی تهیه شده است یا خیر، اظهارنظر م یهاجنبه

در ارتباط با برآوردهای  را کافی یاانتقاداتی از حسابرسان صورت گرفته است که تردید حرفه راًیاخ

های اخیر حسابداری به موج رسوایی (.2013 و همکاران، 1اند )براتنحسابداری پیچیده اعمال نکرده

 یریگمیمکه جوامع تجاری بارها خواسـتار بهبـود تص ،اعتبار حرفه صـدمه زد و ایـن امر باعث شد

اخالقـی در حرفـه حسابداری شوند. تاکنون تحقیقات مهمی از حسابداری در جستجوی توسـعه 

اسـتدالل اخالقی در جوامع مختلف انجام شده، اما ارتباط بین استدالل اخالقی و رفتـار اخالقـی 

 (.1394رونقی و آشورزاده، هنـوز نـامعلـوم است )

نشناسی در علم مالی هم در سطح بازار اوراق بهادار و هم در طرفداران مالی رفتاری به نقش روا

منظور کسب به یشناختهای روانسطح تصمیمات مالی باور دارند و معتقدند که آگاهی از تورش

؛ بنابراین در دهه گذشته مطالعات بسیاری باشدیموفقیت در قلمرو تصمیمات مالی بسیار مهم م

 گذارانهیعوامل رفتاری و احساسات و هیجانات انسانی را بر تصمیمات مالی در سطح سرما تاثیر

اما جای مالی رفتاری همچنان در تحقیقات مربوط به حاکمیت شرکتی،  ؛اندمورد بررسی قرار داده

حسابداران، حسابرسان و فعاالن در حوزه شرکتی خالی است و تاکنون به بررسی اثر هیجانات، 

موضوعات مالی شرکتی پرداخته نشده مربوط به  یریگمیات و ویژگی شخصیتی آنان در تصماحساس

درست و  یهایریگمیمنظور از تورش، انحراف از تصم (.1394)کریمی و رهنمای رودپشتی،  است

از  شدهیآورجمع یهاداده توانی، نمیبهینه است. به دلیل محدود بودن زمان و منابع شناخت

طور طبیعی از محاسبات طور بهینه تجزیه و تحلیل کرد؛ بنابراین ذهن انسان بهمحیط را به

دچار خطا  یریگمیطور کلی ممکن است افراد در فرایند تفکر و تصم. بهکندیسرانگشتی استفاده م

 فیعنوان اشتباهات سیستماتیک در قضاوت تعررفتاری، به یهایریطور خالصه، سوگشوند. به

حاکی از آن است که تصمیمات مالی تحت تأثیر  مطالعاتنتایج  (. برخی1394ی، )کریماندشده

. مشهورترین پژوهشگران در این زمینه، کانمن و تورسکی بودند که با دنریگیچندین خطا قرار م

                                                                                                                   
1 Braten 
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مطرح کردن تئوری انتظار، به توسعه این دانش کمک شایانی کردند. همچنین اشنایدر، ویس، 

 نقش مهمی رفتاریبودسکوو توماس پژوهشگرانی بودند که با ارائه مقاالتی در زمینه مدیریت مالی 

)قالمق و  بزرگی ارائه دادند یهادر اتخاذ تصمیمات مالی کمک گذارانهیایفا نموده و به سرما

اند. در جدیدترین شناسایی کرده را های رفتاریپژوهشگران فهرستی از تورش (.1395همکاران، 

 کهیحال شناسایی شده است؛ در گذارانهیتورش رفتاری در مورد سرما 50این مطالعات بیش از 

 یوجوبرخی تحقیقات در جست. شناخته نشده است یروشنهنوز بسیاری از تمایالت رفتاری به

اند. برخی نویسندگان از تمایالت رفتاری های رفتاری بودهتورش یبندمعناداری برای طبقه چارچوب

ها و یا برخی دیگر آنها را باورها، قضاوت کهیحال ؛ درکنندییاد م« قواعد سرانگشتی»با عنوان 

ها را در دو دسته شناختی و احساسی طبقه بندی . برخی پژوهشگران تورشنامندیم قیسال

که  رسدیچه به نظر م اگر (.2012، 1)ریترمفید باشد  یبنداین طبقه رسدیکه به نظر م ،کنندیم

رفتار سوگیرانه در  تجربیرفتاری مفید باشد؛ اما به اندازه کاربردهای  یهاتورش یبندطبقه

، بیش اعتمادی، نمایندگی ؛رفتاری عبارتند از یهاتورشبرخی واقعی، اهمیت ندارد.  یهاتیموقع

گریزی، داشته ، خود استادی، توان پنداری، دیرپذیری، ابهامییاتکا و تعدیل، سازگار گرایی، آشنا گرا

نگری، بهینه بینی، حسابداری ذهنی، خود(، کوتاه یهاییبیش نگری )با ارزش دانستن دارا

 گریزی و ...، دگرگونییگراگریزی، شکلگرایی، پشیماننوگریزی، انیباورگرایی، رویدادگرایی، ز

 (.2012، 2)کاهنمن و تورسکی

ریزی و انجام حسابرسی کند تا برنامهحسابرسان را تشویق می ،ایسابرسی حرفهاستانداردهای ح

و  یبنددست آوردن اطمینان منطقی انجام دهند. برای انجام این کار، حسابرسان زمانبه را برای 

عوامل دیگر مانند میزان خطر تغییرات مادی حسابرسی را پس از در نظر گرفتن  یهاگستره روش

 ریسکحال، ارزیابی ریسک مشتریان فراتر از  این . باکنندیم یزیرمالی، برنامه هایدر گزارش

های شخصی و احساسی حسابرسان زیرا قضاوت (؛1400سعیدی و همکاران، تحریفات مادی است )

دهد در اینجا ادبیات مالی رفتاری خرد رخ میی آنچه در نوعبهبر نتایج تصمیماتشان اثر گذاشته و 

ای افراد های فردی و حرفهشود. در حقیقت حاالت روحی و ویژگینیز پدیده مشابه آن مشاهده می

با نتیجه تصمیم عقالیی تناقض  احتماالًای خواهد داشت، که بر نوع تصمیم و نتایج آنها اثر ویژه

در  یریگمیمام افراد از یک فرایند فطری برای تصمت(. 1394دارد)کریمی و رهنمای رودپشتی، 

های افراد با تمایالت و قضاوتی کهیوجود این، هنگام مورد موضوعات مختلف برخوردار هستند. با

قضاوتی را ندارند. از سوی دیگر،  یهایری، همیشه توانایی غلبه بر این سوگکنندیبالقوه برخورد م

                                                                                                                   
1 Riter 

2 Kahenman and Tversky 
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مناسب بسیار مفید باشد. زمانی که در  یابرای اعمال قضاوت حرفه تواندیتوانایی فطری یا تجربه م

که از عمل  ،شودیمتمرکز م ییهانیگزی، فرد بر شواهد یا جاشودیمورد یک اقدام تصمیم گرفته م

مطالعات . شودیم هایریگمیدر تصم یریانتخاب شده پشتیبانی کند و این موضوع باعث ایجاد سوگ

دارند با مشتریان سازش کنند و این تمایل به  که حسابرسان تمایل کنندیمتعددی بیان م

از آنجایی که حسابرسان در . شودیدارانه برای شواهد و فرایند حسابرسی منجر مجستجوی جانب

مختلفی در تعامل هستند، ممکن است در  یهامحیط سازمانی که در آن حضور دارند با افراد و گروه

و  یشناخت، اجتماعی روانیشناختود، تحت تأثیر عوامل مختلف روانخ یافرایند قضاوت حرفه

تحقیقات را اعمال کنند.  یانتوانند سطح مناسبی از تردید حرفه یاگونهمحیطی قرار گیرند، به

به خطاهای رفتاری و عواطف و احساسات اثرگذار بر  صرفاًهای رفتاری گذشته در رابطه با تورش

گذاری پرداخته است و نکته مهم آن است که آیا م تصمیمات سرمایهگذاران در هنگاسرمایه

احساسات و تصورات حسابرسان و افراد فعال در امور مالی نیز در تصمیماتشان در زمینه مالی و 

گیری دچار تورش رفتاری و خطاهای قضاوتی و حسابداری اثرگذار است؟ آیا آنها نیز هنگام تصمیم

های تحقیقاتی طراحی شده لعه برای پاسخ به این سؤاالت مهم و شکافذهنی هستند؟ لذا این مطا

های رفتاری بر قضاوت حسابرسان، یکی مدل که در برگیرنده عوامل پس از بررسی اثر تورش است.

 .شودباشد، ارائه میمؤثر بر قضاوت حسابرسان می

 

 ادبیات و مباني نظري پژوهش

ا حدی ت( تصمیم قضاوتی حسابرس 1تحلیل این مطالعه برمبنای سه بند کلیدی استوار است: )

ی حسابرسی هابازده( شرکای مشارکتی مجزا در 2؛ )سازدیمی او را آشکار احرفهدرجه تردیدگرایی 

بستن و  ( شرایط اقتصادی در اولین مراحل حرفه شغلی یک فرد از طریق نقش3تاثیرگذارند؛ )

 گسترده در طوربه. تمامی این بندها شوندیمی ساختار ذهنی وی ریگشکلیری باعث یادگ

 .اندقرارگرفتهتحقیقات مختلف مورد بررسی 

ی برای عملکرد مناسب بازارهای سرمایه و حسابرس ي و کیفیت حسابرسي:احرفهتردیدگرایي 

(. مطالعات آکادمیک و اظهار 2014، 1ضروری است )دی فوند و ژانگ گذارهاهیسرمامحافظت از 

اند. داشته دیتأکای و کیفیت حسابرسی های نظارتی همگی بر پیوند بین تردیدگرایی حرفهعقیده

ی شرکتی و توانایی آنها بردارکالهدر جلوگیری از  هارجوعاربابها به چالش کشیدن تمایل حسابرس

 ها از اطالعات نادرست ضروری است.شرکتهای مالی در تائید معتبر عاری بودن اظهارنامه

                                                                                                                   
1 De Fond & Zhang  
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ی شناختروانی از مطالعات آکادمیک با پیشینه انبوه ي:احرفهعوامل تعیین کننده تردیدگرایي 

( این دسته از مطالعات 2009) 1. نلسوناندداشتهی اشاره احرفهتردیدگرایی  کنندهنییتعبه عوامل 

ی را طراحی کرده است. در این مدل، احرفهیدگرایی اکادمیک را با هم ترکیب ساخته و مدلی از ترد

، در نتیجه رفتار ردیگیمی وی شکل هاقضاوتی یک حسابرس در نتیجه احرفهتردیدگرایی 

 .ابدییمتردیدگرای وی آشکار شده و در عملکرد وی انعکاس 

. شواهد گذارندیم ریتأثی حسابرسی هابازدهشرکای مشارکتی بر  تاثیرات شریک مشارکتي:

ی آرشیوی هادادهی حسابرسی در تحقیقات مختلف با استفاده از هابازدهمرتبط با تاثیرات فردی بر 

فردی ناشی از مهارت، استعداد، تجربه و  راتیتأثاز کشور چین به نمایش گذاشته شده است. 

 (.2018، 2)لنوکس و وو باشدیمهمچنین تضاد عالیق 

ت است که شباهت زیادی به قضاو یا، حرفهیحسابرس ي:در حسابرس ياقضاوت حرفه یگاهجا

ا را نه ادعادعاهایی مواجه هستند، شواهد پشتوا ها دارد. هم قاضی و هم حسابرس بادر دادگاه

ر شده، نظ ر دادهدر اختیار آنها قرا بر اساس معیارهایی که تاًیو نها کنندیو ارزیابی م یآورجمع

. ندایت کنید انصاف را رعبا. هردوی آنها در اظهارنظر و قضاوت خود نندکیو قضاوت م دهندیم

درست در  یااما اعمال قضاوت حرفه وجود ندارد، یارویکرد استانداردی برای اعمال قضاوت حرفه

رسان قضاوت برای حساب است و افزایش مهارت در یاانجام وظیفه یک حسابرس، عامل برجسته

 .اساسی است
 کهی تصور بی به یک تصمیم درباره یک موضوع مربوط به گزارشگری مالی، درفرایند دستیا

 شخصی و اطالع از یهاتیبر تجربه و دانش شامل دانش نسبت به محدود تحلیلی، مبتنی

افرادی  سبت بهنو درك مسئولیت  یدارمحتاطانه و همراه با امانت ،طرفانهیاستانداردهای مربوط، ب

 قضاوت گونهنی. اشودیخوانده م یا، قضاوت حرفهرندیپذیم باشد که از عواقب آن تصمیم اثر

ها انداردخصوص در جایی که استتغییر مداوم، به در شرایط پیچیده، نامشخص و در حال یاحرفه

 د، عواقبورت کرید با افراد دانا مشبا یاحرفه کامل نیستند، بیشترین ارزش را دارد. برای قضاوت

 .ردمستند ک شودیمنجر به تصمیم م بالقوه تصمیم را در نظر داشت و فرایندهای تحلیلی را که

