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چکیده:
هویت ســازمانی ،فرایندی است که اهداف سازمان و اهداف کارکنان را به هم نزدیک میکند.
هویت حرفهای نیز میزان تعهد فرد به حرفه او را نشــان میدهد .این دو مفهوم ،میتواند قضاوت
و تصمیم گیری افراد شــاغل در حرفه را تحت تأثیر قرار دهد .از آنجا که تردید حرفهای یکی از
مؤلفههای قضاوت و تصمیم گیری در حرفه حسابرســی است و بر اساس استانداردهای حرفهای
حسابرسی ،حسابرس باید با نگرش تردید حرفهای حسابرسی را برنامه ریزی و اجرا کند ،لذا هدف
اولیه این پژوهش ،اندازه گیری سطح هویت سازمانی ،هویت حرفهای و بررسی ارتباط آنها با تردید
حرفهای حسابرسان شاغل در مؤسسات بخش خصوصی حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی
و همچنین سازمان حسابرسی میباشد .روش پژوهش برای جمع آوری مبانی نظری کتابخانهای و
برای جمع آوری دادههای پژوهش ،پیمایشی است .ابزار پژوهش نیز پرسشنامه است .نمونه آماری
مطالعه حاضر  195نفر از حسابرســان شاغل در ســازمان حسابرسی و مؤسسات بخش خصوصی
حسابرســی میباشد .فرضیههای پژوهش نیز بر اساس معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفته
است .نتایج پژوهش نشــان میدهد هویت سازمانی و هویت حرفهای تأثیر معنادار و مثبت بر هر
شش بعد تردید حرفهای شامل بعد جستجوی دانش ،وقفه در قضاوت ،خودرأی بودن ،درک میان
فردی ،اعتماد به نفس و ذهن پرسشگر دارد.
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 .1مقدمه
با رشــد رقابت در حرفه حسابرسی ،مؤسسات و ســازمانهای حسابرسی ضرورت ارائه خدمات با
کیفیت هرچه بهتر به بازار را بیشتر دریافتهاند .تردید حرفهای ،از مؤلفههای مهم نگرش حسابرس در
رســیدگی به صورتهای مالی میباشد .با افزایش تردید حرفهای حسابرسان ،کیفیت حسابرسی نیز
4
بهبود مییابد .از اینرو اعتماد عمومی به حرفه حسابرســی و مؤسسات حسابرسی ارتقا پیدا میکند
(گالور و پراویت .)2014،هویت سازمانی ،ابزاری راهبردی برای دستیابی به اهداف و چشم اندازهای
ســازمان است .هویت ســازمانی ،فرایندی است که اهداف سازمان و اهداف کارکنان را به هم نزدیک
مینماید .این موضوع باعث میشود تا دیدگاه کارکنان سازمان به اهداف و ارزشهای سازمان نزدیک
شــود و کارکنان تعهد عاطفی نسبت به سازمان بدســت آورند( 5اشنایدر و نیگرن .)1970 ،از سوی
دیگر ،هویت حرفهای بر یادگیری و کســب تجارب حرفهای توســط کارکنان سازمان تاکید دارد .در
یک حرفه ،احساس هویت ،موضوعی با اهمیت برای افراد شاغل در آن حرفه است .حسابرسانی که به
شدت درگیر حرفه خود هستند ،حرفه حسابرسی را بخش مهمی از هویت شخصی خود میشناسند.
