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فيش برداري است .جامعه آماري تحقيق حسابرسان و حسابداران حرفهاي كه از بين آنها با استفاده
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تاثير ويژگيهاي اجتماعي حسابرسان بر قضاوت آنها در حل تعارض ميان حسابرس و مديريت

 .1مقدمه
رشد اجتماعي يكي از جنبههاي مهم رشد انسان است .ذاتي بودن زندگي جمعي در انسانها ضرورت
تماس با ديگران و نيز توجه به اين جنبه از رشد به عنوان امر گريز ناپذير جلوه ميدهد .اسالمرسكي
و دان ( )1996اجتماعي شدن را فرايندي ميدانند كه كودكان را قادر ميسازد تا رفتار ديگران را
درك و پيش بيني كنند ،رفتار خود را كنترل و تعامل با ديگران را تنظيم كنند .بر اين اساس رشد
اجتماعي عبارت است از تشخيص حقوق و مسئوليتهاي خود و ديگران ،دوست يابي ،همكاري با
گروه ،قضاوتهاي اخالقي و كسب استقالل (كافي و همكاران .)1391 ،سالمت در بين افراد جامعه و
حرفه ميتواند عامل مؤثر در موفقيت يا عدم موفقيت آنها باشد .يكي از اعضاء جامعه كه تأثيرگذار
بر تصميمات اقشار و گروههاي ديگري از جامعه است ،حسابرسان هستند كه ويژگيهاي شخصيتي
آنها ميتواند بر كيفيت قضاوت حرفهاي آنها تأثير گذار باشد .يكي از مكاتبي كه در سالهاي اخير در
حوزه روانشناسي و حسابرسي مورد توجه قرارگرفته و تأثيرات ويژگيهاي شخصيتي در روانشناسي
را بر حسابرسي مطرح كرده ،مكتب تردگرايي (شك گرايي) است .ويژگيهاي شخصيتي حسابرسان
مستقل بر نوع و شيوه كار آنها در كشف انحرافات موثر است و در نهايت اين مساله كيفيت حسابرسي
را تحت الشعاع قرار ميدهد .اهميت كيفيت حسابرسان از آنجا ناشي ميشود كه بين مديران شركت
وسرمايهگذاران تقارن اطالعاتي وجود ندارد .از آنجا كه بحث ارزش يابي سهام شركت مطرح ميباشد،
حسابرسي يكي از راههاي مشخص كردن اعتبار اطالعات صورتهاي مالي است .طبق تعريف دي
آنجلو ( )1981و گويي چن ( )2006چنين مطرح ميكنند كه «حسابرسي با كيفيت باالتر» دقت
اطالعات تهيه شده را بهبود ميبخشد و به استفاده كنندگان بخصوص سرمايهگذاران فرصت ميدهد
با اعتماد بيشتري حسابرسي را فراهم ميسازد .چون حرفه حسابرسي براي بقا به اين اعتماد و اعتبار
نياز مبرم دارد (يعقوب نژاد و همكاران.)1391 ،
حسابرسان نقش حياتي در زندگي كسب و كار جهاني امروز بازي ميكنند .آنها به عنوان ارائه
دهندگان كليدي از اطالعات مالي به سرمايهگذاران ،وام دهندگان و ساير ذينفعان شركت هستند .از
آنها انتظار ميرود اطالعات قابل اعتماد و واقعي ارائه نمايند و همچنين در حالي كه وظايف حرفهاي
خود را انجام ميدهند رفتار مسئوالنه داشته باشند .در سوي ديگر ،رسوايي مالي در گزارشهاي اخير
نشان ميدهد كه مانند ساير حرفه ها ،حسابرسان همچنين ميتوانند با معضالت اخالقي و رفتار غير
اخالقي روبرو باشند كه منجر به از دست دادن شهرت براي برخي از حسابرسان و همچنين آسيب
حرفهاي تا حد جدي شوند .از طرف ديگر،تصميم گيري در حسابرسي كه با برخي از معضالت اخالقي
مواجه است ،به چيزي بيش از يك شايستگي صرفا فني ،نياز است .به همين دليل ،درك درستي
از محيط زيست تصميم گيري اخالقي در عملكرد حسابرسان مهم است (كاليسكان و همكاران،
ض تقريبا هميشه با احساس
 .)2014قضاوت در يك موقعيت نامطمئن و ريسك دار رخ ميدهد .تعار 
ض و برداشتها از آن به
س همراه است؛ درحالي ك ه تعار 
عصبانيت ،درماندگي ،رنج ،اضطراب يا تر 
ي مديريت
ي گرايش دارد ،اما تعارض لزوما امري منفي نيست و اين توانايي ،برا 
سوي تصوير منف 
تعارضاست كه بر پيامدهاي آن اثر ميگذارد .نكته مهم در اينجا اين است كه هر چند تعارض امري
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 .2اهميت و ضرورت تحقيق
قضاوت حرفهاي در حسابرسي ،بهكارگيري دانش مربوط و تجربه در محدودهاي است كه به وسيله
استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و آيين رفتار حرفهاي تعيينشده تا در مواقعي كه ميتوان بين
اقدامهاي جايگزين ،يكي را انتخاب كرد ،تصميم مناسبي گرفته شود .رويكرد استانداردي براي اعمال
قضاوت حرفهاي وجود ندارد ،اما اعمال قضاوت حرفهاي درست در انجام وظيفه يك حسابرس ،عامل
برجستهاي است و افزايش مهارت در قضاوت براي حسابرسان اساسي است (خوشطينت و بستانيان،
 .)1386از اينرو در شرايط حاضر ،يكي از پيچيدگيهاي حسابداري و حسابرسي كه نياز به توجه
دارد ،در نظر گرفتن ويژگيهاي شخصيتي قضاوت كنندگان است كه در هيچ كتاب استانداردي به
آن اشاره نشده است .چراكه قضاوت امري است كه در تمام فرايند عمليات حسابرسي وجود دارد و
ضرورت توجه به ويژگيهايي همچون اعتماد بيشاز حد قضاوت كنندگان و شخصيت ماكياوليسم
منجر به افزايش انتظار در كيفيت قضاوت حسابرسان ميشود .قضاوت حرفهاي در كارهاي حسابرسي
و فرايند آن موضوعي پيچيده است .اين موضوع موجب چالشهاي عديده در حرفه حسابرسي شده
است .بررسي مطالعات انجامشده و وضعيت موجود در ايران و ساير كشورها ،حكايت از آن دارد كه
حسابرسي همچون ساير حرفهها درگير چالشهاي عديدهاي است .به دليل تغييرات محيطي و تأثير
آن بر حرفه حسابرسي ،چالشهاي فراواني مطرح است (حساس يگانه .)1384 ،يكي از چالشهاي
حاكم بر حرفه حسابرسي ،اعتماد بيش از حد حسابرسان و همچنين تعصب داشتن نسبت به اين
موضوع است .يكي ديگر از چالشهاي حاكم بر حرفه ،وجود مساله ضد اجتماعي ميباشد كه منافع
فردي بر منافع جمع ارجحيت مييابد و همه اين عوامل منجر به تعارض بين حسابرس و مديريت
ميگردد .سازمانها از نظر ميزان فرصتي كه به افراد حرفهاي ميدهند تا طبق قضاوت حرفهاي خود
عمل كنند ،ممكن است متفاوت باشند .از اين رو سؤاالت متعددي ممكن است مطرح شود اين
است كه آيا حسابرسان حرفهاي در محيطهاي حرفهاي مشغول بكارند يا خير و بالعكس يعني آيا
حسابرسان واقعاً حرفهاي در خدمترساني به جامعه بهره ميگيرند؟ (اكبري
محيطهاي حرفهاي از
ِ
الكه و همكاران.)1392 ،
در حاليكه ميتوان قضاوت را از ابعاد مختلف از جمله تداوم فعاليت ،حل تعارض بين حسابرس
و مديريت و يا ارزيابي ريسك مورد بررسي قرارداد ،مطالعات انجام شده بيشتر در حوزه ارزيابي
ريسك و تداوم فعاليت بوده اند و كمتر در حوزه حل تعارض بين حسابرس و مديريت كار شده
است .همچنين مطالعات انجامشده در پيشينه تحقيق بيانگر توجه كمتر به ويژگيهاي اجتماعي
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ن اهداف ،ارزشها و عقايد به وجود ميآيد ،ولي ميتوا 
ن
اجتناب ناپذير است و ب ه دليلمتفاوت بود 
ت و ب ه حداقلرساند و حل كرد (ارفورت .)2002 ،با توجه به مباحث مطرح شده در فوق
ن را هداي 
آ
تحقيق حاضر بدنبال پاسخگويي به سوال است كه فرا اعتمادي باال و پايين حسابرس چه تاثيري بر
قضاوتش براي حل تعارض بين مديريت و حسابرس ميگذارد؟ ويژگي ماكياوليسم حسابرسان چه
تأثيري بر قضاوت آنان دارد؟
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تاثير ويژگيهاي اجتماعي حسابرسان بر قضاوت آنها در حل تعارض ميان حسابرس و مديريت

حسابرسان در قضاوتهاي حرفهاي ميباشد .همچنين تحقيقات گذشته از منظر رفتار شناسي و
پديده اجتماعي به مباحث مربوط به قضاوت حرفهاي نپرداخته اند ولي در تحقيق حاضر از اين منظر
ن رو ميتوان اذعان داشت كه تحقيق حاضر از اين جهت داراي
به قضاوت توجه شده است .از اي 
نوآوري بوده و تحقيق در مباحث مربوطه ضروري به نظر ميرسد.
 .3مباني نظري و بسط فرضيههاي تحقيق
 .1-3بيش اعتمادي

اطمينان بيش از حد يك پديده شناخته شده و مستند شده در روانشناسي است .روانشناسان يك
فرد با ويژگيهاي رفتاري فرا اطميناني را به عنوان فردي تعريف ميكنند كه اعتقاد دارد اطالعات و
دانشش بسيار دقيق است .به نظر هايد ،متون مربوط به روانشناسي دو تعريف از اطمينان بيش از حد
ارائه دادهاند .نخست افراد برآورد بيش از واقع از تواناييهاي خود دارند .دوم ،افراد يك رويداد را معين
تر از آنچه كه واقعاً هست ،ميبينند .در هر يك از اين موارد ،كارگزاران اقتصادي بر اين باور هستند
كه اطالعاتشان دقيقتر از ديگران است .اين رويكردها منجر شده است كه بسياري از اقتصاددانان
اطمينان بيش از حد را بعنوان ارزيابي بيش از واقع ميانگين و ارزيابي كمتر از واقع واريانس توزيع
اطالعات تعريف كنند (آلن و ايونس.)2005 ،
 .1-1-3بيش اعتمادي و تصميم گيري