 :انجام دهد یاحسابرس در موارد زیر باید قضاوت حرفه

 در استفاده از استانداردهای حسابداری .1

 در تعیین اهمیت، خطر حسابرسی و کسب شواهد حسابرسی .2

 وردهای عمده مدیریتآارزیابی اصول حسابداری و بردر  .3

                                                                                                                   
1 Nelson 

2 Lenox & Wou 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                             6 / 46

https://mieaoi.ir/article-1-1180-fa.html


 373         1401 بهار، تمشسي و هفصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

 

 مالی عاری از تحریف بااهمیت است یهادر تعیین اینکه آیا صورت .4

داری حساب مالی طبق استانداردهای حسابداری و یا مبانی یهادر تعیین اینکه آیا صورت .5

 .افشاشده، تهیه شده است مناسب دیگر که

را به  ملیاتعمالی وضعیت مالی و نتایج  یهاصورت در ارائه اظهارنظر در مورد اینکه آیا .6

 .دهدیم نحو مطلوب نشان

 

 عوامل مؤثر بر قضاوت اخالقي حسابرسان

ی مورد رفتارهای انسان است که در حوزه روانشناسجمله قضاوت از  شخصیت فردي و اجتماعي:

تار تعیین رفاجتماعی حسابرس عامل مهمی در  . شخصیت فردی وردیگیبحث و مطالعه قرار م

 یاداشته باشد، شخصیت بر قضاوت حرفه خاص خود را یهاکه وی ارزش شودیاوست و موجب م

نی رویچنانچه حسابرس از اشخاصی باشد که موضع کنترل ب .حسابرس در حسابرسی مؤثر است

طح ا در ستا قضاوت خود را به سویی متمایل کند که وظایف خود ر کندیتالش م حسابرس .دارند

رخی از ند و باز افراد در مقابل شرایط مبهم آستانه تحمل بیشتری دار یبرخ .انجام دهد اقلیحد

که  ،شودیم ایجاد دارند. با توجه به اینکه شرایط مبهم معموالً در جایی افراد آستانه تحمل کمتری

، کنندیم وجود دارد، حسابرسانی که با ابهام راحت برخورد مالی یهااحتمال تحریف در گزارش

ام رد ابهبمانند، برعکس کسانی که نسبت به موا باز هافیممکن است در آن شرایط از کشف تحر

 .شوند هافیتحر موفق به کشف توانندیهستند، بهتر م رتریناپذانعطاف

کاری استوار و درست یدامنحسابرسی ضمن آنکه بر پایه اخالق، پاك شرایط بازار حسابرسي:

سات مؤس هی است، کبازار کسب و کار و بنگاه محسوب شده و مبتنی براست، یک فعالیت اقتصادی 

ورد انتظار الزحمه متناسب با سطح محسابرسان نتوانند حق کنند. چنانچهدر آن کار می حسابرسی

 .رندیگیمی قرار اکاهش کیفیت قضاوت حرفه حرفه خود را دریافت کنند، ناخودآگاه در معرض

یرد، گچنانچه اطالعات مربوط به سوابق و تجربیات مؤسسات حسابرسی در دسترس عموم قرار 

 قضاوت دارند، برای حفظ سوابق مثبت خود، هنگام یتریسوابق و تجربیات طوالن که یمؤسسات

ه به ا توجبمؤسسات در طول زمان  گونهنیاو  دهندیبیشتری را مدنظر قرار م یهامراقبت یاحرفه

 . ازگیرندی خود در نظر میاقضاوت حرفه را درکنترل کیفیت  یهانظام نقاط قوت و ضعف خود،

بیت و تث در بازار خود سوابق و تجربه کمتری دارند، برای گسترش حضور که یطرف دیگر مؤسسات

ا با و سعی خواهند کرد ت دهندیهنگام قضاوت افزایش م در را ایهای حرفهموقعیت مراقبت

ا موجب ت ،هندخود را ارتقا د یاافراد مجرب یا مشاوره با چنین افرادی، قضاوت حرفه مشارکت با

 .شود آنان در بازار پایداری
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دیگر، چنانچه در معرض پاسخگویی نسبت به  مشاغل ناحسابرسان نیز مانند صاحب پاسخگویي:

ی برای صرف هزینه برای ارتقاء باشند، دلیلی ناآنها قضاوت حرفه نیترمهم کارهای خود و از جمله

 یاولی چنانچه خود را در معرض پاسخگویی در مقابل ارکان ناظر حرفه قضاوت خود نخواهند داشت

احساس کنند، تالش الزم را برای ارتقاء  شودیذینفعان از آنها م یا در مقابل شکایاتی که از طرف

 .کرد خود خواهند یاکیفیت قضاوت حرفه

اثر  یادر کشور بر قضاوت حرفه یااستانداردهای حرفه یهایژگیو ي:احرفهاستانداردهاي 

ی را نیز ا، خطای قضاوت حرفهشودیم یاقضاوت حرفه چه موجب کاهش حوزه . اگرگذاردیم

شرایط هر کشور باز و خالصه یا بسته و  ؛ بنابراین استانداردها باید با توجه بهدهدیم کاهش

درست از استانداردهای پیچیده و مبهم را  د شاغل در حرفه، توانایی تفسیرتشریحی باشد. اگر افرا

که امکان کنترل کیفیت سطح  باشد یاگونه مؤسسات حسابرسی به یدهنداشته باشند، یا سازمان

کم باشد، قابل تفسیر  باال در داخل مؤسسات وجود نداشته باشد یا تعداد کارها و شریکان مؤسسات

 .گرددیاستانداردها موجب اشتباه و بعضاً سوءاستفاده مبودن 

 حسابرسی زمینه ایجادحسابرسان  هایرفتار ی دراختالل عملکرد هاي رفتاري:تورش

که فرایند حسـابرسی توانایی  شودیاین اختالالت رفتاری باعث م .کندیرا فراهم م راستانداردیغ

حسابرس در  شودیاین امر باعث م داشته باشد؛ کهکافی و اتکاپذیر را ن گردآوری شواهد حسابرسی

نادرستی را اتخاذ کند و در نتیجه،  یاحرفه و اتکاپذیر تصمیمات غیاب شواهد حسابرسی کافی

 (.1395)هرمزی و همکاران، حسابرسی اثربخشی صورت نگیرد

 

 پیشینه پژوهش

 یراخالقیجهت کشف رفتار غ یمدل بوم یطراحبا عنوان  ( در تحقیقی1400و همکاران ) یخاکسار

 یدر جهت کشف گزارشگر سیو اسپات شیمدل بن ییتوانا یبررس ی بهمال یدر گزارشگر رانیمد

شده و  لیتعد کیلجست ونیدو مدل، با استفاده از رگرس نیا بی. سپس ضراپرداختندمتقلبانه  یمال

 نیشد. در ا یمتقلبانه بررس یمال یکشف گزارشگر یبرا زین دیشده جد لیدو مدل تعد نیا ییتوانا

 یمشاهده( ط 1089رفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )یپذ یدیشرکت تول 99 یهاراستا، داده

در کشف  س،یو اسپات شیبن هیمدل اول دهدینشان م جیشد. نتا یبررس 1396 -1386 یهاسال

شده  لیو مدل تعد شیشده بن لیندارد، اما مدل تعد یمتقلبانه قدرت خوب یمال یگزارشگر

 متقلبانه هستند. یمال یگزارشگر فقادر به کش %82و  %77 بیبا دقت به ترت سیاسپات

 یقضاوت حسابرسان بر گزارشگر یهاچارچوب ریتأث یبررس( در مطالعه خود به 1397نجفی )

 یبررس قیتحق نیهدف از اپرداخته است.  شده در بورس اوراق بهادار رفتهیپذ یهاشرکت یمال
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شده در بورس اوراق  رفتهیپذ یهاشرکت یمال یقضاوت حسابرسان بـر گزارشگر یهاچارچوب ریتأث

 یهاشرکت یمال یقضاوت حسابرسان را بـر گزارشگر یهاچارچوب ریتأث یبررس نیبهادار و همچن

 انیم زیاست ن یابدار. دقت استاندارد حسباشدیدر بورس اوراق بهادار تهران م شدهرفتهیپذ

 نیاست که بر اساس قوان ترقیدق یاستاندارد در صورت نیشده است. ا یکنندگان بررسشرکت

 یحسابدار یالمللنیبر اساس استاندارد ب کهیباشد و درصورت FASB یحسابدار یاستانداردها

 استخراج،دارند، ازنظر  یکه دقت کمتر یحسابدار یدارد. استانداردها یباشد، دقت کمتر

که  یطیو حسابرسان ممکن است تحت شرا کنندیمواجه م یشتریب یدگیچیبا پحسابرسان را 

 جیداشته باشند. نتا یتهاجم یکاهش گزارشگر یبرا یکمتر لیدارند، تما یاستانداردها دقت کم

بر  یداریمعن ریتأث یریگمیتصم ندیو فرا یشواهد حسابرس ،یکار حسابرس طینشان داد مح قیتحق

بر  یداریمعن یو شواهد حسابرس یکار حسابرس طیدارند. عوامل مح یمال یگزارشگر تیفیک

 ریتأث یکار حسابرس طیعامل مح نیدارند. همچن قیدق یتحت استانداردها یمال یگزارشگر تیفیک

عوامل  تیاهم بیدارد. ترت قیردقیغ یتحت استانداردها یمال یگزارشگر تیفیبر ک یداریمعن

شواهد  ،یمال یعامل مؤثر بر گزارشگر نیترکه مهم شودیم یاست که بررس یگریموضوع د

 .باشدیم یحسابرس

 قضاوت بر یتیو موقع یاجتماع ،یعوامل فرد ریتأث یبررس( در مطالعه خود به 1397طوقی )

 ،یراد مشتاعتماد، اعتم یرهایبا استفاده از متغپرداخته است. لذا  حسابرس یو تخصص یاحرفه

 ،یارفهحمستقل و قضاوت  یرهایبه عنوان متغ یو خودکارآمد ییاستقالل، تالش، فشار پاسخگو

 قیگرفته است. تحقشکل قیوابسته مدل تحق یرهایحسابرس به عنوان متغ یو عموم یتخصص

 یریکارگهاست که با ب یشیمایپ -یفیبوده و بر حسب روش اجرا توص یحاضر از نظر هدف، کاربرد

 رسانپژوهش، حساب نیا یاست. جامعه آمار شدهیآورجمع ازیموردن یهانامه دادهابزار پرسش

. به باشندیم یحسابرس یهاحسابرسان فعال در مؤسسه زیو ن یمستقل عضو سازمان حسابرس

 یآوربول جمعنمونه قابل ق 100ساده استفاده شده و تعداد  یمنظور انتخاب نمونه از روش تصادف

 جیشده و نتا انجام spss18و  Exselافزار ها با استفاده از نرمداده لیو تحل هیاست. تجز دهیگرد

 یشترمماد اعت ،یاعتماد عموم یرهایمتغ ،یتیو موقع یعوامل فرد نیکه از ب دهدیپژوهش نشان م

و  یموماعتماد ع یرهایحسابرس داشته و متغ یو تخصص یابا قضاوت حرفه یو تالش رابطه مثبت

 اند.دهبو رگذاریداشته است و بر آنها تأث یبا قضاوت عموم یرابطه مثبت یراعتماد به مشت

طراحی الگوی هویت در قضاوت (، پژوهشی با عنوان 1397همکاران )جعفر باباجانی و 

کیفی  یهااین پژوهش از نوع پژوهش انجام دادند. حسابرسی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

بود که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری شامل افراد 
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نظر در زمینه حسابرسی، شرکاء مؤسسات حسابرسی و مدیران جامعه حسابداران متخصص و صاحب

عنوان بههدفمند درمجموع تعداد شانزده نفر  یریگرسمی ایران بود که با استفاده از رویکرد نمونه

ها به روش مصاحبه با روش هدایت کلیات و کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. دادهمشارکت

ها از دو روش گردآوری شد. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده افتهیساختار مهیصورت نبه

مقوله  کننده در پژوهش استفاده شد.شرکت کنندگان و همچنین مرور خبرگان غیربازبینی مشارکت

فردی، دانش، مهارت و تجربه  یهایژگیمحوری هویت در قضاوت حسابرسی است که در چهار بعد و

گر، راهبردهایی تدوین و مدل حسابرسی و شرایط مداخله یانهی، شرایط زمیمؤسسه یهایژگیو و

شروع  تواندینهایی بر اساس آن ارائه شده است. این مطالعه م یتحلیل و با توجه به شرایط عل

 .مناسبی برای در نظر گرفتن هویت در بین حسابرسان باشد

حسابرس در ارتباط  یاعوامل مؤثر بر قضاوت حرفه یبررس( در مطالعه خود به 1396ال نبهان )

پژوهش، شناخت  نیا یهدف اصلپرداخته است.  در عراق یشواهد حسابرس تیفیو ک تیبا کم

 یشواهد حسابرس تیفیو ک تیحسابرس در رابطه با کم یامجموعه عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه

 زانیآنها از جهت م یبندعوامل مذکور، به رتبه یتالش شده، پس از نقد و بررس ن،یاست. همچن

است.  یشیمایو از نوع پ یحاضر، کاربرد قیحسابرس پرداخته شود. تحق یابر قضاوت حرفه ریتأث

را حسابرسان شاغل در  قیتحق نیا یمعه آمار. جاباشدیمطالعه فرد م نیدر ا لیسطح تحل

 باشدیم تیبغداد، نجف، کربال و بابل مشغول فعال یکه در شهرها یمؤسسات و سازمان حسابرس

آن با استفاده  یاسازه یی. روادیها از پرسشنامه استفاده گردداده یآور. جهت جمعدهدیم لیتشک

مختلف  یهاسازه یبرا 0.7تر از کرونباخ بزرگ یآلفا بیشد و ضر یبررس یدییتأ یعامل لیاز تحل

استفاده  یاتک نمونه tاز روش  هاهیآزمون فرض یقرار داد. برا دییآن را مورد تأ ییایپرسشنامه، پا

 صورتنیقرار گرفت بد دییتأمورد  قیتحق هیفرض 6نشان داد که هر  قیتحق یهاافتهیشده است. 