به بیان دیگر ،وابستگی به حرفه حسابرسی در میان حسابرسان باال است .این موضوع نقش مهمی در
قضاوت و تصمیم گیری حرفهای حسابرســان دارد .هویت حرفهای میتواند ،هویت سازمانی را شکل
دهد و این دو هویت بر تردید حرفهای حسابرس در اتخاذ تصمیمات و قضاوتهای حرفهای تاثیرگذار
هســتند( 6آریانا و همکاران .)1981،هویت حرفهای میــزان تخصص ،دانش ،مهارت و گرایش فرد به
شغل خود است .هویت حرفهای در علوم اجتماعی بر پایه نظریه نقش بنا شده است که از طریق آن
فرد برای انتظارات یا نقشهای یک شــغل به خصوص آماده میشــود (هاشمی و همکاران.)1395 ،
افرادی که هویت حرفهای دارند ،تالش دارند تا از استانداردها ،اصول و قواعد و اخالق حرفهای پیروی
نمایند تا خدمات با کیفیتی را عرضه نمایند .از اینرو ،حسابرســان به عنوان افرادی که نقش بســیار
مهمی در جامعه بر عهده دارند ،باید نسبت به مسولیت هایی که جامعه از آنان انتظار دارد به گونهای
عمل کنند که خدمات خود را در باالترین سطح ارائه دهند (رحیمیان و هدایتی.)1392،
پژوهشهای مختلفی در حوزه تردید حرفهای انجام شده است .این پژوهشها نشان دادهاند که پنج
عامل رتبه بندی ،عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران ،سطح تحصیالت ،سن و رشته تحصیلی
بر درک حسابرســان از مفهوم تردید –حرفهای تأثیر معنادار دارند (تحریری و پیری سقرلو.)1395 ،
رجبعلی و همکاران ( ،)1395به این نتیجه رسیدهاند که در محیط کنترلی با ریسک باال ،ارتباط بین»
بی طرفی و قضاوتهای دیرباورانه» نسبت به ارتباط بین» شکاکیت و قضاوتهای دیرباورانه» قویتر
است .همچنین حسینی و همکاران ( ،)1394نشان دادهاند که سه عامل جستجوی دانش ،اعتماد به
نفس و درک میان فردی از عوامل مؤثر بر تردید حرفهای به شــمار میآیند .در پژوهشهای مذکور،
به موضوع هویت حرفهای و هویت سازمانی و ارتباط آنها با تردید حرفهای اشارهای نشده است .فقدان
4- Glover, S. M; and Prawitt
5- Schnieder and Nygren
6- Aranya
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 .2مبانی نظری

 -1-2هویت سازمانی و حرفهای

هویت ســازمانی ،مفهومی است برای توصیف رابطه بین فرد با سازمانی که فرد در آن کار میکند.
این موضوع میتواند به عنوان ابزار راهبردی در روند پیاده سازی هدفها و ایده آلهای سازمان بکار
رود .هویت سازمانی ،رابطه مستقیمی با اندیشه و عملکرد کارکنان سازمان دارد و براساس آن ،افراد
ســازمان ،موفقیتها و شکستهای ســازمان را ،موفقیتها و شکستهای خود میدانند (اللهیاری و
همکاران .)1390،هویت ســازمانی اشاره به درجهای دارد که یک عضو سازمان خود را با ویژگیهای
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پژوهش کافــی در این زمینه و همچنین اهمیت موضوع تردید حرفهای در حسابرســی ،این انگیزه
را در نویســندگان این مقاله بوجود آورد تا مقاله حاضر را به نگارش درآورند .خصوصی ســازی حرفه