برخي از سوگيريها ميتوانند در فرايندهاي تصميم گيري رخنه كنند و تصميمها را تحت تأثير
قرار دهند .شايد بيش اعتمادي جدي ترين سوگيري ذهني و همان مقاومت حيرت آور در برابر
داليل اشتباههاي افراد باشد (موسوي و همكاران .)1391 ،روانشناسان دريافتند كه هنگام قضاوت
و تصميم گيري ،افراد براي اطالعات برجسته وزن بيشتري قايل ميشوند .افراد اغلب بدون توجه به
منبع اطالعات و بدون لحاظ ارزش پيش بيني آن به نحوي رفتار ميكنند گويي كه اطالعات قابل
اتكاء هستند و استنتاج الزم را از آن انجام ميدهند .اما در بازار اوراق بهادار بازخور اغلب آهسته است.
وقتي كه افراد قضاوت روشني در خصوص توانايي قضاوت خود ندارند ،آنگاه افراد شاهد معامله گراني
هستند كه از توانايي شان برآورد بيش از واقع دارند (خوش طينت و نادي قمي.)1388 ،
 .2-1-3عوامل موثر در بيش اعتمادي

در مطالعات مرتبط با بيش اعتمادي ،متغيرهاي مختلفي بررسي و عوامل گوناگوني به عنوان عوامل
موثر بر بيش اعتمادي مطرح شده است كه براي نمونه ميتوان به موارد زير اشاره كرد (موسوي و
همكاران1391 ،؛ وايور:)2004 ،
دشواري تكليف و اثردشوار -آسان

عمومأ هرچه سوالها دشوارتر باشد ،ميزان بيش اعتمادي هم بيشتر ميشود.
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اطالعات

ارائه بيشتر اطالعات به افراد بر اطمينان و در نتيجه بيش اعتمادي آنان ميافزايد.
طبق برخي تحقيقات تمرين باعث كاهش بيش اعتمادي و نزديك شدن به واسنجي درست
ميشود.
نرخ پايه

عبارت است از رفتار جمع در قبال يك واقعه خاص كه ميتواند به صورت درصد نشان داده شود.
اطالع از نرخ پايه يا اتفاق آراي پايه ميتواند در تعيين ميزان اطمينان باور افراد استفاده شود و در
پيش بيني رخدادهاي آينده آموزنده باشد.
تفاوتهاي فردي

بر اساس برخي تحقيقات درباره بيش اعتمادي ،تفاوتهاي فردي نيز در ميزان اطمينان موثراست.

تفاوتهاي فرهنگي

در بسياري از پژوهشها اين يافته تأييد شده كه تفاوتهاي فرهنگي در ميزان بيش اعتمادي موثر
است.
خلق  /افسردگي

برخي پژوهشها نشان داده اند كه ميزان خلق بر خود ارزيابي افراد از خود تأثيرداشته و ميزان
اطمينان آنها را تغيير داده است.
تفاوتهاي جنسيتي

يكي از عوامل تأثيرگذار بر ميزان اطمينان جنسيت است .ادبيات مربوط به نقش تفاوتهاي جنسيتي
در رقابتي بودن ،اطمينان و رفتار ريسك رو به رشد است.
شليك از روي سهو

مردم به اشتباه بر اين باورند كه آنها ميتوانند به صورت متوالي (دنبال كردن) همه اطالعات را
جمع آوري كنند و موفق به اتخاذ رويه به صورت نظام مند هستند.
شكست گروه

فرض كنيد كه يك گروه از افراد باهوش نميتوانند تصميمات ضعيف اتخاذ نمايند.
 .3-1-3بيش اعتمادي حسابرسان

يك نوع خاص از بيش اعتمادي ،در قضاوت فرد وجود دارد (بياس و همكاران .)2004 ،يكي از
ويژگيهاي بارز يك محيط حسابرسي ،نبود يك معيار عملكرد روشن است كه بتوان كيفيت كار انجام
شده توسط حسابرسان را ارزيابي نمود .شهرت حسابرسان به اين ترتيب بر اساس قضاوتهاي ذهني از
مقامات ارشد ،همساالن و زير دستان آنها شكل ميگيرد ،تاحدي كه حسابرسان خود راي در ارزيابي
دانش ديگران هستند كه اين امر براي رشتهاي مانند حسابرسي مزاحمت خواهد بود و به شدت بر
قضاوت جهت توسعه ارزيابي كيفيت حسابرسي اعتماد كرد (هان و جمال و تن.)2007 ،

تاثير ويژگيهاي اجتماعي حسابرسان بر قضاوت آنها در حل تعارض ميان حسابرس و مديريت
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 .2-3قضاوت حرفهاي
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قضاوت فرايند رسيدن به يك تصميم يا دستيابي به يك نتيجه گيري از ميان چند راه حل
جايگزين ممكن در شرايط عدم اطمينان و ريسك تعريف شده است .واژه حرفهاي كمي بعد از واژه
قضاوت در قرن سيزدهم ميالدي مطرح شد و برگرفته از واژه شغل و حرفه است و به شغل يا پيشهاي
كه نياز به كسب دانش تخصصي و آمادگي علمي اغلب طوالني و فشرده دارد يا به يك شغل ،حرفه
يا اشتغال اصلي اطالق ميشود (اسدي و نعمتي .)1394 ،سرچشمه ارزش حسابرسي صورتهاي
مالي ،قضاوت حرفهاي حسابرس و قضاوتهاي جمعي بشرح استانداردهاي حسابرسي است (كده و
ساالري .)1390 ،همچنين عدم صالحيت حسابرس در انجام قضاوتهاي حرفهاي ميتواند منجر به
تصميمات نادرستي شود كه اغلب داراي تأثيرات منفي روي كيفيت حسابرسي ،صاحبكار و اشخاص
ذينفع مرتبط با صورتهاي مالي است (رحيميان و هدايتي.)1392 ،
 .1-2-3چارچوب قضاوت حرفهاي

چارچوب قضاوت حرفهاي فرايند سازمان يافتهاي است كه حسابداران و حسابرسان باسطح مناسبي
از دانش ،تجربه و واقع بيني ميتوانند در موضوعات حسابداري بر اساس واقعيتها و شرايط مربوط در
چارچوب استانداردهاي حسابداري بكارگرفته شده ،اظهار نظركنند (اسدي و نعمتي .)1394 ،ترديد
حرفهاي كه بر اساس استانداردهاي حسابرسي حرفهاي الزامي است ،نگرشي است كه متضمن يك
ذهن پرسشگر (هشياري نسبت به شرايطي كه ميتواند نشانه ي تحريف ناشي از تقلب يا اشتباه
باشد) و ارزيابي نقادانه شواهد حسابرسي است .ترديد حرفهاي مترادف قضاوت حرفهاي نيست بلكه
زيرمجموعهاي از قضاوت حرفهاي است (رالزينا و همكاران .)2014 ،قضاوت حرفهاي از چند عامل
كليدي تأثير پذير است (كيان:)1383 ،
محيط كاري حسابرسي

ي حسابرسي (مانند جديد بودن ،غير مستمر بودن يا
ن عنصر عالوه بر ويژگيهاي خاص كارها 
اي 
پيچيدگي) ،شامل عـنصر پاسـخگويي ،وجود و شـفافيت استانداردهاي حرفهاي ،نيازهاي صاحبكاران
ي نيز ميباشد.
و استفادهكنندگان صورتهاي مـالي و نـقش كـميتههاي حسابرس 
ويژگيهاي حـسابرس

ويژگيهاي حـسابرس بـه عنوان تصميمگيرنده شامل موضوعاتي از قبيل :استقالل ،بيطرفي و
درستكاري ،ترديد حرفهاي ،معلومات ،تجربه و دانش تخصصي ،حفظ و صالحيت حـرفهاي،
اولويتبندي خـطر و جانبداريهاي بيمورد است كه انتظار ميرود تصميمات حسابرسي را تحت
الشعاع قرار دهند.
شواهد حسابرسي

شواهد حسابرسي را ميتوان به عنوان بخشي از مـحيط كـاري حـسابرسي قلمداد كرد ،اما چو 
ن
شالوده حسابرسي ،گردآوري و ارزيابي شواهد است ،شواهد حسابرسي بايد به طـور جداگان ه مطالعه
شود.
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فرايند تصميمگيري

ﻣﺤﯿﻂ
ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺤﯿﻂ /ﺟﺎﻧﺒﺪاري ﻫﺎ

رﻫﺒﺮی

ﺑﺎزﺧﻮرد درﺳﻬﺎي آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه

1
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ

2
ﻣﻼﺣﻈﻪ راه
ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ

Mindset
ﻃﺮز ﻓﮑﺮ

ﻣﺸﺎوره

ﺑﺎزﺧﻮرد ﺗﺠﺎرب ﻗﺒﻞ

رﻫﺒﺮی

5
ﺗﺸﺮﯾﺢ
وﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي
ﻣﻨﻄﻘﯽ
4
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي

3
ﺟﻤﻊ اوري
وارزﯾﺎﺑﯽ
اﻃﻼﻋﺎت

راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي دوري از دام ﻫﺎ و ﺣﺬف ﺟﻨﺒﺪاري
داﻧﺶ  /اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای
ﺷﮑﻞ .1ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻗﻀﺎوت ﺣﺮﻓﻪ اي

 .2-2-3قضاوتهاي اخالقي و رفتار ماكياوليسم

محققين به منظور ارزيابي سطح توسعه قضاوتهاي اخالقي از ديدگاههاي متفاوت تالشهاي زيادي
انجام داده اند ديدگاه شناختي – توسعه كه تاحد زيادي با تئوري پياژه و كوهلبرك منطبق است
بعنوان يك رويكرد ارزيابي علمي رشد اخالقي به طورگسترده پذيرفته شده است در برنامه ريزيهاي
توسعه ،نيروي انساني مهمترين عامل در جهت تحقق اهداف تلقي ميگردد و در اين راستا ،اين سوال
كه چرا خالئق مختلفند؟ ،براي درك رفتار انسان ضرورت اساسي دارد .بديهي است اختالفات فردي
باعث بسياري از تفاوتهاي رفتار انساني است و نخستين سرچشمه اين امتيازات شخصيت آدمي است
(ميرسپاسي .)١٣٧٨ ،اما تحقيقات نشان ميدهد كه عامل شخصيت در بسياري از موارد نقشي بسيار
مهم و قابل توجه دارد (حسينيان .)1372 ،شخصيت هر فرد نقش مهمي در عملكرد شــغلي اش
دارد زيرا شخصيت فرد انگيزش و نگرش فرد را نســبت به يك شغل و شــيوهاي كه فرد به اقتضائات