کسب  نهیو هز یدشوار ،یخطر صدور احکام انضباط ،یحقوق یکه چهار عامل خطر اقامه دعاو

شواهد  یهماهنگ زانیدارند. چهار عامل م یشواهد حسابرس تیفیو ک تیبر کم یشواهد اثر قو

 یشواهد و سودمند یاعتماد شواهد، درجه متقاعدکنندگ تیاز منابع مختلف، قابل شدهیگردآور

دارند. پنج عامل  یشواهد حسابرس تیفیو ک تیبر کم یقو یلیاثر خ یاهداف حسابرس یشواهد برا

 تیحسابرس و سطح اهم یزیگر سکیر رش،یپذقابل یخطر کنترل، خطر حسابرس ،یخطر ذات

 .دارند یشواهد حسابرس تیفیو ک تیتر بر کمکامالً مهم ایکامالً مرجح  ریتأث یدگیاقالم مورد رس

 ییو پاسخگو یحسابده ،یحسابرس ریتأث ( در تحقیقی با عنوان1394) دیآشورزاده سع و یرونق

در  یاقتصاد یها تیتوسعه و تنوع فعال ی بیان کردندو توسعه اقتصاد یدر توسعه اخالق اسالم

شمار و گسترش دامنه  شیبه افزا زین یدولت یهاشرکت یساز یکشور و کوشش در جهت خصوص
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 ازیو ن دیدهه گذشته انجامدر طول  هیبازار سرما ندهیعام و بسط فزا یسهام یهاشرکت یها تیفعال

مستلزم  ازین نیکرد. رفع ا دیشدو سازمان ها را ت یدیتول یبر واحدها یبه اعمال نظارت مال

ها و مؤسسات مختلف -توسط شرکت سهیقابل اعتماد، مربوط و قابل مقا یاطالعات مال یسازفراهم

است. حسابداران  یااطالعات مستلزم استفاده از خدمات حسابداران حرفه نیو ارائه ا هیاست. ته

 دییدهند. تأ یرا انجام م یمال یهاصورت یاطالعات و حسابرس نیا یبررس زیمستقل ن یاحرفه

در  یینقش بسزا زیمستقل ن یاحسابداران حرفه لهیها و سازمان ها به وسشرکت تیشدن فعال

 گذارانهیسرما یازهایبه ن ییو پاسخگو یسازاعتماد قیاز طر یو مال هیسرما یف شدن بازارهاشفا

در آموزش دروس  گریکند. از طرف دیفراهم م یتحقق رشد و توسعه اقتصاد یرا برا نهیدارد و زم

در نظر  یو دروس مرتبط با اخالق اسالم یارفتار حرفه نییآ دیبایم ،یاحسابداران حرفه یدانشگاه

 طیتعهد در فراهم ساختن مح جادیو ا شتریب یو حسابده ییپاسخگو یرا برا نهیگرفته شوند تا زم

 سازد. همفرا گذارانهیسرما یگذارهیماسر یامن و آرام برا

آن در  یهالیو پتانس روبومشاوره ( در مطالعه خود به بررسی اثر 2020و همکاران ) 1بهاتیا

پرداختند.  در هند یفیمطالعه ک کی با استفاده از گذارانهیسرما یرفتارهای تورشپرداختن به 

آموزش  ه وسیلهب را گذارانهیسرما نیدر ب یسطح آگاه یکه تمرکز فعل دادنشان  تحقیق یهاافتهی

 دیبا روبوکه مشاوران  کندیم دیتأک تیواقع نیبر ا یریگجهی. نتدهدیمافزایش اعتماد  جادیآنها و ا

گذار ، اقدام به کاهش تعصبات سرمایهگذارانهیسرما لیو پروفا سکیر لیو تحل هیهنگام انجام تجز

 لیو تحل هیتجز قیطور دقتا بتوانند به ستندین یهنوز کامالً کاف روبومشاوره  یهاعاملستمیکنند. س

 .انجام دهند یفروشگذاران خردهسرمایه یرا برا سکیر

( در مطالعه خود به بررسی اثر حافظه و قضاوت بر تورش رفتاری 2019) 2راسنر و هلورسن

 رندگانیگمی(، تصمیشغل ینامزدها تیفیعنوان مثال، در مورد ک)به یریگمیهنگام تصمپرداختند. 

نشان  قاتی، تحقحالنی. باارندیبگ دهی)مانند نام شخص( را ناد ندهینما ریاطالعات برجسته اما غ دیبا

 راتکه خاط لیدل نیاحتماالً به ا که گذاردیم ریاطالعات برجسته بر قضاوت تأثکه  دهدیم

حرکات چشم را  این مطالعه. شوندیادغام م یگذشته با اطالعات مشابه در داور یبرخوردها

مشخص شود.  هایآنها بر داور ریموارد گذشته و تأث یابیباز نیب وندیتا پ داده استقرار  یموردبررس

مطابق با عناصر نام در  یاکه نمونه کردندینگاه م شیصفحه نما یهابه مکان شتریکنندگان بشرکت

نمونه، احکام را  یهاها است. حرکات چشم به مکاننمونه یابینشانگر باز نیظاهر شده است و ا هاآن

 نشیآمده بدستبه جی. نتاذاردگیم ریتأث یها بر داورکه چرا نام دهدیم حیو توض کندیم ینیبشیپ

                                                                                                                   
1 Bhatia 

2 Rosner & Helversen 
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ارائه  نیصورت آنالحافظه به یابیباز یابیرا هنگام ارز یداور ندیها در فرآادغام نمونه یچگونگ

 .دهدیم

( در مطالعه خود به بررسی اثر بلندمدت شرایط اقتصادی بر قضاوت 2018و همکاران ) 1هی

 ریدر زمان ورود حسابرس به بازار کار تأث یاقتصاد طیشرا حسابرسان پرداختند. به نظر آنها

رکود  یکه کار خود را در طحسابرسانی طور خاص، دارد. به آنها یریگمیبلندمدت در قضاوت و تصم

دهد که ینشان م نتایج بنابراینکنند؛ یرا صادر م یحسابرس لیاند، مرتباً تعدآغاز کرده یاقتصاد

 .حسابرسان است یمهم برا یریگدوره شکل کی یلمرحله شغ لیاوا

ز افراد و مدیران و بسیاری دیگر ا گذارانهیسرما انیدر می رفتاری هایریسوگها یا تورش

ه ا توجه ببو نتایج آن مشخص گردیده است.  شدهیبررس مختلفدر تحقیقات  هاشرکتدر  رگذاریتأث

است،  ث مالیی مالی و مباحهاصورتاینکه یکی از مبانی مهم کار حسابرسان قضاوت در ارتباط با 

تلف مورد بسیار مهم باشد که تاکنون از جهات مخ تواندیمهای رفتاری در این حرفه لذا تورش

ر قضاوت ب لیعدتاتکا و  یتورش رفتار یاثرگذار یارائه الگوو  نییتببررسی قرار نگرفته است. لذا 

 دارای نوآوری است. حسابرسان بورس تهران

 

 سؤاالت تحقیق

 است؟ اثرگذارآیا تورش رفتاری اتکا و تعدیل بر قضاوت حسابرسان  .1

 هستند؟ اثرگذارچه عواملی بر قضاوت حسابرسان  .2

 چه عواملی بیشترین اثر را بر قضاوت حسابرسان دارند؟ .3

 باشد؟مدل نهایی در قضاوت حسابرسان چگونه می .4

 

 شناسي پژوهشروش

آن،  میها و چارچوب پاراداداده یاز لحاظ مبنا ،یادیبن قاتیپژوهش از نظر هدف در زمره تحق نیا

 یفیو ک یکم قیتحق یها. از آنجا که روشردیگیقرار م یاز نوع اکتشاف ختهیآم قاتیدر زمره تحق

مدل  ارائه ندیفرآ ترقیو فهم عم یموجب بررس خته،یاستفاده از هر دو در روش آم گرند،یکدیمکمل 

 نی. در اشودیداده م یشتریب تیاهم یفیک یهابه داده ختهیآم قیتحق یهانوع از طرح نی. اشودیم

به منظور  یپرداخته و پس از آن از روش کم یفیک یهاداده یروش پژوهشگر در ابتدا به گردآور

 یمصاحبه و در کم یفیک کردیدر رو قی(. ابزار تحقیحاصله استفاده کرده است )اکتشاف جینتا دیتائ

های کمی و کیفی مطالعه برای تجزیه و تحلیل اطالعات، از روش در اینپرسشنامه بوده است. 

                                                                                                                   
1 He 
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های داده بنیاد و دلفی جهت شناسایی عوامل اصلی و فرعی شود. در روش کیفی از روشاستفاده می

شود. بندی عوامل استفاده میجهت اولویت دیمتل فازی شود. در روش کمی از روشاستفاده می

ها از روایی صوری و مصاحبه با ونباخ و جهت روایی پرسشنامهجهت سنجش پایایی از آلفای کر

ی آماری مانند تحلیل همبستگی و تحلیل هاآزمونشود. همچنین جهت خبرگان استفاده می

شمای کلی تحقیق به شود. استفاده می Smart-PLSافزار رگرسیون از معادالت ساختاری و از نرم

 می باشد. 1صورت شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي اصلي مطالعهگام .1شکل 

 های پژوهشمنبع : یافته

 

 هاي پژوهشیافته

یا همان  ی گلوله برفیریگنمونهدر این پژوهش ابتدا برای شناسایی و انتخاب اعضای پانل از روش 

ی استفاده شد. در حقیقت در این پژوهش ابتدا دو نفر از خبرگان شناسایی شد ارهیزنجی ریگنمونه

خواسته شد تا متخصصان و خبرگان دیگر که به حوزه تحقیق اشراف دارند، را و سپس از آنها 

خبره شناسایی شد که در زمینه مورد مطالعه  40معرفی کنند. با استفاده از نظرات آنها لیستی از 

بعدی فرم طراحی شده که شامل موضوع پژوهش، هدف پژوهش و  تخصص داشتند. در گام

قرار داده شد و از  شدهییشناساخبره  40قریبی پژوهش بود در اختیار ی تهادورهو تعداد  زمانمدت

اعالم کنند. در مجموع پژوهش آنها درخواست گردید تا تمایل و موافقت خود را برای مشارکت در 

با مطالعه و  ابتدا در نفر از خبرگان تمایل و موافقت خود را برای پژوهش نشان دادند. 28تعداد 

و مصاحبه با خبرگان لیستی از عوامل مورد نظر در زمینه قضاوت  هانامهانیپاو  هامقالهبررسی 

1گام  روش گلوله برفی جهت شناسایی خبرگان تحقیق•

2گام  های اصلیروش دلفی و داده بنیاد جهت استخراج مولفه•

3گام  هابندی مولفهروش دیمتل فازی جهت اولویت•

4گام  های تحقیقبندی مولفهجهت اولویتAHPروش •

5گام  روش معادالت ساختاری جهت تایید مدل استخراج شده•
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بسته و باز در اختیار خبرگان  صورتبهشناسایی شدند و پرسشنامه  حسابرسان در پیشینه پژوهش

قرار داده شد و از آنها خواسته شد که هم به این عوامل امتیاز بدهند و هم اینکه سایر عواملی را که 

هستند را بیان کنند و این کار تا زمانی ادامه پیدا کرد که دیگر  مؤثرینه قضاوت حسابرسان در زم

 به مرحله اشباع رسیدند. جدیدی برای بیان کردن نداشتند و مؤلفهاز خبرگان  کدامچیه

 

 داده بنیاد ي تحقیق با استفاده از روش دلفي وهامؤلفهشناسایي 

در مرحله اول جهت ارزیابی از مصاحبه  1در چارچوب جدول  ی کلی تحقیقهامؤلفهدر این بخش، 

 با خبرگان استخراج گردید.