حسابرســی در کشور و افزایش مؤسسات حسابرســی در بازار حسابرسی ،شناخت هویت سازمانی و
هویت حرفهای در حرفه حسابرســی و تأثیر آنها بر تردید حرفهای حسابرســان ،را میتواند موضوعی
با اهمیت برای پژوهشــگران و قانونگذاران در حرفه حسابرســی تلقی نمود .بررسی هویت سازمانی و
هویت حرفهای حسابرسان ،باعث شناخت و بررسی ادراک کارکنان و میزان همسویی آنها با اهداف و
ارزشهای سازمان و حرفه میشود ،مطالعه ادراک کارکنان و همذات پنداری آنها با اهداف و ارزشهای
موسســه و سازمان حسابرسی یا حرفه حسابرسی سبب افزایش کارآمدی این مؤسسات و رشد حرفه
حسابرســی خواهد شد .براساس آیین رفتار حرفهای ،حفظ اعتماد عمومی به حرفه حسابرسی زمانی
میســر است که حسابداران رســمی خدمات خود را در سطحی ارائه کنند که شایسته اعتماد جامعه
باشــند (رحیمیان و همکاران .)1392،پس توجه بــه مفهوم تردید حرفهای به عنوان عنصری تعیین
کننده در انجام هرچه بهتر فرایند حسابرســی ،میتواند باعث افزایش کیفیت حسابرسی و در نتیجه
حفظ اعتماد عمومی به حرفه حسابرســی گردد .از این رو ،پرسش اصلی این پژوهش آن است که تا
چه اندازه تردید حرفهای در حرفه حسابرســی متأثر از هویت سازمانی و هویت حرفهای حسابرسان
است؟ همچنین هدف این پژوهش در درجه اول ،شناخت سطح هویت سازمانی و هویت حرفهای در
حرفه حسابرســی میباشــد .هدف دوم این پژوهش نیز ارائه اطالعات سودمند به قانونگذاران حرفه،
مؤسسات حسابرسی ،پژوهشــگران و سایر ذینفعان حرفه حسابرسی درباره ارتباط هویت سازمانی و
هویت حرفهای با تردید حرفهای است .دستاوردها و ارزش افزوده علمی این مقاله را میتوان به شرح
زیر برشمرد:
اول اینکه ،نتایج این پژوهش میتواند موجب بســط و بهبود مبانی نظری پژوهشهای گذشته در
ارتباط با تردید حرفهای حسابرســان گردد .این موضوع به عنوان دســتاورد علمی میتواند اطالعات
ســودمندی را در اختیار قانون گذاران در حرفه حسابرســی قرار دهد .دوم اینکه این مقاله میتواند
درک بهتری از ســطح هویت ســازمانی و هویت حرفهای در حرفه حسابرسی به خوانندگان مقاله از
جمله دانشجویان و استادان رشته حسابداری و حسابرسی ارائه نمایند .در نهایت نیز نتایج این مقاله
میتواند ایدههای جدیدی را برای انجام پژوهشهای آتی درباره تردید حرفهای پیشنهاد نماید.

177

سال هجدهم

178

شماره  71تابستان 97

تأثیر هویت سازمانی و حرفهای بر تردید حرفهای حسابرس مستقل

ســازمان ،تطبیق میدهد و نشــان دهنده ارتباط روانشناختی بین فرد و ســازمان استخدام کننده
وی اســت .چنین پیوندی احتمال خروج کارکنان از ســازمان را کاهــش داده و کارگروهی و رفتار
شــهروندی را افزایش میدهد (نوابی .)1390،از طرف دیگر ،هویت حرفهای در اثر اشــتغال ،کسب
درآمــد ،قدرت تصمیم گیری و حس مفید بودن در حرفه در وجود افراد شــکل میگیرد( 7بیرگیت