تاثير ويژگيهاي اجتماعي حسابرسان بر قضاوت آنها در حل تعارض ميان حسابرس و مديريت

فرايند تصميمگيري پنج مرحله دارد :شناسايي موضوعات ،گردآوري اطالعات ،شناسايي راه حلهاي
مـمكن ،ارزيابي راه حـلهاي ممكن و نتيجهگيري .مراحل مذكور به هم مرتبط و به يكديگر وابستهاند
ي قرار داد.
اما امكان دارد در همه موقعيتها نتوان آنها را مورد بررس 

77

سال هفدهم

78

شماره  67تابستان 96
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شغلي پاسخ ميدهد مشخص ميكند .شخصيت همچنين يكي از عوامل تعيين كننده است كه هر
فردي با چه شغلي سازگارتر است زيرا هر ويژگي شخصيتي داراي شرايطي است كه متناسب با شغل
خاصي است (بابائيان و همكاران .)1393 ،با مطرح شدن مباني نظري پيرامون ويژگي اجتماعي بيش
اعتمادي و قضاوت حرفه اي ،ميتوان فرضيه اول پژوهش را به شكل زير مطرح نمود:
 :H1اعتماد بيش از حد بر قضاوت حرفهاي ثاتير ميگذارد.
 .3-3شخصيت ماكياوليسم (ماكياول گرايي)

يكي از ابعاد منفي شخصيت ،اختالالت شخصيت ماكياوليسم است .اختالل شخصيت ماكياوليسم
عبارت است از ويژگيهاي ماكياوليسمي مانند نداشتن احساس شرم يا پشيماني ،شكست در عبرت
گرفتن از تجربيات گذشته ،ضعف و نارسايي در عاطفه و هيجان ،دوري از ديگران ،اضطراب و استرس
باال و تنگي نفس (محمدي .)1393 ،ماكياول گرايي با قدرت طلبي رابطهاي تنگاتنگ دارد .فردي
كه اين ويژگيها را دارد اهل عمل (عمل گرا) است ،احساساتي نيست و بر اين باور است كه هدف،
وسيله را توجيه ميكند .ديدگاه تند طرفداران ماكياولي و آنان كه از نظر شخصيتي چنين خصيصهاي
دارند اين است كه« :اگر نتيجه ميدهد ،امانش نده» .كساني كه از نظر شخصيتي ،به مقدار زيادي
اين ويژگي را دارند موفق تر هستند ،كمتر غايب ميشوند و بيشتر ديگران را ترغيب ميكنند ولي
بازدهي اين افراد تحت عوامل موقعيتي تعديل ميشود (پوركياني و همكاران.)1388 ،
 .1-3-3ويژگيهاي شخصيتهاي ماكياوليسمي

لي در كتاب خود تحت عنوان «نقاب سالمت روان» شانزده ويژگي رفتار ماكياوليسم را فهرست
بندي نموده است .اين ويژگيها در سه خصيصه آورده است كه عبارت است از :بيهدف بودن رفتار
ماكياوليسمي برانگيخته شده ،فقدان وجدان و احساس مسؤوليت نسبت به ديگران و فقر هيجاني
(هير .)1980 ،با توجه به مباني مطرح شده پيرامون ويژگي شخصيت ماكياوليسمي جهت رسيدن به
هدف اصلي پژوهش و نيز تكميل هدف فرضيه اصلي ،ميتوان در اين بخش فرضيه زير را مطرح نمود:
 :H2شخصيت ماكياوليسمي بر قضاوت حرفهاي ثاتير ميگذارد.
 .4-3تعارض

تعارض يا ناكامي عبارت است از حالت فردي كه در راه ارضاء نيازهاي منطقي خود با مانع روبرو
ميشود .بهترين و عاقالنه ترين واكنش در مقابل ناكامي اين است كه يا مانع را از بين برد يا از كنار
آن گذشت .اما گاهي فرد نميتواند از كنار آن عبور كند .در اينگونه موارد راه حل دوم اين است كه
هدف را عوض كند .حال اگر هيچ يك از اين دو مورد امكانپذير نباشد ارگانيسم بايد از هدف خود
منصرف شود .حالتي را كه در اين موقعيت به او دست ميدهد تعارض رواني مينامند (افروز.)1392 ،
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 .1-4-3انواع تعارض در حسابرسي

 .2-4-3تعارض حسابرس و مشتري

مديريت شركتهاي بزرگ براي دستكاري صورتهاي مالي تمايالت زيادي دارند .مديران ميخواهند
سهم مثبت خود را در ايجاد عمليات شركتهاي بزرگ سرمايهگذاري نشان دهند .بجاي ايستادن منفعالنه،
مديران مدرن به صورت مثبت تحت عنوان «مديريت» عمل ميكنند كه نتايج نشان دهنده صورتهاي
مالي شركت آنها است .در واقع عبارت زيادي تحت عنوان « سود مديريت » نشان ميدهد كه مديران
به طور فعال به سمت تعيين گزارشهاي مالي شركتها مشغول هستند (كاپالن .)2004 ،اين امر به خوبي
شناخته شده است كه حرفه حسابداري ،يك عامل مهم در جامعه است (وايت  .)2004فعاالن حسابداري
نشان داده اند كه ويژگي بيطرفانه بودن و يكپارچگي وجود دارد و پيشرفتها ميتواند بر حرفه اثرگذار
باشند (آديمي و فاگبمي .)2011 ،از طرف ديگر ،اين تمايل طبيعي مديريت است كه در شركتهاي
حسابداري عمومي فرض كنند كه رسيدگي مستقلي برروي تالشهاي چندگانه به دستكاري ترازنامه
و صورت سود و زيان شركتها تامين نمايند (كاپالن .)2004 ،در اين بخش با در نظر گرفتن قضاوت
حسابرس و در نظر گرفتن ويژگيهاي تعارض و تضاد و بيش اعتمادي ميتوان گفت:
 :H3قضاوت حرفهاي بر تعارض بين حسابرس و مديريت ثاتير ميگذارد.
 :H4اعتماد بيش ازحد بر تعارض بين حسابرس و مديريت ثاتير ميگذارد.
به منظور بررسي نقش ميانجي قضاوت حرفهاي در بررسي تاثير دو ويژگي بيش اعتمادي و
شخصيت ماكياوليسمي بر تعارض بين حسابرس و مديريت ،دو فرضيه زير مطرح و مورد آزمون قرار
گرفته اند:
 :H5اعتماد بيش ازحد از طريق قضاوت حرفهاي بر تعارض بين حسابرس و مديريت تاثير ميگذارد.
 :H6شخصيت ماكياوليسمي از طريق قضاوت حرفهاي بر تعارض بين حسابرس و مديريت تاثير
ميگذارد.
در مدل مفهومي زير ميتوان روابط بين متغيرها را در قالب فرضيات پژوهش به شكل واضح تري
مشاهده نمود:

تاثير ويژگيهاي اجتماعي حسابرسان بر قضاوت آنها در حل تعارض ميان حسابرس و مديريت

حسابداران حرفهاي در ابعاد مختلف به انجام خدمات حرفهاي ميپردازند .صرفنظر از نو ع يا اندازه
خدمات حرفه اي ،حسابداران حرفهاي بايد در ارائه اين خدمات ،درستكاري را حفظ كنند و در قضاوت
خود به رعايت كامل بي طرفي پايبند باشند .حسابداران حرفهاي اغلب در فر آيند ارائه خدمات حرفهاي
خود با موضوع تضاد منافع روبرو ميشوند .اين موارد تضاد منافع ممكن است به شكلهاي بسيار متفاو
ت ،از موارد نسبتاً ساده تا مسائل پيچيدهاي چون تقلب و اعمال غيرقانوني بروز كند .ا ّما حسابدار حرفهاي
بايد هموار ه نسبت به شرايطي كه منجر به بروز تضاد منافع ميشود ،آگاه باشد  .يك مشكل اساسي كه
توسط حرفه بايد مهار شود عبارت است از تعارض ارائه خدمات حسابرسي با خدمات مشاوره اي .راه حل
معمول براي اين مشكل عبارتست از وضع محدوديتهاي مناسب بر خدمات مشاوره مديريت با استفاده
از استانداردهاي استقالل ميباشد (نيكبخت و مهرباني.)1385 ،
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H٤

80

اﻋﺘﻤﺎد
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H٥
ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض

H٣

ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

H١

ﺑﯿﺶازﺣﺪ

ﻗﻀﺎوت ﺣﺮﻓﻪ اي

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

H٦

H٢

ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺷﮑﻞ .2ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ )ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ(