 
 ي کلي تحقیقهامؤلفه .1جدول 

 زیر مؤلفه مؤلفه ردیف

 عوامل فردی 1

 اعتماد به نفس

 یطرفیب
 یاحرفهتردید 

 معلومات
 تخصص

 جنسیت
 تعارض
 تجربه

 دین و مذهب

 استقالل
 یاحرفهصالحیت 

 تیپ شخصیتی

 عوامل اجتماعی 2

 محیط کاری
 پاسخگویی

 پیچیدگی وظایف

 فشار اطالعات
 یسازمانفرهنگ

 اقتصادی عوامل 3

 رکود و رونق اقتصادی
 شرایط تحریمی

 حسابرس الزحمهحق

 شرایط تورمی
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 رفتاری هایتورش 4

 سازگارگرایی

 کوتاه نگری
 بیش اعتمادی
 اتکا و تعدیل

 ی پژوهشهاافتهمنبع: ی

 

 پرسشنامه دور اول

مرحله از آنها  نزد خبرگان ارسال گردید. در این هامؤلفه، 1و تنظیم جدول  هامؤلفهپس از طراحی 

که  "5"تا  "1"ی بین انمرهی موجود را با انتخاب هامؤلفهدرخواست شد که میزان موافقت خود با 

 ، نشان دهند. باشدیم "موافق کامالً"تا  "مخالف کامالً"بیانگر 

تعارض،  ی، معلومات،طرفیبی تحقیق، هامؤلفهپنج مؤلفه از مجموع  ،2بر اساس نتایج جدول 

 دین و مذهب و تیپ شخصیتی حذف گردیدند.

 

 ي کلي تحقیق در دور اولهامؤلفه .2جدول 

 وضعیت میانگین نمره زیر مؤلفه مؤلفه ردیف

 عوامل فردی 1

 پذیرش 4.23 اعتماد به نفس

 رد 2.18 یطرفیب

 پذیرش 2.15 یاحرفهتردید 

 رد 2.14 معلومات

 پذیرش 4.12 تخصص

 پذیرش 4.15 جنسیت

 رد 2.20 تعارض

 پذیرش 3.95 تجربه

 رد 2.36 دین و مذهب

 پذیرش 4.35 استقالل

 پذیرش 4.25 یاحرفهصالحیت 

 رد 2.09 تیپ شخصیتی
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 عوامل اجتماعی 2

 پذیرش 4.28 محیط کاری

 پذیرش 4.12 پاسخگویی

 پذیرش 4.15 پیچیدگی وظایف

 پذیرش 2.56 فشار اطالعات

 پذیرش 4.35 یسازمانفرهنگ

 اقتصادی عوامل 3

 پذیرش 4.33 رکود و رونق اقتصادی

 پذیرش 4.35 شرایط تحریمی

 پذیرش 4.86 حسابرس الزحمهحق

 پذیرش 4.35 شرایط تورمی

 رفتاری هایتورش 4

 پذیرش 4.32 سازگارگرایی

 پذیرش 4.12 کوتاه نگری

 پذیرش 2.12 بیش اعتمادی

 پذیرش 3.95 اتکا و تعدیل

 ی پژوهشهاافتهمنبع : ی

 

فرعی  مؤلفه 20مؤلفه اصلی و  4های نهایی تحقیق شامل ، مؤلفه3بر اساس نتایج جدول 

 .باشدیم

 

 هاي نهایي تحقیقمؤلفه .3جدول 
 زیر مؤلفه مؤلفه ردیف

 عوامل فردی 1

 اعتماد به نفس

 یاحرفهتردید 

 تخصص

 جنسیت

 تجربه

 استقالل

 یاحرفهصالحیت 
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 عوامل اجتماعی 2

 محیط کاری

 پاسخگویی

 پیچیدگی وظایف

 فشار اطالعات

 یسازمانفرهنگ

 اقتصادی عوامل 3

 رکود و رونق اقتصادی

 شرایط تحریمی

 حسابرس الزحمهحق

 شرایط تورمی

 رفتاری هایتورش 4

 سازگارگرایی

 کوتاه نگری

 بیش اعتمادی

 اتکا و تعدیل

 ی پژوهشهاافتهمنبع : ی
 

 روش دیمتل فازي 

رار گـان قصورت پرسشنامه در اختیـار خبرها بهها، لیست کامل مؤلفهمنظور شناسایی مؤلفه به

 ارائه گردیده است. 4در جدول  هامؤلفه. کدگذاری گرفت
 

 قضاوت حسابرسان تأثیرگذار بر  يهاعنوان مؤلفه بهي شناسایي شده هامؤلفه .4جدول 

 کد مؤلفه کد مؤلفه

 C11 اطالعاتفشار  C1 ایصالحیت حرفه

 C12 پاسخگویی C2 رکود و رونق اقتصادی

 C13 شرایط تحریمی C3 کوتاه نگری

 C14 نفساعتمادبه C4 ایتردید حرفه

 C15 سازمانیفرهنگ C5 استقالل

 C16 تخصص C6 محیط کاری

 C17 شرایط تورمی C7 تجربه

 C18 اتکا و تعدیل C8 پیچیدگی وظایف

 C19 بیش اعتمادی C9 جنسیت

 C20 الزحمه حسابرسحق C10 سازگارگرایی

 ی پژوهشهاافتهمنبع: ی
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 ي  روش دیمتل فازيهاگام

  اول: گام

و بر اساس درجه  شوندیمخبرگان مقایسه زوجی  لهیوسبهدو به دو  صورتبهدر ابتدا تمامی عوامل  

 تکتککالمی  اظهارنظرو  شوندیمتایی با هم مقایسه  5ارجحیت عوامل در طیف لیکرت 

و سپس با  شودیمی آورجمعبر قضاوت حسابرسان  مؤثری هامؤلفه)خبرگان( در مورد  انیگوپاسخ

 (.2008، لین و وو) گردنداستفاده از روش فازی چانگ عبارات کالمی تبدیل به اعداد فازی می

 

 عبارات کالمي تبدیل به اعداد فازي چانگ .5جدول 
 مقدار فازی عبارت کالمی

 (25/0و0و0) ریتأثبدون 

 (5/0و25/0و0) کم ریتأث

 (75/0و5/0و25/0) متوسط ریتأث

 (1و75/0و5/0) زیاد ریتأث

 (1و1و75/0) خیلی زیاد ریتأث

 ی پژوهشهاافتهمنبع: ی

 

در این مرحله جهت تجمیع نظرات گام دوم: استخراج ماتریس تجمیع نظرات خبرگان: 

که با استفاده روابط موجود در فصل  صورتنیبداست.  شدهاستفادهخبرگان، از میانگین حسابی 

. شودیمی میانگین حسابی، نظرات گردآوری شده در قالب یک ماتریس تجمیع ریکارگبهسوم و با 

 این ماتریس از میانگین نظرات خبرگان و اعداد فازی مثلثی محاسبه شده است. 

ی پایین نظر خبرگان را هاکرانهبرای این کار ابتدا جمع تمام گام سوم: نرمالیزه کردن ماتریس: 

و تمامی اعداد  میکنیمو از بین مجموع اعداد کرانه پایین ماکسیمم آن را انتخاب  میکنیممحاسبه 

 .                                                   میکنیمرا تقسیم بر عدد ماکسیمم 

برای این کار فقط ( ماتریس نرمالیزه نظرات خبرگان: HLپایین )محاسبه کران  گام چهارم:

 .میکنیمکران پایین ماتریس نرمالیزه را وارد 

ی هاهیدراماتریسی است که تمامی  (I)یکه  ماتریس :(I-HLمحاسبه کران پایین ) گام پنجم:

ی ماتریس یکه هاهیدراصفر است. برای این کار تمامی  هاهیدراروی قطر اصلی برابر با یک و مابقی 

 که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است. میکنیم( HLران پایین )ی کهاسیماتررا منهای تمامی 
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نفی یک ی کران پایین را به توان مهاهیدراتمامی : (I-HL)^-1محاسبه کران پایین گام ششم:

 که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است. میرسانیم

وان ی کران پایین را به تهاهیدراتمامی  :(*HL(I-HL)^-1(محاسبه کران پایین گام هفتم:

 است. شدهارائهکه نتایج آن در جدول زیر  میرسانیممنفی یک 

قط فبرای این کار : ماتریس نرمالیزه نظرات خبرگان (HMمحاسبه کران میاني) گام هشتم:

 .میکنیمکران میانی ماتریس نرمالیزه را وارد 

ی هاهیدرا( ماتریسی است که تمامی Iیکه ) ماتریس: (I-HM)میانيمحاسبه کران  نهم:گام 

ا یس یکه ری ماترهاهیدراصفر است برای این کار تمامی  هاهیدراروی قطر اصلی برابر با یک و مابقی 

 ده است.شکه نتایج آن در جدول زیر ارائه  میکنیم( HMران میانی )ی کهاسیماترمنهای تمامی 

منفی یک  ی میانی پایین را به توانهاهیدراتمامی : (I-HM)^-1محاسبه کران میاني  گام دهم:

 است. شدهارائهکه نتایج آن در جدول زیر  میرسانیم

توان  ی کران میانی را بههاهیدراتمامی  :(*HM(I-HM)^-1(محاسبه کران میاني گام یازدهم:

 است. شدهارائهکه نتایج آن در جدول زیر  میرسانیممنفی یک 

ار برای این ک ماتریس نرمالیزه نظرات خبرگان: (HUمحاسبه کران باالیي) گام دوازدهم:

 .میکنیمفقط کران میانی ماتریس نرمالیزه را وارد 

( ماتریسی است که تمامی Iیکه ) ماتریس: (I-HU)باالیيمحاسبه کران  سیزدهم:گام 

ی هاهیادرامی صفر است. برای این کار تم هاهیدرای روی قطر اصلی برابر با یک و مابقی هاهیدرا

دول زیر جکه نتایج آن در  میکنیم( HUران باالیی )ی کهاسیماترماتریس یکه را منهای تمامی 

 ارائه شده است.

منفی یک  ی باالیی را به توانهاهیدراتمامی : (I-HU)^-1محاسبه کران باالیي  گام چهاردهم:

 است. شدهارائهکه نتایج آن در جدول زیر  میرسانیم

به توان  ی کران باالیی راهاهیدراتمامی  :(*HU(I-HU)^-1(محاسبه کران باالیي پانزدهم:گام 

 است. شدهارائهکه نتایج آن در جدول زیر  میرسانیممنفی یک 

ی هاهیدرابرای ساختن این ماتریس تمامی  :(Tفازي)ساختن ماتریس روابط کل شانزدهم: گام 

و محاسبه  (*HM(I-HM)^-1(، محاسبه کران میانی(*HL(I-HL)^-1(محاسبه کران پایینی 

یر ارائه زکه نتایج آن در جدول  میکنیمرا در ماتریس کل وارد  (*HU(I-HU)^-1(کران باالیی 

 شده است.
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برای محاسبه دی فازی کردن کران پایین بعالوه کران  ماتریس دي فازي کردن:   هفدهم:گام 

 لیتفصبهکه نتایج آن  دیآیمبرابر کران میانی تقسیم بر چهار از ماتریس کل به دست  2باال بعالوه 

و بعد از آن  میکنیم(را محاسبه R( و جمع ستون )Dکه در ادامه جمع سطر )ارائه شده است. 

 .شودیمی  ماتریس دی فازی محاسبه هاهیدرایانگین کل ارزش آستانه را  با استفاده از م

را  هاهیدرابرای ساختن این ماتریس تمامی ساختن ماتریس علت و معلولي:   گام هجدهم:

یا مساوی ارزش  تربزرگ هاهیدرااگر مقدار هر کدام از  میکنیمبا ارزش آستانه مقایسه  تکبهتک

عدد صفر را قرار  صورت نیادر غیر  میدهیمآستانه بود عدد یک در ماتریس علت و معلولی قرار 

 که نتایج آن بیان شده است. میدهیم

 ارائه گردیده است. 2ترسیم روابط علی و معلولی  و ارتباط متغیرها در قالب شکل گام نوزدهم: 
 

 
 هامؤلفهروابط علت و معلولي .2شکل 

 منبع : یافته های پژوهش

 

برای به دست آوردن اهمیت این : و روابط بین آنها هامؤلفهگام بیستم: محاسبه اهمیت 

ابتدا جمع سطرها بعالوه ستون و سطرها منهای ستون ماتریس دی فازی را محاسبه  هامؤلفه

)تجربه( دارای  C7است. بر اساس نتایج جدول،  شدهمحاسبهکه مقدار آن در جدول   میکنیم

 C15آید. همچنین می حساببهاست. بنابراین تأثیرگذارترین عامل  Dبیشترین مقدار 

است. بنابراین تأثیرپذیرترین عامل است. الزم به ذکر  Rی( نیز دارای بیشترین مقدار سازمانفرهنگ)

آن عامل بر سایر  یرگذاریگر میزان تأثبرای هر عامل نشان (D) جمع عناصر هر سطراست که 

. در طرف دیگر، دهدیمرا نشان  متغیرها یرگذاریمیزان تأثبه بیان دیگر های سیستم است. عامل

سیستم  یهاآن عامل از سایر عامل یریرپذیبرای هر عامل نشانگر میزان تأث (R) جمع عناصر ستون