ایگین .)2003 ،هویت حرفهای نشــان دهنده میزان تعهد فرد به حرفهای اســت که در آن فعالیت
میکند .به عبارتی ،حسابرســی که دارای هویت حرفهای است به اصول و ضوابط حرفه پایبند بوده،
اهداف و رفتار خود را با اهداف ،اســتانداردها ،اصول و قواعد حرفه حسابرسی همسو مینماید .هویت
حرفهای یعنی میزان شایســتگی تخصصی ،نظرها ،گرایشها و معرفت فرد که بطور کلی ،شغل او را
مشخص میکند (هاشمی و همکاران .)1395 ،افرادی که وابستگی باالیی به حرفه خود دارند ،بیشتر
عالیق خود را وقف حرفه خود میکنند .همچنین ،احساس هویت با یک حرفه نیاز به استمرار حضور
در آن حرفه و احســاس مسئولیت باال نسبت به آن دارد .افرادی که تالشهای بیشتری برای کسب
8
شایســتگیهای حرفهای انجام میدهند ،به میزان بیشتری موفقیت در حرفه خود را تجربه میکنند
(لوزو و همکاران.)1996،
 .2-2تردید حرفهای و مدلهای آن

پژوهشهای گذشــته دو منظر کلی از تردید حرفهای شــامل :تردید حرفهای خنثی (بی طرفی) و
تردید حرفهای فرضی (جسورانه ،احتمالی) را بررسی و رابطه تردید حرفهای با قضاوتها و تصمیمات
حسابرس را نشان دادهاند( 9نلســون2009،؛ کوداکرز و همکاران .)2014،تردید حرفهای خنثی (بی
طرفی) نشــان دهنده طرز تفکر شــخص حسابرس است که بدون داشــتن تعصب بر روی ادعاهای
صاحب کار دست بـــه ارزیـابی مـی زند .بعبـــارتی «حسـابرس شدیدا ً شواهد و مدارک جمع آوری
شــده را ارزیابی میکند ،اما در مــورد اظهارات صاحبکار هیچ غرض ورزی نـــدارد» .تردید فرضی
(جســورانه) وجود مقادیری از عدم صداقت را جزئــی از ادعاها و اظهارات صاحبکار در نظر میگیرد.
هـردوی ایـن دیدگاهها ،قضاوتها و تصمیمهای همراه با تردید مطلوبی را پیش بینی میکنند .با این
وجـود ،تردیـد جسـورانه قابلیـت پـیش بینـی بیشتری به خصوص در محیطهای پر ریسک از خود
نشان میدهد (کواداکرز و همکاران .)2014 ،هارت ،)2013( 10تردیدگرایی را مشابه دیگر ویژگیهای
شخصی از قبیل کنجکاوی یا وجدان یا میزان برون گرایی خصیصه ذاتی در حسابرسان میداند .وی
معتقد است حسابرسان میزان تردیدگرایی ذاتی خود را در قضاوتها و تصمیم گیریهای حسابرسی
بکار میگیرند .هارت و همکاران ( )2013شش ویژگی تردیدگرایی را از متون فلسفی ،استانداردهای
حسابرســی و متون موجود در خصوص تردیدگرایی در حسابرسی استنتاج نمودند .این شش ویژگی
7 -Birgitte Eggen
8 -Luzzo et al.
9 -Nelson & Quadackers
10 - Hurtt
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 -3-2رابطه هویت سازمانی و هویت حرفهای با تردید حرفهای

کیفیت حسابرســی یعنی کشــف تحریفهای با اهمیت و گزارش آنها توسط حسابرس .کیفیت
حسابرســی متأثر از عوامل زیادی است که یکی از این عوامل ،تردید حرفهای است .بکارگیری درجه
مناســبی از تردید حرفهای ،کارایی و بازده حسابرسی را افزایش میدهد .بنابراین با ارائه گزارشهای
11 - Questioning Mind
12 -Fogelin
13 - Suspension of judgment