 .5-3مروري بر پيشينه پژوهش
 .1-5-3پيشينه تحقيقات داخلي

آقايي و همكاران ( )1390به بررسي نقش آموزش حسابرسي در فاصله انتظارات بين حسابرسان و
استفاده كنندگان از صورتهاي مالي پرداختند .فرضيههاي تحقيق به كمك دادههاي گردآوري شده
توسط پرسشنامه توزيع شده بين استفاده كنندگان مختلف در سال  1388مورد بررسي قرار گرفته و
نتايج حاصل از بررسي يافتهها نشان داد كه آموزش حسابرسي به استفاده كنندگان از صورتهاي مالي
باعث كاهش فاصله انتظارات بين حسابرسان و استفاده كنندگان از صورتهاي مالي ميشود .عارفي و
لطيفيان ( )1390به بررسي نقش همدلي و باورهاي ماكياوليستي در كفايت و عدم كفايت اجتماعي
دانش آموزان نه تا دوازده ساله پرداختند .در اين پژوهش براي سنجش باورهاي ماكياوليستي از
مقياس باورهاي ماكياوليستي مخصوص كودكان كريستي و گيس و بهمنظور ارزيابي همدلي گرم،
از شاخص همدلي گرم بريانت استفاده شد .نتايج پژوهش نشان داد الف) بين همدلي گرم و باورهاي
ماكياوليستي رابطه ي منفي وجود داشت .ب) باورهاي ماكياوليستي با كفايت اجتماعي رابطه منفي و
با عدم كفايت اجتماعي رابطه ي مثبت داشت .ج) رابطه ي همدلي گرم با كفايت اجتماعي مثبت و با
عدم كفايت اجتماعي منفي بود .د) باورهاي ماكياوليستي و همدلي گرم از توان الزم براي پيشبيني
كفايت و عدم كفايت اجتماعي دانش آموز ان برخوردار بودند .در پايا ن بر مبناي يافتههاي به دست
آمده شيوههاي تربيتي و درماني براي رشد همدلي گرم و كاهش باورهاي ماكياوليستي پيشنهاد
شده است.
عباس زاده و منظرزاده ( )1390به «بررسي احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با
استفاده از خصوصيات هيات مديره شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران» پرداختند.
هدف اين پژوهش بررسي احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصيات
هيات مديره شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .يافتههاي پژوهش نشان
ميدهد ،رابطه ي منفي و معنادار بين افزايش در «تعداد اعضاي هيات مديره» و گزارش مقبول
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حسابرس و رابطه ي مثبت ومعنادار بين افزايش در «نسبت مالكانه» و گزارش مقبول حسابرس
وجود دارد« .عدم تغيير در اعضاي هيات مديره سال جاري نسبت به سال قبل» به صورت منفي
و معنادار بر گزارش مقبول حسابرس تأثير ميگذارد و بين افزايش در «نسبت ارزش بازار به دفتر
حقوق صاحبان سهام» و گزارش مقبول حسابرس رابطه ي مثبت و معناداري وجود دارد .رابطه ي
منفي و معنادار بين «تغيير در حسابرس سال جاري نسبت به سال قبل» و گزارش مقبول حسابرس
و رابطه ي مثبت و معنادار بين افزايش در «نرخ بازده دارايي ها» و گزارش مقبول حسابرس وجود
دارد .خدامي پور و علي پور سرمست ( )1391به «بررسي روابط بين حسابرس -صاحبكار و رتبه
بندي مشكالت مربوطه درمحيط حسابرسي ايران» پرداختند .بر اساس يافتههاي تحقيق ،فقدان
تجربه كافي كاركنان حسابرسي بهمنظور درك فعاليت واحد مورد رسيدگي و عدم رعايت اخالق
حرفهاي از سوي حسابرسان در طي انجام حسابرسي از مهمترين مشكالت مشاهده شده از سوي
صاحبكار حسابرسي بيان گرديده است .به عالوه ،عدم دسترسي به اطالعات واحد مورد رسيدگي و
عدم وجود اطالعات ،دفاتر و سوابق حسابداري در واحد مورد رسيدگي ،از مهمترين مشكالت مشاهده
شده از سوي حسابرسان ميباشد.
حسيني و همكاران ( )1391با اين هدف تحقيق مينمايد كه ديدگاه دانشجويان پرستاري را نسبت
به اهميت ارزش حرفهاي در دانشگاههاي علوم پزشكي تيپ يك بعنوان دانشگاههايي با برترين سطح
خدمات آموزشي بررسي نمايد .يافتههاي اين تحقيق نشان ميدهد كه ميانگين نمرات ابعاد مراقبت،
عملگرايي ،اعتماد ،حرفهاي شدن ،عدالت و نيز مجموع ابعاد با توجه به مقياس پنج گزينهاي ليكرت
به ترتيب  3/7 4 ،3/4 8 ،3/7 6 ،3/1 9 ،3/5 2و  3/5 2بود .حفظ صالح و شايستگي در محيط باليني
(بعد اعتماد) و حفظ اسرار بيمار (بعد مراقبت) به ترتيب ازمهمترين و نظارت برعملكرد همكاران (بعد
حرفهاي شدن) و فعاليت در انجمنهاي پرستاري حرفهاي و امور تحقيقاتي (بعد عملگرايي) از كم
اهميت ترين مؤلفهها بودند .بين جنس ،شرايط اقتصادي خانواده و ميانگين كل با ديدگاه دانشجويان
نسبت به ارزشهاي حرفهاي ارتباط معنادار وجود دارد .اكبري الكه و همكاران ( )1392در تحقيقي
با اين عنوان كه «آيا هوش معنوي ميتواند راهكاري براي ارتقاي توانمندي حرفه گرايي اعضاي
هيات علميباشد؟» به دنبال يافتن عوامل مؤثر برحرفه گرايي اعضاي هيات علمي و بكارگيري آنها،
بهعنوان راهكار اساسي زمينه ارتقاء كيفيت و توسعه آموزش عالي است .نتايج مطالعه ارتباط واضحي
را بين هوش معنوي و كيي از مؤلفههاي حرفهاي گرايي( نحوه عملكردمسئوليتهاي حرفهاي) نشان
داد .آموزشي مناسب ميتواند براي بسترسازي ارتقاي حرفهاي گرايي اعضاي هيات علمي به دليل
نقش كليدي ايشان مطرح باشد.
قانعي راد ( )1392در تحقيق خود با عنوان» آموزش عالي در ميانۀ تعارضهاي شغل گرايي جديد
و حرفه گرايي مدني و مردم مدار انجام داد .هدف اين مقاله واكاوي در ابعاد مختلف حرفه گرايي
جديد و بررسي پيامدهاي اين مفهوم در سازمان اجتماعي و محتواي معرفتي حرفهها در آينده
نزديك است .نتيجهگيري نهائي مقاله بر اهميت حرفه گرايي جديد در برابر شكلگرايي جديد تأكيد
دارد .شكلگرايي جديد تحت تأثير ضرورتهاي تازه ،آموزش را با تهديد گسترش رويههاي مكانيكي،
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فايدهگرايي و كميت گرايي صرف و دانشآموختگان را نيز با تهديد گسترش رويكردهاي غير انتقادي،
تك ساحتي و تكنسين مآبي مواجه ساخته است كه نتيجه آن فراموش كردن علم و حرفه بهمثابه
مجموعهاي از ارزشهاي شخصي ،ميان شخصي ،اجتماعي و سياسي است .معزز و همكاران ()1392
در تحقيق انجامشده خود با عنوان «بررسي رابطه فرهنگسازماني با ماكياوليسم» به بررسي ارتباط
بين فرهنگسازماني و ماكياوليسم ميپردازد كه از لحاظ هدف ،از انواع تحقيقات كاربردي و ازنظر
نوع روش ،از انواع تحقيقات توصيفي است .بدين منظور از دو پرسشنامه مجزا استفادهشده است .اين
پژوهش نشان ميدهد كه ويژگي ماكياوليسم يك متغير تعيينكننده در چگونگي رفتار در محيط
شغلي بوده است .بهطوركلي حسابداران و حسابرساني كه در اين پژوهش موردمطالعه قرارگرفتهاند
نسبت به ساير حرفهها كه در مطالعات پيشين بررسيشدهاند ،از ماكياوليسم كمتري برخوردار بودند.
نيكو مرام و همكاران ( )1393تحقيقي با عنوان «ارزيابي تأثير اخالق حرفهاي حسابداران مديريت
بر ويژگيهاي كيفي اطالعات حسابداري مديريت (با استفاده از فن آنتروپي – فازي)» انجام دادند.
در اين تحقيق هدف اصلي ،ارزيابي تأثير اخالق حرفهاي حسابداران مديريت بر ويژگيهاي كيفي
اطالعات حسابداري مديريت با استفاده از رويكرد تركيبي آنتروپي -فازي ميباشد .آزمون فرضيات
نشان ميدهد كه اطالعات حسابداري مديريت ،تمامي ويژگيهاي كيفي اطالعات حسابداري مديريت
را دارد .از بين اين ويژگيها ،از نقطه نظر پاسخدهندگان و بر اساس نسبت مشاهدات ،ويژگي مربوط
بودن نسبت به ساير ويژگيهاي كيفي نسبت مشاهدات باالتري (دامنه گستردهتر) دارد و به ترتيب،
صحيح بودن ،كامل بودن و بهموقع بودن ويژگيهايي هستند كه بر اساس دامنه گستردگي آنها در
اطالعات حسابداري مديريت وجود دارد .اخالق حرفهاي حسابداران مديريت بر ويژگيهاي كيفي
اطالعات حسابداري مديريت در تمام ابعاد مؤثر است و اين موضوع نشاندهنده اهميت اخالق
حرفهاي در واحدهاي مالي و حسابداري در كنار ساير فاكتورهاي مؤثر ميباشد.
 .2-5-3پيشينه تحقيقات خارجي