میزان  (D + R) بنابراین بردار افقی. دهدیمرا نشان  متغیرها یریرپذیمیزان تأثبه بیان دیگر است. 
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عاملی بیشتر  D + R عامل موردنظر در سیستم است. به عبارت دیگر هرچه مقدار ریو تأث ریتأث

قدرت  (D - R) بردار عمودی. باشد، آن عامل تعامل بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد

 یمثبت باشد، متغیر یک متغیر عل D - R لی اگرطور کدهد. بهنشان می هر عامل را یرگذاریتأث

 توانیملذا بر اساس آنچه گفته شد،  .شودشود و اگر منفی باشد، معلول محسوب میمحسوب می

به عنوان تأثیرگذارترین عامل  D-Rحسابرس( با بیشترین مقدار  الزحمهحق) C20گفت که عامل 

)تخصص( نیز دارای بیشترین مقدار  C16. همچنین عامل باشدیم بر قضاوت حسابرسان اثرگذار

D+R  میزان اهمیت دیگر  .شترین ارتباط را با دیگر عوامل داردگفت این عامل بی توانیماست که

به ترتیب اهمیت عبارت است با: شرایط تورمی، اتکا و تعدیل، بیش اعتمادی، محیط کاری،  هامؤلفه

، رکود و رونق اقتصادی، جنسیت، شرایط تحریمی، نفساعتمادبهپیچیدگی وظایف، استقالل، تجربه، 

ی، تخصص، سازگارگرایی، فشار اطالعات، پاسخگویی، کوتاه نگری و احرفهی، تردید احرفهصالحیت 

 ی.سازمانفرهنگ

 

 مراتبي سلسلهتحلیل 

 تشکیل سلسله مراتبي

است.  تهقرارگرف، در سطح اول ساختار سلسله مراتبی، هدف شودیممشاهده  3که شکل  گونههمان

 .اندشده فیتعردر سطح دوم، معیارها و در سطح سوم، زیر معیارها 

 

 
 ساختار سلسله مراتبي. 3شکل 

 های پژوهشمنبع : یافته
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 AHPجهت مقایسه معیارها و مشخص شدن میزان اهمیت معیارها از روش مقایسات زوجي: 

از نظر  Expert choice افزارنرمزوجی در  صورتبهاستفاده شده است. برای وزن دهی معیارها 

 و زیر معیارها ارائه شده است. ارهایمعنخبگان استفاده شده است. در ادامه مقایسات زوجی بر اساس 

ر در اولویت اول د 358/0ی با امتیاز عوامل اقتصاد، 6بر اساس جدول مقایسات زوجي هدف: 

ی با های رفتارتورشدر اولویت دوم،  346/0ی با امتیاز عوامل فردمیان معیارهای اصلی قرار دارد. 

در اولویت چهارم قرار دارند. نرخ  123/0ی با امتیاز عوامل اجتماعدر اولویت سوم و  173/0امتیاز 

باشد، لذا نرخ  10/0. چون نرخ سازگاری بایستی کمتر از باشدیم 04/0ناسازگاری نیز برابر با 

 .باشدیمناسازگاری به دست آمده مطلوب 

 

 مقایسات زوجي معیارهاي هدف .6جدول 

 امتیاز معیار رتبه

 358/0 عوامل اقتصادی 1

 346/0 عوامل فردی 2

 173/0 های رفتاریتورش 3

 123/0 عوامل اجتماعی 4

 04/0نرخ ناسازگاری= 

 ی پژوهشهاافتهمنبع: ی

 

 عوامل اجتماعيمقایسات زوجي 

ی عوامل اجتماعدر اولویت اول در میان معیارهای  323/0ی با امتیاز کار طیمح 7بر اساس جدول 

در  175/0با امتیاز  فشار اطالعاتدر اولویت دوم،  297/0با امتیاز  فیوظا یدگیچیپقرار دارد. 

در  070/0ی با امتیاز سازمانفرهنگدر اولویت چهارم و  135/0یی با امتیاز پاسخگواولویت سوم، 

. چون نرخ سازگاری بایستی کمتر باشدیم 03/0اولویت پنجم قرار دارد. نرخ ناسازگاری نیز برابر با 

 .باشدیمباشد، لذا نرخ ناسازگاری به دست آمده مطلوب  10/0از 
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 مقایسات زوجي معیارهاي عوامل اجتماعي .7جدول 

 امتیاز معیار رتبه

 323/0 محیط کاری 1

 297/0 پیچیدگی وظایف 2

 175/0 فشار اطالعات 3

 135/0 پاسخگویی 4

 070/0 فرهنگ سازمانی 5

 03/0نرخ ناسازگاری= 

 های پژوهشمنبع: یافته

 

 مقایسات زوجي عوامل فردي

ی قرار فرد عواملدر اولویت اول در میان معیارهای  239/0با امتیاز  استقالل 8بر اساس جدول 

ر اولویت سوم، د 172/0با امتیاز  اعتماد به نفسدر اولویت دوم،  217/0با امتیاز  تجربهدارد. 

لویت پنجم، در او 117/0با امتیاز  تیجنسدر اولویت چهارم،  135/0ی با امتیاز احرفه تیصالح

ت هفتم قرار در اولوی 052/0با امتیاز  تخصصدر اولویت ششم و  069/0ی با امتیاز احرفه دیترد

باشد، لذا  10/0ز ا. چون نرخ سازگاری بایستی کمتر باشدیم 09/0نرخ ناسازگاری نیز برابر با دارد. 

 .باشدیمنرخ ناسازگاری به دست آمده مطلوب 

 

 يعوامل فردمقایسات زوجي معیارهاي  .8جدول 

 امتیاز معیار رتبه

 239/0 استقالل 1

 217/0 تجربه 2

 172/0 اعتماد به نفس 3

 135/0 یاحرفهصالحیت  4

 117/0 جنسیت 5

 069/0 یاحرفهتردید  6

 052/0 تخصص 7

 09/0نرخ ناسازگاری= 

 ی پژوهشهاافتهمنبع: ی
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 مقایسات زوجي عوامل اقتصادي

عوامل در اولویت اول در میان معیارهای  418/0با امتیاز  الزحمه حسابرسحق 9بر اساس جدول 

ی با امتیاز رکود و رونق اقتصاددر اولویت دوم،  250/0ی با امتیاز تورم طیشرای قرار دارد. اقتصاد

در اولویت چهارم، قرار دارد. نرخ  110/0با امتیاز  یمیتحر طیشرادر اولویت سوم و  223/0

باشد، لذا نرخ  10/0. چون نرخ سازگاری بایستی کمتر از باشدیم 02/0ناسازگاری نیز برابر با 

 .باشدیمطلوب ناسازگاری به دست آمده م
 

 يعوامل اقتصادمقایسات زوجي معیارهاي  .9جدول 

 امتیاز معیار رتبه

 418/0 حسابرس الزحمهحق 1

 250/0 شرایط تورمی 2

 223/0 رکود و رونق اقتصادی 3

 110/0 شرایط تحریمی 4

 02/0نرخ ناسازگاری= 

 ی پژوهشهاافتهمنبع: ی
 

 هاي رفتاريمقایسات زوجي تورش

های تورشدر اولویت اول در میان معیارهای  356/0با امتیاز  لیاتکا و تعد، 10بر اساس جدول 

در  194/0یی با امتیاز سازگارگرادر اولویت دوم،  326/0ی با امتیاز اعتماد شیبی قرار دارد. رفتار

در اولویت چهارم، قرار دارد. نرخ ناسازگاری نیز برابر با  124/0ی با امتیاز کوتاه نگراولویت سوم و 

باشد، لذا نرخ ناسازگاری به دست آمده  10/0. چون نرخ سازگاری بایستی کمتر از باشدیم 02/0

 .باشدیممطلوب 
 

 هاي رفتاريمقایسات زوجي معیارهاي تورش .10جدول

 امتیاز معیار رتبه

 356/0 اتکا و تعدیل 1

 326/0 بیش اعتمادی 2

 194/0 سازگارگرایی 3

 124/0 کوتاه نگری 4

 02/0نرخ ناسازگاری= 

 ی پژوهشهاافتهمنبع: ی
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 ي هدفهاهیالامتیاز نهایي 

 معیار، امتیاز یرز یا معیار هر ازای به گزینه هر و زیرمعیارها با معیار هر اهمیت ضرایب تلفیق از

 ارائه 11دول جی نهایی به ترتیب اولویت در بندتیاولواست.  شده تعیین هانهیگز از یک هر نهایی

 گردیده است.

 

 مقایسات زوجي نهایي .11جدول 

 امتیاز معیار رتبه امتیاز معیار رتبه

 039/0 محیط کاری 11 113/0 حسابرس الزحمهحق 1

 036/0 پیچیدگی وظایف 12 109/0 استقالل 2

 032/0 یاحرفهتردید  13 099/0 تجربه 3

 030/0 شرایط تحریمی 14 079/0 اعتماد به نفس 4

 030/0 سازگارگرایی 15 067/0 شرایط تورمی 5

 024/0 تخصص 16 061/0 یاحرفهصالحیت  6

 021/0 فشار اطالعات 17 060/0 رکود و رونق اقتصادی 7

 019/0 کوتاه نگری 18 055/0 اتکا و تعدیل 8

 016/0 پاسخگویی 19 053/0 جنست 9

 008/0 یسازمانفرهنگ 20 050/0 بیش اعتمادی 10

 05/0نرخ ناسازگاري= 

 ی پژوهشهاافتهمنبع: ی

 

 بررسي ناسازگاري معیارها

 انتقال داده دلم به است ممکن ناسازگاری این است، داشته وجود ناسازگاری غالباً واقعی دنیای در

 نرخ این ههرچ. دارد وجود سازگاری یابیمکان در کامالً باشد، ناسازگاری صفر کهیهنگام .شود

 خنر اگر کلی حالت در. کندیم پیدا افزایش نیز نهایی قضاوت در میزان ناسازگاری کند پیدا افزایش

 قضاوت در نگریباز صورت این غیر در استقبول قابل نسبتاً باشد ناسازگاری %1از  کمتر ناسازگاری

 بنابراین ستنی %1از  باالتر ناسازگاری ضریب زوجی مقایسات از کیچیه . دررسدیمنظر  به ضروری

 11که در جدول طور همان ،هاداده نهایی امتیاز قسمت در و دارد قبولی قابل نسبتاً ناسازگاری

 است. قبولقابلاست و ضریب  05/0مشخص شده است، ناسازگاری 
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 معادالت ساختاري

 برآورد مدل تحقیق -1

 
 .برازش مدل تحقیق )ضرایب مسیر(3شکل 

 های پژوهشمنبع : یافته

 
 ضرایب مسیر( tبرازش مدل تحقیق )آزمون  .4شکل

 های پژوهش                                                    منبع : یافته
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( بر خالف روش PLS-SEMسازی معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی )مدل

قت مدل های برازش مدل مبتنی بر کای دو جهت بررسی میزان مطابمحور فاقد شاخصکوواریانس 

دارد.  بستگی PLSمحور  نیبشیپباشد، این امر به ماهیت های گردآوری شده مینظری با داده

ت مدل سی کفای، مربوط به برراندافتهیتوسعههای برازش که به همراه این رویکرد بنابراین شاخص

 GOFهای افزونگی و حشو یا شاخص شوند؛ مانند شاخصمتغیرهای وابسته می بینیدر پیش

ایی حد توان ها تا چهگیری معرفدهند که برای مدل اندازهها نشان می. در واقع این شاخصهست

 و با چه تا چه حد زابرونبینی سازه زیر بنایی خود را دارند و برای مدل ساختاری، متغیرهای پیش

های خصبتدا شای مدل را دارند. لذا در این مطالعه ازادرونبینی متغیرهای ایی پیشکیفیتی توان

 کیفیت برازش مدل و سپس نتایج نهایی روابط بین متغیرها گزارش شده است. 