14 -Searching for knowledge
15 - Understanding Interpersonal Relationship
16 -Hookway
17 - Self- Confidence
18 - Mautz and sharaf
19 - Self-Determination
20 - lefcourtt
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با هم تردیدگرایی حرفهای کلی یک فرد را تعیین مینماید:
ذهن پرسشــگر :11ذهن پرسشگر یعنی توانایی ذهن در پرسش مستمر صحت مساله در طی عمل
حسابرســی( 12فوگالین .)1994،یک ذهن پرسشگر شامل مواردی از قبیل الزام به استدالل ،شواهد،
برهان و دلیل آوردن یا اثبات کردن میباشد (گالور و پراویت.)2014،
وقفه در قضاوت :13وقفه در قضاوت یک ویژگی اســت و بیان میکنــد که در خصوص یک مورد
مشکوک ،شــکل گیری قضاوتها به کندی صورت میگیرد .زیرا انجام قضاوت نیازمند تأمل و جمع
آوری اطالعات اضافی پشتیبان میباشد (هارت.)2013،
جســتجوی دانش :14همان کنجکاوی اســت .اینکه حســابرس ذهنیت کنجکاوانه همراه با عالقه
برای جستجوی شـواهد داشـته باشـــد .جستجوی دانش به عنوان ویژگی تردید حرفهای مبتنی بر
کنجکاوی فردی است (هارت.)2013،
درک میــان فردی :15درک میان فردی در زمره ویژگیهای تردید حرفهای اســت که نیاز به فهم
دالیل یا انگیزههایی دارد که چرا صاحبکار به یک روش خاص رفتار میکند .درک روابط میان فردی
حسابرسان را به مشکوک بودن ترغیب میکند( 16هوک وی.)1990،
اعتماد به نفس :17اعتماد به نفس یعنی میزان صداقت و اعتماد حسابرســان که به شــکل گیری
18
نگرشها و رفتارها منجر خواهد شد و یکی از ویژگیهای تردید حرفهای حسابرس محسوب میشود
(موتز و شرف.)1961،
خودرأی بودن :19ویژگی خودرایی یعنی حسابرس شجاعانه برای ارزیابی ،ارائه و ثبات اظهارنظرهای
حسابرســی تصمیم میگیرد .ویژگی خودرأی بودن میزان تأثیر انگیزه و مســائل شخصی در ارزیابی
هرکدام از اطالعات دریافت شده را توضیح میدهد( 20لفکورت.)1991،
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با کیفیت ،مؤسسات حسابرســی به موفقیت دست پیدا کرده ،شهرت ،اعتبار و جایگاه حرفهای خود
را در میان رقبا افزایش میدهند (زهرابی .)1393 ،حسابرســان براســاس مفهــوم هویت حرفهای،
تالش دارند تا از اســتانداردها ،اصول و قواعد و اخالق حرفهای از جمله تردید حرفهای پیروی نمایند
تا خدمات بــا کیفیتی ارائه نمایند (رحیمیان و هدایتی .)1392،همچنین ،در ســطح فردی ،هویت
ســازمانی بر اقدامات و تصمیم گیری کارکنان در خصوص موضوعات عملیاتی ،سازمانی و راهبردی
تأثیر میگذارد .بنابراین میتوان پیش بینی کرد که هویت سازمانی قوی بر شناخت کارکنان از اهداف
ســازمانی تأثیر گذار است( 21بارونی و اســتوارت .)2000،در نتیجه ،بر اساس مفهوم هویت سازمانی
وقتی حسابرس هویت سازمانی باالیی دارد ،تعهد او نسبت به سازمان بیشتر میگردد .لذا در راستای
اهداف سازمان عمل نموده و برای تحقق اهداف سازمان تمام تالش خود را بکار میگیرد.