پروگر و ميوب ( )2014در تحقيق خود با عنوان « اعتماد بيش از حد بعنوان يك تعصب اجتماعي:
شواهد تجربي » بيان ميكنند كه تعصب اعتماد بيش از حددر مطالعات اقتصادي بطور گسترده
مورد بحث ميباشند و هنوز نميتوان بصورت تجربي تصور كرد كه يك انگيزه پولي و بازخورد از
طريق آن محقق ميشود .آنها اعتماد بيش از حد را بعنوان يك تعصب اجتماعي در نظر ميگيرند.
در اجراي يك تالش واقعي ،نشان ميدهند كه شرايط اقتصادي به صورت جداگانه و به صورت مؤثر،
اعتماد بيش از حد را پيشگيري ميكند .در مقابل ،صرفأ با مشاهده موقعيت اجتماعي ،اطمينان خود
ارزيابي پرورش مييابد .پيترسن ( )2014تحقيقي را با هدف شناسايي سبك ترجيحات مديريت
تعارض فردي و سطح شايستگي احساسات خود مديريتي (بيان و تنظيم احساسات) حسابداران
رسمي در افريقاي جنوبي انجام داد .نتايج نشان ميدهند كه حسابداران ميتوانند در هنگام استفاده
از سبكهاي تعارضي سودمند تر ،احساسات خود را بيان نمايند .وقتي آنها از سبكهاي تعارضي مخربتر
استفاده ميكنند ازبيان احساسي پايين تري برخوردارند .بنابراين آنها در ارتباط احساسي خود با
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محدوديتهايي مواجه هستند .شكست در مديريت احساسات منفي ميتواند در ارتباط با مشتريان
خاص حسابداري تأثير گذار باشد.
دابلي ( )2013در تحقيقي با عنوان « اثر اعتماد بيش ازحد:چراشما بطور سيستماتيك دانش
و توانايي خود را دست باال ميگيريد؟ » نتيجه ميگيرد كه انسانها بايد نسبت به تمايل خود در
دست باال گرفتن دانش خود آگاه باشند و نسبت به پيش بينيهاي خود هر چند كارشناس باشند،
شك و ترديد داشته باشند و با تما م طرحها با سناريوي بدبينانه نگاه كنند .كاالگان و همكاران
(  )2013تحقيقي را با هدف بررسي جنبههاي رفتاري قضاوت حسابرسان انجام دادند .آنها يك
مطالعه آزمايشي را بررسي كردند كه اگر قضاوت حسابرسان متعصب از پوشش باشد را هدايت كردند.
از دانشجويان حسابرسي خواسته شد كه موضوع مورد رسيدگي را با تماشاي دو فيلم يك دقيقهاي
از مديريت موجودي كه يكي ازآنها لباس كسب و كار و ديگري لباس غير رسمي پوشيده بودند ،را
انجام دادند .از هفت حسابرس خواسته شد عملكرد دو مدير موجود با دو پوشش مختلف را مشاهده
كنند .در نهايت مشخص گرديد كه نوع پوشش مديران موجود بر قضاوت حسابرس تأثير گذار
نميباشد .رينسام و همكاران (  )2013بحث كردند كه چك ليست ممكن است قضاوتهاي حسابرسان
را در حوزهاي براي اينكه آنها توسعه يابد ،بهبود يابد .آنها ميتوانند بطور همزمان عملكرد قضاوت و
تصميم گيري را در ارتباط با حوزههاي متمايز را كاهش دهند .دادهها ي تحقيق با استفاده از نمونه
انتخابي از بين حسابرسان با تجربه از شركتهاي  4 BIGبه عنوان شركت كنندگان فراهم شده است.
يافتههاي تحقيق نشان دهنده تأثير قويتر براي حسابرساني است كه از هيات مديره شركت دستمزد
ميگيرند نسبت به حسابرساني كه از كميته حسابرسي مستقل دستمزد دريافت ميكنند.
پراديتنينگرام و جانيواتري ( )2011به بررسي فاكتورهايي همچون جنسيت ،تجربه حسابرس،
پيچيدگي وظيفه و فشار اطاعت بر قضاوت حسابرسان در حسابرسي پرداختند .نمونه انتخابي آنها
حسابرسان شاغل بودند كه باروش نمونه گيري هدفمند 125 ،نمونه انتخاب گرديدكه تنها  67نفربه
پرسشنامههاي توزيع شده پاسخ دادند .نتايج تحقيق بيانگر وجود رابطه مثبت بين جنسيت ،تجربه و
تخصص حسابرس و قضاوت حسابرس ميباشد .فشار اطاعت داراي رابطه منفي با قضاوت حسابرسان
بوده و پيچيدگي وظيفه بر قضاوت حسابرسان تأثير ندارد .مانيز و مور ( )2011بيان ميكنند كه دقت
بيش ازحد عبارتست از يك اعتماد بيش ازحد كه يك شخص نسبت به دانش كه بيشترين دوام و
كمترين درك را نسبت به اعتماد بيش از حد دارد .آنها دقت را در قضاوت را از طريق تمايل افراد به
تنظيم برآورد نقطه نظر خود از طريق كميت نامشخص در پاسخگويي به هزينههاي بيش از حد يا
برآورد پايين نسبت به پاسخهاي صحيح است .نتايج نشان دهنده قوي بودن دقت بيش از حد است.
سانيوسي و اسكندر ( )2007تحقيقي را با سه فرضيه تشكيل داده و نمونه آماري از  168حسابرس
شركتهاي حسابرسي كوچك و متوسط انتخاب شدند .نتايج حاصل از رگرسيون سلسله مراتبي نشان
دهنده آن است كه يادگيري گرايشهاي هدف و اجتناب عملياتي از گرايشهاي هدف و پيچيدگي
وظيفه همچون رويكرد عملياتي گرايشهاي هدف بطور مثبت با عملكرد قضاوتي حسابرسان دربين
حسابرساني كه وظايفشان از پيچيدگي كمتر برخورداراست ،رابطه دارد اما در ميان آنهايي كه وظايف
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آنها از پيچيدگي باالتري برخوردارند ،رابطه ندارد.
پاتل و همكاران (  )2002در تحقيق خود به بررسي تأثير فرهنگ بر قضاوت حرفهاي حسابرسان
استراليا ،هند ،مالزي وچين در حل تعارض حسابرس -مشتري ميپردازند .نتايج از فرضيه وجود
تفاوت بين حسابرسان استراليايي با حسابرساني مالزيايي ،هندي و چيني در قضاوت حرفهاي حمايت
ميكنند .گودوين ( )2000در تحقيقي به بررسي سبكهاي مديريت تعارض مورد استفاده توسط
حسابرسان در هنگام حل وفصل اختالفات با مشتريان در خصوص صورتهاي مالي ميپردازد .رحيم
( )1983از ابزار سنجش مديريت تعارض  ROCI-IIهم براي ايجاد يك سبك عمومي و هم براي
ايجاد يك سناريو براي موجوديهاي منسوخ شده مورد استفاده قرارداده است .در اين سناريو ،حجم
مشتري و مكانيزم قدرت حاكميت شركتي دستكاري شده بود .او دريافت كه حسابرسان بصورت
يكنواخت و ثابت از سبك تلفيق و يكپارچه سازي براي حل و فصل منازعات استفاده ميكنند.
سبكهاي تسلط داشتن و مصالحه كمتردراين زمينه استفاده ميشوند در حالي كه سبكهاي اجتناب
و اجبار بندرت استفاده ميشوند .احتماأل شركاء بيشتر از مديران ازسبكهاي تهاجمي در مديريت
تعارضات استفاده مينمايند.
 .4روش تحقيق
نوع روش

باتوجه به نتايج حاصل از تحقيق و بكارگيري آنها در نحوه قضاوت حسابرسان ،تحقيق حاضر
از نظرهدف ،كاربردي و به لحاظ گرد آور ي دادهها پيمايشي و به لحاظ بررسي رابطه متغيرها
همبستگي است.
جامعه و نمونه

جامعه آماري تحقيق حاضر حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسي در شهرهاي تهران ،يزد و
اصفهان ميباشند .دليل انتخاب اين جامعه آماري ،حرفهاي بودن ،صاحبنظربودن درمحيط پيچيده و
جامعيت آماري آنها بوده است .با توجه به آمار دريافتي از سايت سازمان حسابرسي ،شاغلين در حرفه
حسابرسي  550نفر بوده اند كه با روش نمونه گيري تصادفي و با استفاده از جدول مورگان ،تعداد
نمونه  225نفر تعيين گرديد و پس از توزيع پرسشنامهها و حضور همزمان در محل كار حسابرسان
شاغل جهت پاسخگويي و جمع آوري ،تنها  215پرسشنامه قابل استفاده جمع آوري گرديد.
جمع آوري داده ها

در تحقيق حاضر به منظور جمع آوري دادهها و مباني نظري تحقيق ،به ترتيب از روش ميداني و
كتابخانهاي استفاده ميشود و ابزار مورد استفاده در تحقيق حاضر پرسشنامههاي استاندارد و فيش
برداري است .جهت بررسي ويژگيهاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان  6سوال مطرح شده است.
در تحقيق حاضر متغير مستقل تحت عنوان كلي ويژگيهاي اجتماعي است كه شامل اعتماد بيش
از حد و شخصيت ضد اجتماعي (ماكياوليگري) ميباشد.
اعتماد بيشازحد در تحقيق حاضر از طريق پرسشنامه طي  13سؤال در سه بخش اندازهگيري شده
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تحليل داده ها

در اين پژوهش تاييد روابط بين متغيرها و عوامل از طريق تحليل عاملي تاييدي و تكنيك مدل
سازي  PLSبا استفاده از نرم افزار  Smart PLS2كه يك فن مدل سازي مسير واريانس محور
است و امكان بررسي نظريه و سنجهها را به طور همزمان فراهم ميسازد ،از اين روش در مواردي كه
مدل پيچيده يا حجم نمونه كوچك بوده و يا توزيع متغيرها نرمال نباشد ،استفاده ميشود .همچنين
5- Cosmides & Tooby
6- Gigerenzer Et al
7- Granhang, Stromwall & Allwood
8- Sniezek & Backley
9- Svenson
10- Simon Et al
11- Langer & Roth

تاثير ويژگيهاي اجتماعي حسابرسان بر قضاوت آنها در حل تعارض ميان حسابرس و مديريت

است .بخش عدم درجهبندي از پرسشنامههاي كاس ميدز و طوبي 1996،5و گيگ رنزر و همكاران
 1991 ،6و گرانهاگ ،استروم وال و آل ود 2000 ،7و سنيزك و باكلي 1991 ،8طي سؤالهاي 1-4
(تخمين بيشازحد دقت اطالعات) و سؤالهاي ( 7-5خوشبيني غيرواقعي) استفاده ميشود .بخش
توهم كنترل كه طي سه سؤال ( )10-8سنجيده ميشود از پرسشنامه سون سن )1981( 9استفاده
ميشود .بخش اثر بهتر از متوسط كه طي سه سؤال ( )13 -11سنجيده ميشود از پرسشنامه
سيمون و همكاران )1999( 10و النگرو روت )1975( 11استفاده ميشود .الزم به توضيح است كه
تحقيق حاضر از پرسشنامه استفاده شده در تحقيق المبرت و همكاران ( )2012كه مجموعهاي از
پرسشنامههاي فوق ميباشد استفاده مينمايد.
شخصيت ضداجتماعي باشخصيت ماكياوليگري با استفاده از پرسشنامه  MCH IVكه در تحقيق
كورال و كالوت ( )2000است ،سنجيده ميشود و براي سنجش آنكه شامل سؤاالت  1و  17و  2و
 4تاكتيكهاي منفي بين فردي و سؤاالت  6و  7و  10و  11و  12و  3و  18تاكتيكهاي مثبت بين
فردي و سؤاالت  5و  19و  15و  22و  8و  9و  20نمايش بدبينانه از طبيعت انسان و سؤاالت  4و
 13و  16و  21نمايش مثبت از طبيعت انسان استفاده ميشود .قضاوت حرفهاي در تحقيق حاضر از
طريق پرسشنامه استاندارد كناپ ( )1985و گول ( )1991و تسيو و گول ( )1996كه در تحقيق پاتل
و همكاران ( )2002استفادهشده ،سنجيده ميشود .همچنين بهمنظور سنجش حل تعارض حسابرس
و مديريت از پرسشنامه استفادهشده در پاياننامه وهابزاده استفاده ميشود .جهت تاييد روايي
پرسشنامه از نظرات اساتيد راهنما و مشاور جهت تأييد آنها استفاده شده است .پايايي پرسشنامه نيز
با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ مورد تاييد قرار گرفته است .با توجه به اينكه گروه پاسخ دهنده
به پرسشنامه ها؛ حسابرسان شاغل بوده اند و دسترسي به آنها در حين كار مشكل بوده است؛ لذا با
هماهنگي انجام شده با سازمان حسابرسي در خصوص برگزاري دورههاي آموزشي آن ها ،محقق در
دورهها حضور داشته و پرسشنامهها بالفاصله پس از پاسخگويي جمع آوري گرديده اند كه اين امر
باعث باال رفتن نرخ بازگشت شده است.
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با استفاده از آزمون سبل فرض نقش ميانجي متغير قضاوت حرفهاي مورد بررسي قرار ميگيرد.