ه د بود کگیری انعکاسی، مدلی همگن خواههای پایایی و روایی:در صورتی مدل اندازهشاخص

 ای حداقلدل دارمپذیر متناظر با متغیر پنهان آن تغیرهای مشاهدهقدر مطلق بار عاملی هر یک از م

 ری دارندگیدازهانعکاسی را از مدل ان ریپذمشاهدهباشد. برخی از محققان پیشنهاد حذف متغیر  7/0

 باشد. 4/0که این بار عاملی آنها کمتر از 

باشد. می 7/0از  ترگبزرپذیر ، بارهای عاملی همه متغیرهای مشاهده12بر اساس نتایج جدول 

ود د متغیر خاننستهپذیر متناظر با متغیرهای پنهان، تواتوان گفت که متغیرهای مشاهدهبنابراین می

 ی توضیح دهند. خوببهرا 

 

 بارهاي عاملي عوامل فردي .12جدول 

 بار عاملي متغیر

 850/0 استقالل

 820/0 اعتماد به نفس

 837/0 تجربه

 773/0 تخصص

 787/0 ایحرفهتردید 

 804/0 جنسیت

 813/0 یاحرفهصالحیت 

 ی پژوهشهاافتهمنبع: ی

 

 7/0از  تربزرگپذیر مدل، بارهای عاملی همه متغیرهای مشاهده 13بر اساس نتایج جدول 

. الزم به ذکر است که اگرچه مقدار بار باشدیم 696/0ی که سازمانفرهنگباشد به استثنای می
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از آن  توانیم 7/0ولی به علت اختالف ناچیز آن با  باشدیم 7/0عاملی این گویه کمتر از 

پذیر متناظر با متغیرهای پنهان، توان گفت که متغیرهای مشاهدهی کرد. بنابراین میپوشچشم

 ی توضیح دهند. خوببهاند متغیر خود را توانسته

 

 بارهاي عاملي عوامل اجتماعي .13جدول 

 بار عاملي متغیر

 696/0 یسازمانفرهنگ

 825/0 فشار اطالعات

 860/0 محیط کاری

 808/0 پاسخگویی

 834/0 پیچیدگی وظایف

 ی پژوهشهاافتهمنبع: ی

 

 7/0از  تربزرگپذیر مدل، ، بارهای عاملی همه متغیرهای مشاهده14بر اساس نتایج جدول 

اند پذیر متناظر با متغیرهای پنهان، توانستهمشاهدهتوان گفت که متغیرهای باشد. بنابراین میمی

 ی توضیح دهند. خوببهمتغیر خود را 

 

 ي عوامل اقتصاديهابرنامهبارهاي عاملي  .14جدول 

 بار عاملي متغیر

 877/0 حسابرس الزحمهحق

 825/0 رکود و رونق اقتصادی

 821/0 شرایط تحریمی

 830/0 شرایط تورمی

 پژوهشی هاافتهمنبع: ی
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. باشدمی 7/0از  تربزرگپذیر مدل، ، بارهای عاملی همه متغیرهای مشاهده15بر اساس نتایج جدول 

ود د متغیر خاننستهپذیر متناظر با متغیرهای پنهان، تواتوان گفت که متغیرهای مشاهدهبنابراین می

 ی توضیح دهند. خوببهرا 

 

 هاي رفتاريبارهاي عاملي تورش .15جدول 

 بار عاملي متغیر

 865/0 اتکا و تعدیل

 821/0 بیش اعتمادی

 804/0 سازگارگرایی

 789/0 کوتاه نگری

 ی پژوهشهاافتهمنبع: ی

 

-می 7/0از  تربزرگپذیر مدل، ، بارهای عاملی همه متغیرهای مشاهده16بر اساس نتایج جدول 

اند تهن، توانسمتناظر با متغیرهای پنهاپذیر توان گفت که متغیرهای مشاهدهباشد. بنابراین می

 متغیر خود را به خوبی توضیح دهند. 

 

 بارهاي عاملي قضاوت حسابرسان .16جدول 

 بار عاملي متغیر

 833/0 1گویه 

 732/0 2گویه 

 797/0 3گویه 

 851/0 4گویه 

 ی پژوهشهاافتهمنبع: ی

 

گلدشتاین(  -دلوین pپایایی مرکب ) توان به آلفای کرونباخ وهای پایایی میاز دیگر شاخص

، آلفای 17باشد. بر اساس نتایج جدول می 7/0 هاشاخصبرای این  قبولقابلاشاره کرد. معیار 

باشد. مقدار می 7/0از  تربزرگ( برای همه متغیرهای پنهان CRکرونباخ و شاخص پایایی مرکب )

باشد که بیانگر آن است که پایایی متغیرهای می 7/0آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق باالتر از 

تحقیق از پایایی مطلوبی برخوردار است. همچنین شاخص پایایی مرکب نیز برای متغیرهای تحقیق 
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باشد که بیانگر آن است که پایایی متغیرهای تحقیق از پایایی مطلوبی برخوردار می 7/0باالتر از 

 است. 

ده شده است. معیار متوسط واریانس استخراج شده استفا AVEجهت بررسی روایی، از شاخص 

(AVE توسط )( به عنوان شاخصی برای سنجش اعتبار درونی مدل اندازه1981) 1فورنل و الرکر-

های گیری انعکاسی پیشنهاد شده است. این شاخص میزان همبستگی یک سازه با شاخص

در نظر گرفته شده است و  5/0دهد. برای این شاخص حداقل مقدار خود را نشان می دهندهنشان

پذیر خود را تبیین درصد واریانس مشاهده 50حداقل  موردنظربدین معنا است که متغیر پنهان 

باشد می 5/0از  تربزرگبرای همه متغیرهای پنهان  AVE، شاخص 17کند. مطابق نتایج جدول می

 برخوردار است.که بیانگر آن است که روایی متغیرهای تحقیق از وضعیت مطلوبی 

 

 پایایي و روایي مدل .17جدول 

 CR AVE آلفاي کرونباخ متغیر

 673/0 891/0 837/0 های رفتاریتورش

 651/0 903/0 864/0 عوامل اجتماعی

 703/0 904/0 859/0 عوامل اقتصادی

 660/0 931/0 914/0 عوامل فردی

 648/0 88/0 818/0 قضاوت حسابرسان

 ی پژوهشهاافتهمنبع: ی

 

 ضریب تعیین

باشد. این شاخص ی مدل مسیر، ضریب تعیین میزادرونمعیار اساسی ارزیابی متغیرهای مکنون 

پذیرد. مقادیر صورت می زابرونتوسط متغیر  دور نزادهد که چند درصد از تغییرات متغیر نشان می

تیب ضعیف، برای متغیرهای مکنون درون از در مدل سیر ساختاری به تر 67/0و  33/0، 19/0

تحت تأثیر تعداد معدودی  زادروناند. ولی چنانچه متغیر مکنون توصیف شده توجهقابلمتوسط و 

است. ضریب تعیین  رشیپذقابلقرار داشته باشد، مقادیر متوسط ضریب تعیین نیز  زابرونمتغیر 

 ینشده ا لیتعد یبو ضر یینتع یبتفاوت مهم ضرباشد. نیز همانند ضریب تعیین می شدهلیتعد

                                                                                                                   
1 Fornell and Larcker 
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موجود  ییراتمستقل مشاهده شده در مدل، تغ یرکند که هر متغیفرض م یینتع یباست که ضر

 یرثأبا فرض ت یینتع یبدرصد نشان داده شده توسط ضر ینبنابرا کند.یم یینوابسته را تب یردر متغ

وسط که درصد نشان داده شده ت یدر صورت شد.بایوابسته م یرمستقل بر متغ یرهایهمه متغ

مستقل مدل بر وابسته است و نه  یرهایمتغ یواقع یرثأشده فقط حاصل از ت یلتعد یینتع یبضر

 یبمدل توسط ضر یبرا یرهااست که مناسب بودن متغ ینا یگرتفاوت د مستقل. یرهایهمه متغ

به مقدار برآورد شده  توانیم هک یدر صورت یستبا وجود مقدار باال قابل مشخص ن یحت یینتع

 شده اعتماد کرد. یلتعد یینتع یبضر

وت ، ضریب تعیین و ضریب  تعیین تعدیل شده برای متغیر قضا18بر اساس نتایج جدول 

ه متغیرهای کتوان گفت باشد. بنابراین میمی 902/0و  904/0حسابرسان به عنوان متغیر وابسته 

 اند.هتوضیح داد درصد از تغییرات این متغیر را 4/90مستقل اثرگذار بر قضاوت حسابرسان 
 

 ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده .18جدول 

 شده یلتعد یینتع یبضر یینتع یبضر متغیر

 902/0 904/0 قضاوت حسابرسان

 ی پژوهشهاافتهمنبع: ی
 

 2Fاندازه اثر 

وسط کوهن باشد که تبرای تعیین شدت رابطه میان متغیرهای پنهان مدل می 2Fشاخص اندازه اثر 

 را بر روی زاونبرتوان میزان اندازه اثر یک متغیر معرفی شده است. به کمک این معیار می (1981)

، 02/0قدار مگیری نمود. کوهن به ترتیب سه در مدل معادالت ساختاری اندازه زادرونیک متغیر 

 را برای میزان اثر ضعیف، متوسط و قوی بیان نمود. 35/0و  15/0

عی اثری های رفتاری، عوامل فردی و عوامل اجتمامتغیرهای تورش، 19بر اساس نتایج جدول 

 ضعیف و عوامل اقتصادی اثری متوسط بر قضاوت حسابرسان دارند. نسبتاً
 

 2Fشاخص اندازه اثر  .19جدول 

 ی پژوهشهاافتهمنبع: ی

 قضاوت حسابرسان متغیر

 047/0 های رفتاریتورش

 122/0 عوامل اجتماعی

 172/0 عوامل اقتصادی

 082/0 عوامل فردی
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 GOFهاي اشتراک، افزونگي و شاخص

گیری، آزمون بررسی کیفیت آن است. کیفیت مدل های ارزیابی مدل اندازهاز دیگر شاخص

(، افزونگی با روایی متقاطع CV Comهای اشتراك با روایی متقاطع )گیری توسط شاخصاندازه

(CV Red و شاخص )GOF های اشتراك و افزونگی مثبت باشند، شاخص شود. چنانچهارزیابی می

گیری انعکاسی از کیفیت الزم برخوردار است. همچنین شاخص بدان معنا است که مدل اندازه

GOF  که مجذور ضرب دو مقدار متوسط مقادیر اشتراکی و متوسط ضریب تعیین است، بین صفر و

را به ترتیب به عنوان مقادیر  36/0 و 25/0، 01/0( سه مقدار 2009باشد. تزلس و همکاران )یک می

های ، مقدار شاخص20معرفی نمودند.بر اساس نتایج جدول  GOFضعیف، متوسط و قوی برای 

را  644/0که عدد  GOFباشد. همچنین شاخص اشتراك و افزونگی برای متغیرهای پنهان مثبت می

 وردار است.دهد، گویای آن است که مدل برازش شده از کیفیت مطلوب برخنشان می

 يریگاندازهي کیفیت مدل هاشاخص .20جدول 

 CV Com CV Red GOF متغیر

 - 436/0 های رفتاریتورش

 

 

644/0 

 

 - 460/0 عوامل اجتماعی

 - 477/0 عوامل اقتصادی

 - 525/0 عوامل فردی

 548/0 403/0 قضاوت حسابرسان

 ی پژوهشهاافتهمنبع: ی

 

 کلبرازش اثرات 

مستقیم بر قضاوت حسابرسان اثری مثبت و  طوربهی های رفتارتورش، 21بر اساس نتایج جدول 

باشد. درصد معنادار می 95باشد که در سطح می 134/0معنادار دارد. ضریب برآورد شده برابر با 

ده مستقیم بر قضاوت حسابرسان اثری مثبت و معنادار دارد. ضریب برآورد ش طوربهی عوامل اجتماع

مستقیم بر  طوربهی عوامل اقتصادباشد. درصد معنادار می 99باشد که در سطح می 363/0برابر با 

باشد که در می 258/0قضاوت حسابرسان اثری مثبت و معنادار دارد. ضریب برآورد شده برابر با 

ثبت و مستقیم بر قضاوت حسابرسان اثری م طوربهفردی عوامل باشد. درصد معنادار می 99سطح 

 باشد.درصد معنادار می 95باشد که در سطح می 250/0معنادار دارد. ضریب برآورد شده برابر با 

 آزمون تي اثرات کل .21جدول 
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 ی پژوهشهاافتهمنبع: ی

 

 برازش اثرات بارهاي بیروني

در سطح  tن ی بر اساس آزموعوامل فرد، همه بارهای عاملی برای متغیر 22بر اساس نتایج جدول 

ر خود پذیهدهتوان گفت همه متغیرهای مکنون با متغیرهای مشادار هستند. لذا میدرصد معنی 99

ا رمتغیر ن کنون، آمپذیر متناظر با متغیر داری دارند. به بیان دیگر، متغیرهای مشاهدهرابطه معنی

 اند. ی توضیح دادهخوببه

 

 بارهاي بیروني عوامل فردي tآزمون  .22جدول 

 ی پژوهشهاافتهمنبع: ی

در  tی بر اساس آزمون عوامل اجتماع، همه بارهای عاملی برای متغیر 23بر اساس نتایج جدول 

توان گفت همه متغیرهای مکنون با متغیرهای دار هستند. لذا میدرصد معنی 99سطح 

 متغیر
مقدار 

 نمونه

میانگین 

 نمونه

انحراف 

 استاندارد

مقدار 

 tآماره 

-سطح معني

 داري

قضاوت   ←هاي رفتاريتورش

 حسابرسان
134/0 128/0 059/0 283/2 023/0 

قضاوت    ←عوامل اجتماعي

 حسابرسان
363/0 370/0 119/0 040/3 002/0 

قضاوت    ←عوامل اقتصادي

 حسابرسان
258/0 252/0 064/0 032/4 000/0 

قضاوت    ←عوامل فردي

 حسابرسان
250/0 253/0 102/0 456/2 014/0 

 متغیر
مقدار 

 نمونه

میانگین 

 نمونه

انحراف 

 استاندارد

مقدار 

 tآماره 

سطح 

 داريمعني

 000/0 517/32 026/0 851/0 850/0 استقالل  ←عوامل فردی 

 000/0 923/33 024/0 821/0 820/0 نفساعتمادبه  ←عوامل فردی 

 000/0 734/32 026/0 837/0 837/0 تجربه  ←عوامل فردی 

 000/0 020/18 043/0 771/0 773/0 تخصص  ←عوامل فردی 

تردید   ←عوامل فردی 

 ایحرفه
787/0 784/0 040/0 756/19 000/0 

 000/0 545/25 031/0 803/0 804/0 جنسیت  ←عوامل فردی 

صالحیت   ←عوامل فردی 

 ایحرفه
813/0 813/0 034/0 798/23 000/0 
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پذیر متناظر با متغیر ، متغیرهای مشاهدهگریدانیببهداری دارند. پذیر خود رابطه معنیمشاهده