اگر تردید حرفهای ،یکی از اهداف مؤسســات حسابرســی در راستای رسیدن به خدمات باکیفیت
در نظر گرفته شــود ،آنگاه حسابرسان دارای هویت سازمانی و هویت حرفهای ،برای پیروی از اهداف
موسسه و سازمان و حرفه ،صرفاً به منافع شخصی خود از جمله کسب منافع بیشتر توجه نمیکنند،
در نتیجه تالش دارند تا حسابرسی با کیفیت باال را انجام دهند .آن دسته از مؤسسات حسابرسی که
از حسابرســان با دیدگاه قویتر از تردید حرفهای بهره میبرند ،در صدور گزارش حسابرسی و کشف
تحریفات با اهمیت توانایی بیشتری دارند و کیفیت حسابرسی آنها باالتر است (کواداکرز.)2009،
 .3پیشینه پژوهش
 .1-3تحقیقات داخلی

تحریری و پیری ســقرلو ( ،)1395در پژوهشــی نشان دادند که حسابرســان با رتبههای مختلف
حسابرســی ،درکهای متفاوتی از مفهوم تردید حرفهای در کار حسابرسی دارند .آنان به این نتیجه
رسیدند که بین رتبه بندی حسابرسان ،عضویت حسابرسان در جامعه حسابداران رسمی ایران ،رشته
تحصیلی و درک حسابرســان ،سن حسابرسان و سطح تحصیالت و درک حسابرسان از مفهوم تردید
حرفهای ،رابطه معنادار وجود دارد .اما میان جنســیت و درک حسابرســان از مفهوم تردید حرفهای
رابطــه معنادار وجود ندارد .رجبعلــی زاده و همکاران ( ،)1395در بررســی ارتباط بین ابعاد تردید
حرفهای و قضاوت دیرباورانه حسابرس به این نتیجه رسیدند که ارتباط بین» بی طرفی و قضاوتهای
دیرباورانه» در وضعیت کنترلی با ریسک باال ،قویتر است .اما تفاوت معناداری در شدت ارتباط میان»
شــکاکیت و قضاوتهای دیر باورانه» در دو محیط کنترلی با ریســک باال و پایین وجود ندارد .عالوه
بر این ،ریســک محیط کنترلی ،تأثیر بسزایی در اعمال تردید حرفهای و قضاوت حرفهای دارد .فالح
خیراندیش لیالستانی و قلیزاده ( )1394در پژوهشی به بررسی رابطه تردید حرفهای با نگرش شغلی
و تمایل به ترک خدمت حسابرســان پرداختند .آنان به این نتیجه رســیدند تردید حرفهای خنثی با
تناســب شغل و شاغل رابطه معناداری نداشته ،ولی با شناسایی حرفهای رابطه معناداری دارد .تردید
21 - Barney and Stewart
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حرفهای جســورانه ،با تناسب شغل و شاغل ،شناســایی حرفهای و اعتماد سازمانی رابطه معناداری
دارد .نتایــج پژوهش آنان نشــان داد که تردید حرفهای به طور قاطع بر شناســائی حرفهای اثرگذار
اســت .چنین قاطعیتی در زمینه تأثیر شناسائی حرفهای و اعتماد سازمانی نیز وجود دارد .همچنین
نتایج نشــان دادند که تردید حرفهای جسورانه دارای تأثیر قاطع ،پرقدرت و معکوس بر تناسب بین
شــاغل و شغل میباشد .حســینی و همکاران ( )1394در پژوهش خود با عنوان» تبیین مؤلفههای
تاثیرگذار بر تردید حرفهای حسابرســان با تکیه بر ابعاد فردی» بیان میکنند که از میان شش عامل
تاثیرگذار برگرفته از مدل هارت ( ،)2013تردید حرفهای متأثر از سه عامل جستجوی دانش ،اعتماد
به نفس ،و درک میان فردی اســت .متغیرهای کنترلی از جمله نوع موسسه حسابرسی (خصوصی یا
دولتی بودن) ،ســن پاسخ دهندگان و سابقه حرفهای آنها نیز از جمله عوامل مؤثر بر تردید حرفهای
به شــمار میآیند .کوشــازاده و عزیز آبادی ( )1393در تحقیق خود با عنوان» تأثیر عدالت سازمانی
ادراک شــده بر تمایل به ترک خدمت با میانجیگری هویت ســازمانی ،حمایت سازمانی و خشنودی
شــغلی» اثر عدالت سازمانی بر هویت سازمانی را تأیید کرد .این نتیجه نظریههای تبادل اجتماعی و
هویــت اجتماعی را تأیید میکند ،یعنــی کارکنان در مقابل ادراک از عدالت در الگوی مقابله به مثل
ارزشها و هنجارهای ســازمان را در خود نهادینه و خود را با سازمان معرفی میکنند .همچنین آنان
اثر منفی هویت سازمانی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان را بررسی و تأیید نمودند .کارکنان هویت
خــود را بر مبنای ســازمان تعریف و تعیین کنند و اهداف و ارزشهــای خود را اهداف و ارزشهای
سازمان بدانند ،سازمان برای آنها خانه دوم تلقی میشود .بنابراین تمایلی به ترک آن ندارند .حاجیها
و همــکاران ( )1392در پژوهش خود با عنوان» ارتباط بین ویژگیهای تردید حرفهای حسابرســان
و قضــاوت و تصمیم گیری آنها» دریافتند که چهار ویژگی تردیــد (اعتماد فردی ،وقفه در قضاوت،
منبع کنترلی و شــک و تردید حرفهای) بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرســان تأثیر مثبت دارند.