تاثير ويژگيهاي اجتماعي حسابرسان بر قضاوت آنها در حل تعارض ميان حسابرس و مديريت

 .5يافتههاي پژوهش
 .1-5آمار توصيفي

در جدول زير شاخصهاي مركزي از جمله ميانگين و ميانه و شاخصهاي پراكندگي از جمله انحراف
معيار ،كشيدگي و چولگي براي متغيرهاي مختلف محاسبه شده است بزرگ بودن ميانگين از ميانه
وجود نقاط بزرگ را در دادهها نشان ميدهد زيرا ميانگين تحت تاثير اين مقادير قرار ميگيرد در اين
موارد توزيع دادهها چوله به راست است و در حالت بر عكس و در برخي موارد چوله به چپ است
توزيع هيچ متغيري چوله به چپ نيست.
جدول .1آمار توصيفي براي متغيرهاي تحقيق

متغيرها

تعداد

ميانگين

ميانه

انحراف معيار

چولگي

كشيدگي

حداقل

حداكثر

بيش اعتمادي

215

2/00

2/00

0/26

0/19

-0/27

1/29

2/69

ماكياوليسمي

215

2/83

2/82

0/22

0/33

1/08

2/23

3/64

تعارض

207

4/24

4/25

0/65

-0/08

0/07

2/38

6/0 0

قضاوت حرفه اي

206

-1/12

-1/45

1/56

0/76

-0/45

-3/00

3/00

در صورتي كه مقادير ميانگين و ميانه متغيرها نزديك به هم است توزيع متغيرها متقارن ميباشد.
اين ويژگي اهميت زيادي دارد زيرا تقارن يكي از ويژگيهاي توزيع نرمال است كه در بخش بعد به آن
پرداخته خواهد شد( .ميزان كشيدگي و چولگي توزيع نرمال صفر است) مقدار چولگي و كشيدگي
براي متغيرهاي تحقيق نزديك به صفر است كه اين شاخصها نشانگر است كه اين متغيرها توزيع
تقارن نسبي دارند و از اين نظر توزيع اين متغير شبيه توزيع نرمال است توزيع ساير متغير نيز نسبتا
متقارن است.
 .2-5تحليل عاملي تاييدي

در روش شناسي مدل معادالت ساختاري ،ابتدا به ساكن الزم است تا روايي سازه مورد مطالعه
قرار گرفته تا مشخص شود گويههاي انتخاب شده براي اندازه گيري متغيرهاي مورد نظر خود از
دقت الزم برخوردار هستند .براي اين منظور از تحليل عاملي تاييدي( ،)CFAاستفاده ميشود .به
اين شكل كه بار عاملي هر گويه با متغير خود داراي مقدار  tباالتر از  1/9 6باشد .در اين صورت اين
گويه از دقت الزم براي اندازه گيري آن سازه يا متغير مكنون برخوردار است در جداول زير مقادير
بار عاملي براي آيتمهاي هر متغير مكنون آورده شده است.
جدول .2تحليل عاملي تاييدي (مقادير بار عاملي و مقدار  ) tبراي متغير اعتماد بيش از حد،
شخصيت ماكياوليسمي ،تعارض بين حسابرس و مديريت

سال هفدهم

متغير

شخصيت ماكياوليسمي
()A

تعارض بين حسابرس و
مديريت ()CBAM

بار عاملي

خطاي
استاندارد

آماره t

اثر بهتر از متوسط ()AA

3.661139 0.131359 0.480924

تخمين بيش از حد دقت اطالعات ()IEA

3.835736 0.139864 0.536483

توهم كنترل ()LC

4.159610 0.155150 0.645365

خوش بيني غيرواقعي ()UO

16.914696 0.051014 0.862890

نمايش بدبينانه از طبيعت انسان ()CVHN

5.774076 0.119963 0.692678

تاكتيكهاي منفي بين فردي ()NIT

2.697337 0.178062 0.480294

تاكتيكهاي مثبت بين فردي ()PIT

2.160955 0.215485 0.465653

نمايش مثبت از طبيعت انسان ()PVHN

3.640750 0.185701 0.676091

T1

13.388639 0.058174 0.778872

T2

7.975022 0.090285 0.720022

T3

12.389633 0.059576 0.738129

T4

9.443497 0.081884 0.773273

T5

14.689011 0.055314 0.812514

T6

10.913549 0.070770 0.772354

T7

10.559882 0.071041 0.750186

T8

10.289201 0.076801 0.790221

۱ /۹۶بودند پس هيچ كدام از گويهها از مدل حذف
همگي گويهها داراي آماره  tبزرگتر از مقدار 
نميشوند؛ پس كار را با همه گويهها (سواالت) ادامه داده و به بررسي مدل ميپردازيم .از طرفي بر
اساس بارهاي عاملي ،شاخصي كه بيشترين بار عاملي را داشته باشد ،در اندازه گيري متغير مربوطه
سهم بيشتري دارد و شاخصي كه ضرايب كوچكتري داشته باشد سهم كمتري را در اندازه گيري
سازه مربوطه ايفا ميكند.
 .3-5خروجيهاي مدل (ضرايب مسير و آماره )t

با استفاده از مدل دروني ميتوان به بررسي فرضيهها پرداخت .با مقايسه مقدار  tمحاسبه شده براي
ضريب هر مسير ميتوان به تاييد يا رد فرضيه ي پژوهش پرداخت .بدين سان اگر مقدار قدرمطلق
آماره  tبزرگ تر از  1/9 6گردد ،در سطح اطمينان  %95و در صورتي كه مقدار آماره  tبيشتر از 2/5 8
گردد ،ضريب مسير در سطح اطمينان  %99معنادار است .نتايج آزمون مدل مفهومي تحقيق در
حالت معناداري ضرايب در شكل زير نشان داده شده است.
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شكل .1مدل در حالت اعداد معناداري()t-value

تاثير ويژگيهاي اجتماعي حسابرسان بر قضاوت آنها در حل تعارض ميان حسابرس و مديريت

اعداد موجود بر روي مسيرها نشانگر مقدار  t-valueبراي هر مسير ميباشد .براي بررسي معنادار
بودن ضرايب مسير الزم است تا مقدار  tهر مسير باالتر از  1/9 6شود .در اين تحليل مقدار آماره t
براي چهار مسير ،باالتر از  1/9 6بوده و در نتيجه معنادار ميباشد و براي مسيرهاي اعتماد بيش از
حد و شخصيت ماكياوليسمي به تعارض بين حسابرس و مديريت معنادار نميباشد.

سال هفدهم

شماره  67تابستان 96

شكل .2مدل در حالت ضرايب مسير و بارهاي عاملي

 .4-5مدل دروني (مدل ساختاري)

در قالب مدل دروني فرضيات مورد بررسي قرار گرفتند و مسير مدل ساختاري ارزيابي شد.
هر مسير متناظر با يكي از فرضيات مدل است .آزمون هر فرضيه از طريق بررسي عالمت،اندازه و
معناداري آماري ضريب مسير (بتا) بين هر متغير مكنون با متغير وابسته است .هر اندازه اين ضريب
مسير باالتر باشد تاثير پيش بيني كننده متغير مكنون نسبت به متغير وابسته بيشتر خواهد بود.
با در نظر گرفتن نتايج بررسي روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته با استفاده از ضريب مربوط
ميتوان به بررسي معني داري اثرات بين متغيرهاي پژوهش پرداخت .به منظور بررسي معني داري
ضريب مسير يا همان بتا بايد معناداري مقدار  t-valueبراي هر ضريب مسير مورد توجه قرار گيرد،

تاثير ويژگيهاي اجتماعي حسابرسان بر قضاوت آنها در حل تعارض ميان حسابرس و مديريت

اعداد نوشته شده بر روي خطوط در واقع ضرايب بتا حاصل از معادله رگرسيون ميان متغيرها است
كه همان ضريب مسير است .اعداد داخل هر دايره نشان دهنده مقدار  R2مدل است كه متغيرهاي
پيش بين آن از طريق فلش به آن دايره وارد شدهاند .ضريب تعيين براي متغير قضاوت حرفهاي
مقدار  0/2 7براورد شده و نشان ميدهد كه متغيرهاي اعتماد بيش از حد و شخصيت ماكياوليسمي
روي هم رفته توانسته اند  %27از تغييرات قضاوت حرفهاي را توضيح دهند .با توجه به مقدار ضريب
استاندارد ميتوان گفت متغيرهاي اعتماد بيش از حد ( )0/3 6و شخصيت ماكياوليسمي ( )0/2 5به
ترتيب باالترين تاثير را روي متغير قضاوت حرفهاي داشتهاند( .باالترين ضريب مسير) به همين
ترتيب متغيرهاي اعتماد بيش از حد ،شخصيت ماكياوليسمي و قضاوت حرفهاي روي هم رفته
توانسته اند تنها  %6از تغييرات تعارض بين حسابرس و مديريت را تبيين كنند.
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از همين رو از روش بوت استرپينگ 12استفاده شد كه براي اين منظور باز نمونه گيري ،در دو حالت
 500و  800نمونه شبيه سازي شد و نتايج نشان ميدهد در هر دو حالت ،در معني دار بودن يا بي
معني بودن پارامتر تغييري ايجاد نشده و نتايج از اعتبار محكمي برخوردار هستند.
جدول .3اثر خطي مستقيم نقش متغيرهاي پژوهش در مدل

مسير

بتا

ميانگين

خطاي
استاندارد

آماره  tباز نمونه گيري
200

500

800

C← PJ

0.357113

0.361168

0.065286

5.469995

5.849190

5.603150

A← PJ

0.246298

0.248857

0.066903

3.681414

3.824455

3.984202

PJ ← CBAM

0.081583 0.197242 0.190255

2.332044

2.194849

2.066469

C← CBAM

0.099558 0.085009- 0.074365-

0.746946

0.764566

0.716950

A ← CBAM

0.129756

0.841715

0.815463

0.834520

0.111070 0.109218

با توجه به مقدار آماره  tدر سطح اطمينان  %95براي كليه مسيرها بجز مسيرهاي مستقيم اعتماد
بيش از حد ،حرفهاي گرايي و شخصيت ماكياوليسمي به تعارض بين حسابرس و مديريت بزرگتر از
 1/9 6ميباشد كه نشان ميدهد همه مسيرها بجز اعتماد بيش از حد و شخصيت ماكياوليسمي به
تعارض بين حسابرس و مديريت تاثير معنادار داشته است.
 .5-5آزمون فرضيههاي پژوهش

پس از بررسي مدل اصلي ،فرضيههاي مدل پژوهشي مورد ارزيابي قرار گرفتهاند .اگر مقدار قدر
مطلق آماره  tكوچكتر از مقدار  ۹۶/۱باشد فرض صفر نتيجه گرفته ميشود و در صورتي كه مقدار
قدر مطلق آماره  tبزرگتر از مقدار  ۹۶/۱باشد فرض صفر رد ميشود و در اين بخش فرضيات مربوط
آزمون ميشود.
جدول .4نتايج آزمون براي فرضيههاي اول تا چهارم