 اند.ی توضیح دادهخوببهمکنون، آن متغیر را 
 

 بارهاي بیروني عوامل اجتماعي tآزمون  .23جدول 

 ی پژوهشهاافتهمنبع: ی
 

در  tی بر اساس آزمون عوامل اقتصاد، همه بارهای عاملی برای متغیر 24بر اساس نتایج جدول 

-توان گفت همه متغیرهای مکنون با متغیرهای مشاهدهدار هستند. لذا میدرصد معنی 99سطح 

پذیر متناظر با متغیر مکنون، آن ، متغیرهای مشاهدهگریدانیببهداری دارند. پذیر خود رابطه معنی

 اند. ی توضیح دادهخوببهمتغیر را 
 

 بارهاي بیروني عوامل اقتصادي tآزمون  .24جدول 

 پژوهشی هاافتهمنبع: ی

در  tی بر اساس آزمون های رفتارتورش، همه بارهای عاملی برای متغیر 25بر اساس نتایج جدول 

-توان گفت همه متغیرهای مکنون با متغیرهای مشاهدهدار هستند. لذا میدرصد معنی 99سطح 

 متغیر
مقدار 

 نمونه

میانگین 

 نمونه

انحراف 

 استاندارد

مقدار 

 tآماره 

سطح 

 داريمعني

  ←عوامل اجتماعی 

 سازمانیفرهنگ
696/0 696/0 047/0 742/14 000/0 

فشار   ←عوامل اجتماعی 

 اطالعات
825/0 823/0 028/0 894/29 000/0 

 000/0 843/45 019/0 860/0 860/0 محیط کاری  ←عوامل اجتماعی 

 000/0 832/23 034/0 807/0 808/0 پاسخگویی  ←عوامل اجتماعی 

پیچیدگی   ←عوامل اجتماعی 

 وظایف
834/0 835/0 025/0 134/33 000/0 

مقدار  متغیر

 نمونه

میانگین 

 نمونه

انحراف 

 استاندارد

مقدار 

 tآماره 

سطح 

 داريمعني

شرایط  ←عوامل اقتصادی 

 تحریمی

821/0 822/0 023/0 657/35 000/0 

شرایط  ←عوامل اقتصادی 

 تورمی

830/0 827/0 029/0 084/29 000/0 

الزحمه حق ←عوامل اقتصادی 

 حسابرس

877/0 877/0 017/0 988/51 000/0 

رکود و رونق  ←عوامل اقتصادی 

 اقتصادی

825/0 822/0 032/0 545/25 000/0 
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مکنون، آن  پذیر متناظر با متغیرداری دارند. به بیان دیگر، متغیرهای مشاهدهپذیر خود رابطه معنی

 اند. ی توضیح دادهخوببهمتغیر را 

 

 يهاي رفتارتورشبارهاي بیروني  tآزمون  .25جدول 

 ی پژوهشهاافتهمنبع: ی
 

 tآزمون  بر اساس قضاوت حسابرسان، همه بارهای عاملی برای متغیر 26بر اساس نتایج جدول 

های توان گفت همه متغیرهای مکنون با متغیردار هستند. لذا میدرصد معنی 99در سطح 

تغیر اظر با مپذیر متن، متغیرهای مشاهدهگریدانیببهداری دارند. پذیر خود رابطه معنیمشاهده

 اند.ی توضیح دادهخوببهمکنون، آن متغیر را 
 

 بارهاي بیروني قضاوت حسابرسان tآزمون  .26جدول 

 ی پژوهشهاافتهمنبع: ی

 گیرينتیجه

 متغیر
مقدار 

 نمونه

میانگین 

 نمونه

انحراف 

 استاندارد

مقدار 

 tآماره 

سطح 

 داريمعني

اتکا و  ←های رفتاری تورش

 تعدیل
865/0 865/0 023/0 517/37 000/0 

بیش  ←های رفتاری تورش

 اعتمادی
821/0 822/0 031/0 319/26 000/0 

کوتاه  ←های رفتاری تورش

 نگری
789/0 788/0 043/0 278/18 000/0 

 ←های رفتاری تورش

 سازگارگرایی
804/0 802/0 043/0 558/18 000/0 

 متغیر
مقدار 

 نمونه

میانگین 

 نمونه

انحراف 

 استاندارد

مقدار 

 tآماره 

سطح 

 داريمعني

 000/0 053/31 027/0 834/0 833/0 1گویه   ←قضاوت حسابرسان 

 000/0 096/14 052/0 728/0 732/0 2گویه   ←قضاوت حسابرسان 

 000/0 409/23 034/0 796/0 797/0 3گویه   ←قضاوت حسابرسان 

 000/0 848/42 020/0 852/0 851/0 4گویه   ←قضاوت حسابرسان 
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مدل  کیارائه  و بر قضاوت حسابرسان لیاتکا و تعد یتورش رفتار یبررسهدف از انجام این مطالعه، 

های کمی و کیفی استفاده شده است. روشباشد. جهت نیل به اهداف تحقیق از تلفیقی از ی میبوم

در بخش کیفی با استفاده از روش گلوله برفی و مراجعه به خبرگان در رابطه با اهداف مطالعه از آنها 

مقوله  4مفهوم در چارچوب  25سؤال شده است. مطابق نظر خبرگان در مرحله اول تحقیق 

حله اول، در مرحله دوم مفاهیم به سازی مفاهیم در مرشناسایی شد. پس از گردآوری و مرتب

شده است. در نهایت تعداد  سؤالخبرگان ارجاع داده شده و از آنها در رابطه با مفاهیم مرحله اول 

-مقوله می 4در چارچوب  مؤلفه 20هایی که در مدل نهایی تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند مؤلفه

، اهداف نظارت. باشدیم 1-5ی جدول هامؤلفهبنابراین مدل نهایی تحقیق شامل ؛ باشند

 یهاشاخص، نظارت یهاطهیح، ناظران یاراتاخت، ناظران اتیخصوصی، نظارت بانک یهاشرطشیپ

مبارزه با ی و از وقوع انواع فساد بانک یریجلوگی، اسالم یارهایتناسب با مع، عملکرد یابیارز

(، 1397تحقیقاتی همچون؛ طوقی )باشد. نتایج حاصله در این مطالعه با نتایج یی میشوپول

(، هی 1395(، هرمزی و همکاران )1396سعیدی گراغانی و ناصری )(، 1397جاویدی و همکاران )

 .باشدیمهمسو ( 2014) 1اندرسون( و 2018و همکاران )

کل ه به شک کنندیاتکا م اطالعاتی به ی،کنندگان اطالعات حسابداراز استفاده یریگروه کث

مشخص  تتحقیقا .شوندیو ارائه م یهته یرانتوسط مد یحیتوض هاییادداشت و یمال یهاصورت

ارزش ه ک کنندیرا انتخاب م ییهاشرکت گیری،یند تصمیمدر فرا گذارانهیکرده است که سرما

در  رفیط ست. ازدار ابرخور یباالتر یفیتباالتر و در واقع از ک پایداری سود آنها ازسهام و در نتیجه 

ر قرا یجنب یفشارهاشوند و تحتیم نوسان دچار یبه لحاظ اقتصاد یتجار یکه واحدها یمواقع

 تالش میا غیرمستقیو  یمطور مستقبه اوضاع شرکت به یدنسامان بخش یران برایمد گیرند،یم

 دنمثبت ش قرار دهند و موجب یررا تحت تأث یمال هایصورت شده درتا رقم سود منعکس کنندیم

رد از موا ییارر بسد ین،؛ بنابراگذاران شوندیهسرما ژهیوو به یمال یهاکنندگان صورتهاستفاد نگاه

از  یناش وعین موضو ا یستن یکسانکنندگان آنها با استفاده ی،مال کنندگان اطالعاتیههدف ته

 ه بتوانک ییارهاراهکارها و ابز یطی،شرا ین. در چنهاستشرکت در ینفعذ یهاگروه ینتضاد منافع ب

ه حداقل برا  یندگیمشکالت نما و کرد یلتعد یآنها تضاد منافع به وجود آمده را به نوع یقطر از

اد افر دماتخ ه ازابزارها، استفاد ینا یانبرخوردار شده است. از م اییت ویژهممکن رساند، از اهم

امعه در ج یاگسترده نمود ی،اطالعات حسابدار ی بهاعتبارده یو مستقل برا یتصالح نظر باصاحب

. لذا ستفته اگر ی قرارو اقتصاد یمال گیرندگانیماز تصم یتوجه اقشار مختلف مورد کرده و یداپ

 باشد. تواند در چنین شرایطی راهگشاگیری از حسابرسان متخصص و با کیفیت باال میبهره

                                                                                                                   
1 Anderson 
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 یهایژگیبزرگ در دهه اخیر باعث شده است تمرکز بر و یهایورشکستگی، تقلب و ناکام

ها شرکت یهاتیعنوان خط مقدم شناسایی و افشای واقعو عملکردی حسابرسان به یشناختروان

 یهاگذشته به گزارش یهادر طی سال یاندهیطور فزابرای ذینفعان تلقی شود و چراکه جامعه به

بر اساس این تقاضا، از حسابرسان . قاضا نشان داده استدرخور اتکا و توأم با کیفیت حسابرسی ت

درستی در حین فرآیند حسابرسی به دور از هرگونه وابستگی  یهاتا داوری و قضاوت رودیانتظار م

حسابرسی باعث  یهایقصور توسط حسابرسان در بررس. ذهنی داشته باشند یهافرضشیو یا پ

و  گرددیکه باعث کاهش کیفیت آن م شودیرسی مسلسله اشتباهاتی در حرفه حساب یریگشکل

. وجود این اشتباهات در کنار ابدییقابلیت اتکاپذیری به اظهارنظرهای حسابرسی کاهش م

 سردرگمی و ابهام برای ذینفعان ایجاد شود. بر گرددیاطالعات باعث م یهایدگیچیو پ تیکفاعدم

اطالعاتی ذینفعان در سطح بازار سرمایه،  منظور درك نیازهای، بهستیبایاین اساس ابتدا م

نگر درباره در واقع یک دیدگاه کل. نگر مورد ارزیابی قرار دهندصورت کلها را بهحسابرسان داده

به حسابرسان در شناسایی عوامل مختلف و  تواندیکار، در ارزیابی استراتژیک ماطالعات صاحب

همچون  ییهانتایج پژوهش. کاران، کمک شایان توجهی نمایدمدل کسب و کار صاحب دکنندهیتهد

صورت شده بهارائه یهاکه داده دهدینشان م( 2005) 2شولتزو اودنیل و ( 2012) 1لویپیولد و کیدا

همچون  ییهاحسابرسان را افزایش دهد، اما از منظر پژوهش یادقت قضاوت حرفه توانندینگر مکل

مشخص  یشناختروان یهانهیدر زم( 2014و همکاران ) 4و یوتامی( 1977) 3ت و ویلسوننیسب

در  تورشطور بالقوه سبب ایجاد به تواندیصورت کل نگرانه مشده به گردید، ارزیابی موضوعات ارائه

یک خصیصه یا ویژگی  یسازیک خطای ادراکی است که با برجسته تورششود.  یریگمیتصم

شناخت انسان  کهی، هنگامگریدعبارت. بهکندیرا دچار خطا و اشتباه م رندهیگمیفرد، تصممنحصربه

را نیز تحت تأثیر  هایژگی، ارزیابی انسان نسبت به دیگر وفرضشینسبت به یک ویژگی، با ایجاد پ

تأثیر گذاشته که  رندهیگمیوان تصمبر ادراك حسابرس به عن های رفتاریتورشبنابراین قرار دهد؛ 

از منظر نتایج پژوهش . شودیم یریگمیاین موضوع باعث کاهش قدرت استدالل و تحلیل در تصم

به ( 2010) 6و شولتز و شولتز( 2010) 5همچون گراملینگ و همکاران ییهاباید بیان نمود، پژوهش

نادرست در ارزیابی ریسک  یریگمیسبب تصم تواندیمهای رفتاری تورشاین نتیجه رسیدند که 

                                                                                                                   
1 Luippold and Kida 

2 Donnel and Schultz  

3 Nisbeth and Wilson 

4 Utami 

5 Grammling 

6 Schultz and Schultz 
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بعدی، گردد؛ بنابراین  یهایابیمالی در حین مرحله تحلیلی یا در ارز یهاتحریف عمده صورت