ولی بیشــترین تأثیر مربوط به منبع کنترلی میباشــد و هرچه توجه به آن باال رود کیفیت قضاوت و
تصمیم گیری نیز افزایش خواهد یافت .آغاز و همکاران ( ،)1391پژوهشــی با عنوان» بررسی تجربی
مدل بســط یافته هویت سازمانی با توجه به ویژگیهای شخصیتی کارکنان « انجام دادند .نتایج این
پژوهش نشــان میدهد به طور کلی ویژگیهای شــخصیتی بر احســاس کارکنان نسبت به سازمان
تأثیر دارد؛ و در مورد مدل بســط یافته هویت سازمانی میتوان اینگونه اذعان داشت که ویژگیهای
شخصیتی با عدم هویت و هویت خنثی ،رابطه منفی و با هویت دوگانه ارتباط چندانی ندارد .یعقوب
نژاد و همکاران ( )1391در پژوهش خود با عنوان «ارتباط بین شــاخصهای مکتب تردید گرایی و
کیفیت حسابرســی» بیان میکنند درصد کشــف انحرافات و توانایی حسابرسان مستقل در گزارش
انحرافات با اهمیت متأثر از ویژگیهای شــخصیتی آنان به ویژه تردید گرایی آنان اســت و آن دسته
از مؤسسات حسابرســی که از حسابرسان با دیدگاه قویتر از تردید حرفهای بهره میبرند ،در صدور
گزارش حسابرسی و کشف انحرافات مهم توانایی بیشتری دارند و اصطالحاً کیفیت حسابرسی باالتری
دارند .همچنین عنوان میکنند حسابرسی که از شاخص خودرایی برخوردار است دارای نظر مستقل،
اســتقالل فکری و شخصیت محکم اســت و براحتی تحت تأثیر اظهارات صاحبکار قرار نمیگیرد .او
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در اجرای عملیات حسابرســی موفقتر عمل میکند که در نهایت ،باعث افزایش کیفیت حسابرســی
میشــود .بر اساس تحقیق بستانیان ( )1386با عنوان « قضاوت حرفهای در حسابرسی «عوامل مؤثر
بر قضاوت حرفهای شامل تردید حرفهای ،دانش ،تجربه و استقالل حسابرسان مستقل بیان شده است.