فرضيه

آماره t

مقدار جدول

نتيجه گيري

ضريب مسير

1

5/4 7

۹۶/۱

تاثير مثبت و مستقيم دارد

0/3 57

2

3/6 8

۹۶/۱

تاثير مثبت و مستقيم دارد

0/2 46

3

2/3 3

۹۶/۱

تاثير مثيت و مستقيم دارد

0/1 9

4

0/7 47

۹۶/۱

تاثير ندارد

-0/0 74
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جدول .5نتايج آزمون براي فرضيه 5

مسير

برآورد ضريب

آماره t

S.E

1

اعتماد بيش از حد  >--قضاوت حرفه اي

0/3 6

5/4 7

0/0 65

2

قضاوت حرفهاي  >--تعارض بين حسابرس و مديريت

0/1 9

2/3 3

0/0 82

جدول .6نتايج آزمون sobel
 Zآماره آزمون

S.E

 pسطح معناداري

اثر غير مستقيم

2/1 38

0/0 32

0/0 33

0/0 68

از طرفي با توجه به آماره آزمون سبل ( )2/1 38و سطح معناداري ( )0/0 33كه كوچكتر از 0.05
ميباشد و فرض صفر رد ميشود .بنابراين با توجه به معنادار نبودن رابطه مستقيم بين اعتماد بيش

تاثير ويژگيهاي اجتماعي حسابرسان بر قضاوت آنها در حل تعارض ميان حسابرس و مديريت

در فرضيه اول چون مقدار قدر مطلق آماره  tبرابر  5/4 7و بزرگتر از مقدار  ۹۶/۱است پس فرض
صفر رد ميشود يعني در سطح اطمينان  % 95اعتماد بيش ازحد بر روي قضاوت حرفهاي تاثير
معنيداري دارد و مقدار تاثير برابر  0/3 57و مثبت (مستقيم) است .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت
با افزايش ميزان اعتماد بيش از حد ،سطح قضاوت حرفهاي نيز افزايش مييابد .در فرضيه دوم چون
مقدار قدر مطلق آماره  tبرابر  3/6 8و بزرگتر از مقدار  ۹۶/۱است پس فرض صفر رد ميشود يعني در
سطح اطمينان  % 95شخصيت ماكياوليسمي بر روي قضاوت حرفهاي تاثير معنيداري دارد و مقدار
تاثير برابر  0/2 46و مثبت (مستقيم) است .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت با افزايش ميزان شخصيت
ماكياوليسمي ،سطح قضاوت حرفهاي نيز افزايش مييابد .منطبق با نتايج فرضيه سوم ،چون مقدار
قدر مطلق آماره  tبرابر  2/3 3و بزرگتر از مقدار  ۹۶/۱است پس فرض صفر رد ميشود يعني در سطح
اطمينان  % 95قضاوت حرفهاي بر روي تعارض بين حسابرس و مديريت تاثير معنيداري دارد و
مقدار تاثير برابر  0/1 9و مثبت (مستقيم) است .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت با افزايش سطح قضاوت
حرفه اي ،ميزان تعارض بين حسابرس و مديريت نيز افزايش مييابد .در فرضيه چهارم چون مقدار
قدر مطلق آماره  tبرابر  0/7 47و كوچكتر از مقدار  ۹۶/۱است پس فرض صفر رد نميشود يعني در
سطح اطمينان  % 95اعتماد بيش از حد بر روي تعارض بين حسابرس و مديريت تاثير معنيداري
ندارد .از طرفي تاثير غير مسستقيم اعتماد بيش از حد بر تعارض بين حسابرس و مديريت معنادار
شده كه مقدار اثر غير مستقيم آن برابر با  0/0 68ميباشد.
جهت بررسي فرضيههاي پنجم و ششم از تحليل مسير و آزمون سبل استفاده شده است .با توجه
به جدول زير براي مسير  1مقدار قدرمطلق آماره  tبرابر  5/4 7و بزرگتر از مقدار  1/9 6است .بنابراين
اعتماد بيش ازحد بر قضاوت حرفهاي تاثير معنيداري دارد؛ از طرفي براي مسير  2مقدار قدر مطلق
آماره  tبرابر  2/3 3و بزرگتر از مقدار  1/9 6ميباشد ،بنابراين قضاوت حرفهاي بر تعارض بين حسابرس
و مديريت تاثير معنيداري دارد.
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از حد و تعارض بين حسابرس و مديريت در مدل ،متغير قضاوت حرفهاي نقش ميانجي را بصورت
كامل ايفا ميكند و اثر غير مستقيم آن برابر  0/0 68است .در نتيجه در سطح اطمينان  %95اعتماد
بيش از حد از طريق قضاوت حرفهاي بر تعارض بين حسابرس و مديريت تاثير ميگذارد.
با توجه به جدول زير براي مسير  1مقدار قدر مطلق آماره  tبرابر  3/6 8و بزرگتر از مقدار 1/9 6
است .بنابراين شخصيت ماكياوليسمي بر قضاوت حرفهاي تاثير معنيداري دارد؛ از طرفي براي مسير
 2مقدار قدرمطلق آماره  tبرابر  2/3 3و بزرگتر از مقدار  1/9 6ميباشد ،بنابراين قضاوت حرفهاي بر
تعارض بين حسابرس و مديريت تاثير معنيداري دارد.
جدول .7براي فرضيه 6