کاران، با توجه به مالی از جانب صاحب یهاکاهش ریسک ارزیابی نادرست از حجم تحریف صورت

کیفیت های رفتاری رشتواز اهمیت بسزایی برخوردار است، چراکه وجود های رفتاری تورش

از طریق های رفتاری تورش. در واقع دینماینهایی حسابرسان را دچار خطا م یهایریگمیتصم

. شودیحاصل م هاصهییا خص هایژگیتعمیم ارزیابی یک ویژگی یا خصیصه خاص در ارزیابی سایر و

 یطرفیکه ادراك حسابرس مبنی بر ب شودیدر حرفه حسابرسی زمانی حاصل مهای رفتاری تورش

کار قرار یا خصایص مثبت یا منفی صاحب هایژگیدر بررسی شواهد و مدارك اولیه تحت تأثیر و

او را تحت تأثیر قرار دهد. نتایج  یریگمی، قضاوت و تصمهایژگیکه وجود این و یاگونهگیرد، به

راهه  ی و بلوغ ادراکی حسابرس در کارگرای یا، وجود حرفهدهدیپژوهش در این زمینه نشان م

 ییهایژگیفرد را بر حسب و یریگمیرا کنترل و تصمهای رفتاری تورش یتا حد تواندیشغلی م

 .همچون سنوات شغلی و یا تجربه کاری متکی نماید

امروزه با توجه به رقابت شدید حاکم بر بازار حسابرسی، ارائه خدمات با کیفیت از سوی 

که سهم بیشتری از بازار  یخصوص مؤسساتکاران بهحسابرسی برای حفظ و جذب صاحبمؤسسات 

اند، ضرورتی انکارناپذیر است. بنابراین، شناخت دقیق حسابرسی را به خود اختصاص داده

برای حفظ  یاعملکردی آنها در راستای رعایت اخالق حرفه یهایژگیکاران و وصاحب

ز طرف دیگر، خدمات . ارسدیم بازار خود، ضروری به نظر ماجتماعی و حفظ سه یهاتیمسئول

ویژه هستند که به دلیل وجود ارتباط متقابل بین حسابرسان با  حسابرسی، دارای ارزش

و نقش  گرددیانجام شده م یهایکاران از حسابرسصاحب ینهیکاران منجر به استفاده بهصاحب

داشته باشد. از طرف دیگر  تواندیدر بازار م مهم و تأثیرگذاری بر عملکردهای رقابتی آنها

خود  یهایریگمیبرای ارتقای سطح تصم توانندیکاران از ارتقای سطح خدمات حسابرسان مصاحب

کاران در یک بازار رقابتی از طریق ( باور دارند که صاحب2007) 1استفاده کنند. بامبر و الیر

کیمی بر تقویت عینت حسابرسان و استقالل و این رابطه تح شوندیحسابرسانشان شناخته م

کاران تمایل دارند تا اعتماد بیشتری در بازار از جانب ، زیر این دست از صاحبباشدیحسابرسان م

 کیفیت برای حسابرسان فنی صالحیت و قضاوت گذاران کسب نمایند.سهامداران و سرمایه

 در حسابرسان کافی عدم تخصص ازی ناشی احرفه تردید و است. شک اهمیت حائز هایحسابرس

 رکود هنگام که حسابرسانی .شودیم حسابرسی یهانقص از بسیاری به خود منجر یهایبازرس

 تواندیم بیشتری خواهند داشت. حسابرس یاحرفه تردید و شک شوندیم کار بازار وارد اقتصادی

 حسابرس دیگر، طرف . ازکندیم تعیین را زندیمکه از او سر  برخوردی نوع محیط زیرا شود، منفعل

                                                                                                                   
1 Bamber and Iyer 
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 کندیم برجسته را آن ارزش محیطی که در را انسانی سرمایه از خاص نوع یک فعاالنه است ممکن

 ارزیابی که همراه است بیشتر شک و تردید با اقتصادی رکود که مشخص است کامالًکند.  ایجاد

 بر اقتصادی رکود این، بر عالوه. کندیتر مسختی مرزها سوآن برای را شرکت یک مالی عملکرد

 در خود ی مالیهاصورت زیبایی تقویت برای اغلب مدیران و گذاردیم منفی تأثیرها شرکت درآمد

 رکود هنگام در زیبرانگشک وجود موارد صورت در باید . حسابرسانشوندیم روبرو فشار باها دوره آن

با انبوهی از  یادوره طی که حسابرسانی، نی. همچندهند نشان بیشتری تردید و شک اقتصادی

 شکاکیت از میزان بیشتری ،اندکارشده بازار وارد حسابرسی ی معیوبهایبررسو  هایدگیرس

 شدید رکود کار طی شروع که میابییدرم بعالوه، .باشندیمدارا  خود همتایان به نسبت را یاحرفه

 نگرش که است آن از حاکی نتایج این .دارد حسابرس تعدیلی تصمیمات بر بیشتری تأثیر اقتصادی،

 شد، قراردادی شریک که بعدها سال حتی است شده ایجاد کار بازار به هنگام ورود در که حسابرس

 .گذاردیم تأثیر وی حسابرسی روی

 

 پیشنهادات

 یابدارحس یاارائه خدمات حرفه یآنها برا یسازافراد و آماده یااولین گام جهت آموزش حرفه .1

وکار . با توجه به تحوالت اخیر در عرصه کسبردیپذیدانشگاه صورت م ی درو حسابرس

و همچنین، رشد  یبزرگ دولت یهاشرکت یسازیخصوص حسابرسان کشورمان از قبیل

ضرورت دارد تا آموزش  ی امروزی،وکاردر محیط کسب حسابرسیروزافزون توجه به 

 یارفهخدمات ح ارائه بهبود در کیفیت باعثارائه گردد تا  یترحسابرسان به نحوه مطلوب

 یسو حسابر یحسابدار یدانشگاه یهادر درس رودیانتظار م ،رونیا از توسط آنها شود.

 موزشآ یمتول ینکهشود. همچنین با توجه به ا داده آموزش یانبه دانشجوی امباحث حرفه

نامه ر براست، الزم است تا د حسابرسی زمانو سا یاحرفه یهاحسابرسان در کشورمان، انجمن

ه بوظهور ن یک مهارتعنوان به دیتردمسئله  ی،ها و سازمان حسابرسانجمن ینساالنه آموزش ا

 ارداز مو یکیعنوان به شناخت انواع تردید یهاحسابرسان آموزش داده شود و شرکت در دوره

 .مورد توجه قرار گیرد ی،در سمت شغل ارتقا

ر ستمم یو سرپرست ی، نظارتاعتبار مؤسسات حسابرس یو ارتقا یکیفیت حسابرس یتتقو یراب .2

پیامد  رأثیت . همچنین با توجه بهیردحسابرسان صورت پذ یرحسابرسان ماهر بر کار سا یاز سو

 یکارهاازوس ی،جامعه حسابداران رسم یتا از سو رودی، انتظار مشگانیپهم یابیتصمیم بر ارز

 یرد.حسابرسان ماهر صورت پذ یاز سو شگانیپهم ییابارز برای الزم
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بر اساس نتایج  که چرادر شرایط رکود و رونق اقتصادی.  هاشرکتتوجه به نتایج حسابرسی  .3

. لذا توجه به نتیجه باشدیمحاصله، رکود و رونق اقتصادی بر قضاوت حسابرسان اثرگذار 

 باشد. ربطیذمراجع  مدنظردر شرایط خاص اقتصادی بایستی  هاشرکتحسابرسی 

 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                            40 / 46

https://mieaoi.ir/article-1-1180-fa.html


 407         1401 بهار، تمشسي و هفصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

 

 منابع

 تیبا کم حسابرس در ارتباط یعوامل موثر بر قضاوت حرفه ا ی. بررس1396. اسمآل نبهان، ج .1

، شهدم یارشد، دانشگاه فردوس ینامه کارشناس انیدر عراق. پا یشواهد حسابرس تیفیو ک

 .یدانشکده علوم ادار

 انیآنها. پا حسابرسان بر قضاوت یگریاولیو ماک یرفاه فرد ریتاث ی. بررس1394. اطمهبلور، ف .2

 .یدانشکده علوم انسان زد،یواحد  یارشد، دانشگاه آزاد اسالم ینامه کارشناس

 یالتتما بر حسابرسی کیفیت کنندگی . اثر تعدیل1397. سینو جوکار، ح هدیبهارمقدم، م .3

، 57ره ، شما14سال  ،یمال یحسابدار تجربی مطالعات. سهام گذاریقیمت در گذارانسرمایه

 .123-146ص 

رد مبتنی طراحی الگوی هویت در قضاوت حسابرسی با رویک. 1397باباجانی، جعفر وهمکاران.  .4

 .97تابستان  71سال هجدهم شماره  دانش حسابرسی، مجله .بر نظریه داده بنیاد

 انپای. هابانک یقیسهامداران حق یرگیمیبر تصم یعوامل رفتار ری. تأث1396. یکتا ت،یپاك ن .5

 .یو حسابدار تیریدانشکده مد ،ییارشد، دانشگاه عالمه طباطبا ینامه کارشناس

نامه  انیسود. پا یداریو پا یاظهار نظر حسابرس نی. ارتباط ب1394. ریمم ی مقدم،پناه .6

 .یو مال تیریارشد، دانشگاه حاتم، دانشکده مد یکارشناس

 ریتأث ی. بررس1397. همنب ی مهد،و بن درت اهللق ا،نی ، طالبمضانعلیر ،ییای، رواظمک ،یدیجاو .7

 ریسطح تفس هیبر نظر یحسابرس: مبتن یرگی میبر قضاوت و تصم ریطرز فکر تفس شیگرا

 .141-169، ص 39، شماره 10سال  ،یمال ی. حسابداریفاصله روان

 گذاریهیبر فرصت سرما یحسابرس تیفیک ریتاث ی. بررس1395. لیو قانع، ع هرهز ی ها،حاج .8

، 63اره ، شم16سال  ،یشده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابدار رفتهیپذ هایشرکت

 .103-128ص 

ساله ر. رانیحسابرسان در ا یاقضاوت حرفه یبرا ی. ارائه چارچوب1398. امیفرد، ح یحجت .9

 و اقتصاد. تیریباهنر کرمان، دانشکده مد دیدانشگاه شه ،یدکتر

. 1400. بوالقاسما ی،آباد حیمس لیرضا وع ،نی. مهرآذحمدرضام ی،شورورز ؛مانیا ی،خاکسار .10

اقتصاد و  هی. نشریمال یدر گزارشگر رانیمد یراخالقیجهت کشف رفتار غ یمدل بوم یطراح

 .325-351، (36) 10اسالمی.  یبانکدار
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در  ییو پاسخگو یحسابده ،یحسابرس ریتأث. 1394. عیدآشورزاده س ،محمد مهدی یرونق .11

(: 11) 4 ;1394اسالمی.  یاقتصاد و بانکدار هی. نشریو توسعه اقتصاد یتوسعه اخالق اسالم

140-129 

. 1400. اسمق ،روانیش یاله و شعبان ی،، محمداهره.ط ،باش محله یمی. رحادیه ی،دیسع .12

 10اسالمی.  یاقتصاد و بانکدار هی. نشریحسابرس یهانهیبر هز ییشواحکام پول ریتأث یابیارز

(34: )203-169 

حسابرس در  ای بر قضاوت حرفه یتیشخص پیت ری. تأثحمدا ،یو ناصر سلمم ،یگراغان یدیسع .13

، شماره 2سال  ،یو رفتار یارزش یبرآورد. حسابدار یحاو هایبه حساب یبودجه زمان صیتخص

3 ،184-169. 

و  یبر قضاوت حرفه ا یتیو موقع یاجتماع ،یعوامل فرد ریتأث ی. بررس1397. لیع ،یطوق .14

واحد شاهرود، دانشکده  یارشد، دانشگاه آزاد اسالم ینامه کارشناس انیحسابرس. پا یتخصص

 .یعلوم انسان

وارده  ی( حسابرسان و فشارهای)اخالقیاحرفه . عوامل موثر بر قضاوت1395. هرامعموزاد، ش .15

 .یو حسابدار تیریدانشکده مد ،ییارشد، دانشگاه عالمه طباطبا ینامه کارشناس انیها. پابرآن

بر   یسواد مال ری. تأث1395. یض. فیرو فالح شمس، م حمدا ،نژاد عقوبی، ریمقالمق، ک .16

شماره  ،یمال تیرمدی انداز بورس اوراق بهادار تهران. چشم گذارانهیسرما یرفتار هایتورش

 .75-94، ص 16

حسابرسان و رابطه سطح مهارت  یاخالق تی. عوامل موثر بر حساس1392. حسانکاظم پور، ا .17

 تیریدانشکده مد ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ،ی. رساله دکتریو قضاوت اخالق تیها با حساسآن

 .یو حسابدار

 تیریمد هایزهیو انگ یرفتار های. تورش1394. ریدونف ،یرودپشت یو رهنما یاناک ،یمیکر .18

 .14، شماره 4سال  ت،یریمد یو حسابرس یسود. دانش حسابدار
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