1

مسير
شخصيت ماكياوليسمي  >--قضاوت حرفه اي

برآورد ضريب
0/2 5

آماره t
3/6 8

S.E
0/0 67

2

قضاوت حرفهاي  >--تعارض بين حسابرس و مديريت

0/1 9

2/3 3

0/0 82

 Zآماره آزمون
1/9 68

جدول .8نتايج آزمون sobel
S.E
0/0 24

 pسطح معناداري
0/0 49

اثر غير مستقيم
0/0 48

از طرفي با توجه به آماره آزمون سبل ( )1/9 68و سطح معناداري ( )0/0 49كه كوچكتر از 0.05
ميباشد و فرض صفر رد ميشود .بنابراين با توجه به معنادار نبودن رابطه مستقيم بين شخصيت
ماكياوليسمي و تعارض بين حسابرس و مديريت در مدل ،متغير قضاوت حرفهاي نقش ميانجي را
بصورت كامل ايفا ميكند و اثر غير مستقيم آن برابر  0/0 48است .در نتيجه در سطح اطمينان %95
شخصيت ماكياوليسمي از طريق قضاوت حرفهاي بر تعارض بين حسابرس و مديريت تاثير ميگذارد.
بحث و نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد ها
در فرضيه اول به بررسي تأثير اعتماد بيش از حد برقضاوت حرفهاي حسابرسان پرداخته شده كه نتايج
حاكي از وجود رابطه معنادار بين ميزان اعتماد بيش از حد و سطح قضاوت حرفهاي آنها ميباشد و با افزايش
ميزان اعتماد بيش از حد ،سطح قضاوت حرفهاي حسابرس افزايش مييابد .شايد بتوان دليل تأثير مستقيم
اين دو متغير بريكديگر را ناشي از به وجود آمدن اعتماد بيش از حد به واسطه كسب افزايش تجربه و
مهارت حسابرسان درحين كار حرفهاي آنها دانست .نتايج تحقيق حاضر با تحقيقا ت قبلي كه توسط باياس
و همكاران ( ،)2005گالسرو وبر ( )2007انجام شده مشابهت دارد .با توجه به نتيجه حاصل از اين فرضيه
پيشنهاد ميگردد متوليان بكارگيري و گزينش افراد در انتخاب حرفه حسابرسي مستقل قبل از برگزاري
آزمونهاي تخصصي براي سنجش توانايي حرفهاي آنان ،آزمونهاي شخصيت شناسي از متقاضيان حرفه صورت
گيرد تا از اين طريق بيش اعتمادي را درآنها سنجش نموده و از طريق آن بتوان به افرادي اجازه ورود به
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حرفه داده شود كه بتوانند در صورت دارابودن خصيصه اعتمادبيش ازحد قبل از ورود به حرفه ،آن را جهت
دار نموده و از جنبههاي مثبت آن در حرفه بهره گرفته شود  .چرا كه اعتماد بيش ازحد هم داراي جنبه
مثبت بوده و هم جنبه منفي دارد .همچنين توصيه ميشود براي افرادي كه دراين حرفه شاغل هستند نيز در
هرمرحله ارتقاء همانطوركه آزمونهايي براي رتبه بندي يا گريد بندي آنها براي انجام وظايف حرفهاي صورت
ميگيرد ،آزمون شخصيت شناسي از آنها نيز صورت گيرد تا بتوان لياقت و شايستگي آنان را در ارتقاء مرتبه
به جز از طريق تخصص ،از طريق ارتقاء شخصيتي نيز سنجش و شناسايي نمود.
نتايج حاصل از فرضيه دوم كه دربرگيرنده بررسي تأثير شخصيت ماكياوليسمي برقضاوت حرفهاي
حسابرسان ميباشد ،نشاندهنده تأثير مستقيم و مثبت ميزان شخصيت ماكياوليسمي برسطح قضاوت حرفهاي
حسابرسان است .يعني با افزايش شخصيت ماكياوليسمي ،سطح قضاوت حرفهاي حسابرسان افزايش مييابد.
شايد اين نتيجه بنظر غيرمنطقي باشد چرا كه شخصيت ماكياوليسمي يك اختالل شخصيت تلقي گرديده كه
اين افراداغلب داراي سوء ظن شديد ،خود شيفتگي ،جامعه ستيز و تمركزبركنترل و افسردگي هستند .شايد
بتوان دليل تأثيرمثبت را سوءظن شديد و ترديد حرفهاي باال در اين افراد دانست كه منجر به دقت بيشتر در
قضاوت حرفهاي آنان ميگردد .نتايج تحقيق حاضر با نتايج تحقيق كورال و كالوت ( )2000و تحقيق مك
كولگان و همكاران ( )1983همراستا ميباشد و همچنين با نتايج تحقيق بلور (  )1394در يك راستا ميباشد.
با توجه به نتيجه حاصل از اين فرضيه پيشنهاد ميشود سازمان و موسسات دست اندركاردر گزينش ،ارزيابي
و كنترل كيفيت كار حسابرسان مستقل با برگزاري كارگاههاي آموزشي به افراد حرفه اي ،اثرات مخرب
شخصيت ماكياوليسمي را در وظايف حرفهاي به آنان گوشزد نموده كه در جريان مضرات اين ويژگي اجتماعي
درعملكرد خود باشند .همچنين توصيه ميشود كه سازمانهاي مربوطه و قوه قضاييه در ساختار سازماني خود
جايگاه بخش دادگاهي حرفه را قويتر نموده تا خود مانعي بر بروز رفتارهاي ناشي از شخصيت ماكياوليسمي
بوده و پيامدهاي منفي آن براي افرادحرفهاي روشن و واضح گردد كه قضاوتهاي حرفهاي خود را كامأل بصورت
اخالقي ،دقيق و حرفهاي انجام دهند كه در كاهش بروز تعارضات بين حسابرس و مديريت تأثيرگذار باشد.
در ارتباط با نتايج فرضيه سوم كه تأثير قضاوت حرفهاي را برتعارض بين حسابرس و مديريت ميسنجد
ميتوان اذعان نمود كه هرچه سطح قضاوت حرفهاي افزايش مييابد ميزان تعارض بين حسابرس و مديريت
نيز افزايش مييابد كه حل آن دچار چالش ميشود .شايد بتوان داليل متعددي را در خصوص بروز اين تأثير
عنوان داشت .از جمله اندازه ،تجربه ،ارزشهاي اخالقي حرفه ،تخصص حسابرس ،ميزان استقالل ،فرد گرايي
در مقابل جمع گرايي ،شهرت و اعتبارو خانواده و مذهب حسابرسان از جمله عواملي هستند كه ممكن است
بر قضاوت حسابرسان و نهايتأ ايجاد تعارض بواسطه عدم دريافت گزارش مورد انتظار از سوي مشتريان و
يا فشارهاي ايجاد شده از سوي همكاران منجرشود .نتايج تحقيق حاضربا نتايج تحقيق اسپينوسا –پيك
و بارراني كوآ ( )2015مطابقت دارد .با توجه به نتيجه حاصل از اين فرضيه كه نشاندهنده تأثير مستقيم
ومثبت سطح قضاوت حرفهاي بر ميزان تعارض بين حسابرس و مديريت است ميتوان پيشنهاد نمود كه
سعي شود موسسات حسابرسي را از كوچك بودن خارج كرده و با تركيب موسسات حسابرسي و ايجاد
موسسات بزرگتر و استفاده از افراد باتجربه تر در آموزش دادن افراد كم تجربه و موسساتي كه از شهرت و
سرشناسي برخوردارند بتوان موسسات كوچك را كه داراي شهرت كمترهستند ارتقاء داده و باعث باال رفتن
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كيفيت حسابرسي آنها شوند .همچنين پيشنهاد ميگردد آيين رفتارحرفهاي در موسسات حسابرسي عملياتي
تر گرديده و درحد شعار نباشند و ضوابطي را براي سنجش آن ازسوي موسسات تعيين كننده كيفيت
كارحسابرسان تدوين و عملياتي گردد .همچنين پيشنهاد ميشود درگزينش و انتخاب افراد حرفهاي مذهب
و خانواده افراد را نيزدرنظرداشته باشند.
نتيجه حاصل از فرضيه چهارم بيانگر عدم تأثير معناداري اعتماد بيش ازحد بر تعارض بين حسابرس
و مديريت ميباشد .شايد بتوان اينگونه ادعا نمود كه ويژگيهاي فردي حسابرس مستقيمأ برايجاد تعارض
تأثيرگذار نبوده و اگر تأثيري وجود داشته باشد ناشي از فعاليتهايي همچون رسيدگي ،اظهار نظرو قضاوت
است كه حسابرس براي مديريت و ديگر استفاده كنندگان انجام ميدهد و از آن طريق بر ايجاد تعارض
اثرگذاري مينمايد .در نتيجه جستجو در مقاالت مرتبط موارد مشابهي يافت نگرديد .فرضيه پنجم تحقيق به
بررسي تأثير اعتماد بيش از حد از طريق قضاوت حرفهاي بر حل تعارض بين مديريت و حسابرس ميپردازد،
در برگيرنده تأثير معني دار اعتمادبيش ازحد بر قضاوت حرفهاي ميباشد و قضاوت حرفهاي برتعارض بين
حسابرس و مديريت نيز تأثيرمعني دار دارد كه با آزمون سبل ميتوان بيان نمود كه با توجه به اينكه بين
اعتماد بيش از حد و تعارض بين مديريت و حسابرس فاقد معني داري و رابطه مستقيم است اما متغير قضاوت
حرفهاي در نقش ميانجي ،نقش خود را بصورت كامل ايفا كرده و باعث تأثيرگذاري غيرمستقيم اعتماد بيش
از حد از طريق قضاوت حرفهاي برتعارض بين حسابرس و مديريت ميگردد .بنابراين ميتوان چنين استنباط
نمود كه قضاوت حرفهاي كه جزء فرايندهاي رفتاري و عملي و كاربردي ويژگيهاي اجتماعي (اعتماد بيش
از حد) از سوي حسابرسان ميباشد ،از اين طريق بر ايجاد تعارض بين مديريت و حسابرس و همچنين حل
تعارض ايجاد شده تأثيرگذار ميباشد .باتوجه به اينكه نوآوري كار تحقيق حاضر برقرار ارتباط بين اعتماد
بيش ازحد كه يكي از ويژگيهاي اجتماعي حسابرسان بوده ،با قضاوت بعنوان نقش ميانجي بر حل تعارض
بين مديريت و حسابرس؛ از اينرو تحقيق كه بتوان با آن مقايسه نمود وجود ندارد.
باتوجه به فرضيه ششم كه به بررسي تأثير شخصيت ماكياوليسمي از طريق قضاوت حرفهاي بر حل تعارض
بين حسابرس و مديريت ميپردازد ميتوان نتيجه گرفت كه شخصيت ماكياوليسمي داراي تأثيرمعنادار
بر قضاوت حرفهاي بوده و قضاوت حرفهاي نيز برحل تعارض بين حسابرس و مديريت نيز تأثيرگذاراست
و با توجه به آزمون سبل بواسطه معنادار نبودن شخصيت ماكياوليسمي برحل تعارض بين مديريت و
حسابرس ،متغير قضاوت حرفهاي نقش ميانجي را بصورت كامل ايفا ميكند و بصورت غيرمستقيم شخصيت
ماكياوليسمي از طريق قضاوت حرفهاي بر حل تعارض بين حسابرس و مديريت تأثيرگذاري مينمايد .شايد
بتوان دليل اين ارتباط را انعكاس كامل شخصيت ماكياوليسمي در هنگام قضاوت حرفهاي حسابرسان دانست
كه ميتواند عامل در جهت ايجاد تعارض بين حسابرسان و مديريت باشد .شخصيت ماكياوليسمي از جمله
ويژگيهاي اجتماعي درون فردي است كه در هنگام بروز رفتار در انسانها ميتواند اثر ويژهاي ازخود برجاي
گذارد .با توجه به اينكه نوآوري كار تحقيق حاضر برقرار ارتباط بين اعتماد بيش ازحد كه يكي از ويژگيهاي
اجتماعي حسابرسان بوده ،با قضاوت بعنوان نقش ميانجي بر حل تعارض بين مديريت و حسابرس؛ از اين رو
تحقيق كه بتوان با آن مقايسه نمود وجود ندارد.
بر اساس نتايج حاصل از فرضيه چهارم و پنجم و ششم كه نشاند هنده عدم تأثير بين اعتماد بيش از حد بر
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پيشنهادهاي موضوعي براي تحقيقات آتي
با توجه به يافتههاي تحقيق ميتوان به خالي بودن تحقيقات رفتاري و شخصيتي در حوزه حسابرسي و
اثرات آن بر نتايج كار حسابرسان پي برد ،لذا پيشنهاد ميشود در تحقيقات آتي بيشتربه جنبههاي رفتاري و
شخصيتي حسابرسان از جمله موارد زير پرداخته شود.
موضوع :بررسي تأثير جنبههاي رفتاري حسابرسان بر عملكرد آنها
پيشنهاد ميشود براي بررسي موضوع فوق ،فرضيههاي زير مورد سنجش قرار بگيرند
فرضيه  -1بيش اعتمادي بر عملكرد حسابرسان تأثير گذار است.
فرضيه  -2خود باوري بر عملكردحسابرسان تأثير گذار است.
فرضيه  3د خود شيفتگي بر عملكرد حسابرسان تأثيرگذاراست.
موضوع :بررسي تأثير نوع شخصيت حسابرسان بر عملكرد آنها
پيشنهاد ميشود براي بررسي موضوع فوق ،فرضيههاي زير مورد سنجش قرار گيرند.
فرضيه  -1شخصيت درون گرا بر عملكرد حسابرسان تأثير گذار است.
فرضيه  -2شخصيت ماكياولي گري بر عملكرد حسابرسان تأثيرگذار است.
فرضيه  -3شخصيت برون گرا بر عملكرد حسابرسان تأثيرگذار است.
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 -1اسدي ،مرتضي و نعمتي ،محمد« .)1393( .قضاوت حرفهاي در حسابرسي» ،فصلنامه حسابداررسمي،
شماره  ،27پياپي .39
 -2افروز ،زهرا« .)1392( .روانشناسي ناكامي و تعارض» ،مجله سرمد ،شماره  29و ،30خرداد و تير ،1392
صفحه  18و .19

تاثير ويژگيهاي اجتماعي حسابرسان بر قضاوت آنها در حل تعارض ميان حسابرس و مديريت

تعارض بين حسابرس و مديريت ميباشد ،پيشنهاد ميگردد بواسطه تأثيرگذاري غيرمستقيم اعتماد بيش از حد
با توجه به نقش ميانجي قضاوت حرفهاي بر تعارض بين حسابرس و مديريت توصيه ميشود سازمان حسابرسي
و وزارت اقتصاد و دارايي كه برسازمان حسابرسي نظارت دارند و انجمن حسابداران رسمي تأكيد بيشتربر نحوه
قضاوتهاي حرفهاي حسابرسان داشته و اجازه ندهند كه صاحبكاران با انتخاب مستقيم موسسات حسابرسي
بدون نظارت وزارت اموراقتصاد و دارايي ،سازمان بورس اوراق بهادارو بانكها و موسسات مالي – اعتباري
نسبت به دعوت ازموسسات حسابرسي اقدام نموده و تنها نتايج حاصل از كارحسابرسي را به عنوان خروجي
كار حسابرسان در تصميم گيري مورد استفاد ه قرار دهند .در مجموع پيشنهاد ميگردد براي كاهش يا حل
تعارض بين حسابرس و مديريت كه ناشي از فشارهاي مختلف زماني ،بودجه اي ،مشتري ،همكاران و ...ميباشد
به جنبههاي شخصيتي حسابرسان قبل از ورود به حرفه توجه ويژه گردد تا بصورت مستقيم و غيرمستقيم
ويژگيهاي شخصيتي و اجتماعي آنها نتوانند بر قضاوت حرفهاي آنها كه در بيشتر مواقع ناشي ازعدم مديريت
صحيح آنها ميباشد ،تأثيرگذار باشند هر چند حل تعارض بين حسابرس و مديريت بصورت مطلق بواسطه وجود
موانع متفاوت مقدور نميباشد اما بايد تالش نمود اين تعارض به حداقل ممكن برسد.
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