 -2-3تحقیقات خارجی

اگرواال و همکاران ،)2017( 22در پژوهش خود به بررســی تأثیر دو ویژگی روحی متناقض شــامل
تردید حرفهای و توهم بر ارزیابی اخالقی راههای گوناگون مدیریت سود افراد پرداختند .توهم امکان
کاهش ناهماهنگی شــناختی غیر اخالقی به افراد را میدهد که نشــات گرفته از رفتار غیر اخالقی
خودخواهانه اســت .تردید حرفهای میتواند افراد را وادار کند تا چنین رفتار خودخواهانهای را مورد
تردید قرار دهند و در نتیجه میتواند احتمال انجام رفتار غیراخالقی را کاهش دهد .نتایج آنان نشان
میدهد که تردید حرفهای ،توهم و نوع شریک به طور مشخص بر درجههای اخالقی شرکا تاثیرگذار
است .مدیران با ارائه میزان توهم باال (پایین) و تردید حرفهای پایین (باال) شیوههای مدیریت سودی
را نشــان میدهند که عموماً غیراخالقی در نظر گرفته شده بودند ،همانطور که نسبتاً بیشتر یا کمتر
اخالقی در نظر گرفته شده بودند .هرچند که رتبه تردید حرفهای و توهم حسابداران ،رابطه با اهمیتی
بــا رتبه اخالقی آنان ندارد .گرک موباکو و همکاران ،)2017( 23در پژوهشــی با عنوان» تأثیر انتقال
دانش بر تردید حرفهای در برنامه ریزی فرایند حسابرسی» نشان دادند که انتقال دانش ،نقش مهمی
در بهبود تردید حرفهای حسابرسان بازی میکند .بدین طریق درستی و صحت قضاوتهای حسابرس
بهبود مییابد .همچنین نتایج پژوهش آنان نشــان داد که قضاوت حسابرســان متخصص نســبت به
حسابرســان تازه کار دقیقتر است و سطح باالتری از تردید حرفهای را نشان میدهند .مصطفی کزن
و همکاران )2016( 24در پژوهشــی با عنوان» ارتباط هویت سازمانی با خالقیت فردی :رفتار شهروند
ســازمانی به عنوان متغیر میانجی» به این نتیجه دســت یافتند که طبق پیش بینی ،هویت سازمانی
به شکل مثبتی بر خالقیت فردی تأثیر گذار است .بعالوه میتوان گفت کارکنانی که هویت حرفهای
آنها با سازمانی آنها همسو است ،رفتار خالقانهتری نشان میدهند و توانایی آنها در شکل گیری ایده،
احساسات ،خالقیت جدید افزایش مییابد.
حسین و اسکندر )2015( 25در پژوهش خود با عنوان» ارزیابی شاخصهای تردید حرفهای» به این
نتیجه رسیدند که از شش شاخص ارائه شده توسط هارت بجز شاخص وقفه در قضاوت پنج شاخص
دیگر در محیط حسابرســی کشــور مالزی مربوط اســت .آنان بیان میکنند که این تفاوت نتایجی
که با تحقیقات هارت ( )2013وجود دارد ممکن اســت به علت محیطهای متفاوت در کشــورهای
مختلف باشــد .همچنین آنان اظهار کردهاند که شــاخص وقفه در قضاوت ممکن است از مشخصات
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قابل مالحظه تردید حرفهای در محیط حسابرســی مالزی نباشــد .زیرا پاسخ دهندگان نیاز دارند که
زمان بیشــتری را برای تصمیم گیری حسابرسی اختصاص دهند .این ممکن است وظایف حسابرسی
را بــه تأخیر بیاندازد .آرومگا و همکاران )2015( 26در پژوهش خــود با عنوان» تأثیر اخالق ،تجریه
و مهارت بر کیفیت حسابرســی با تردیدحرفه ای به عنوان متغیر میانجی» ،به این نتیجه رســیدند
کــه اخالق ،تجربه و مهارت حســابرس از طریق تردید حرفهای به عنــوان متغیر میانجی بر کیفیت
نتایج حسابرسی تأثیر میگذارند .کوپج و شاستری ،)2014( 27در مقالهای با عنوان «بکارگیری مؤثر
تردید حرفهای بر بهبود کیفیت حسابرسی» اظهار میدارند ،ویژگیهای قضاوت با تردید شامل موارد
مرتبط به حســابرس (ویژگیها ،تجربه و تخصص ،آموزش ،انگیزه و استدالل اخالق) ،مدارک (تأیید
کننده در مقابل عدم تأیید کنندگی ،منابع ذهنی در مقابل منابع عینی) ،مشــتری (ریســک پذیری،
پیچیدگی ،یکپارچگی مدیریت) و محیط خارجی (پاســخگویی به بازرســان و ناظران) میباشــند.
همچنین ویژگیهای اقدامات با تردید شــامل موارد مرتبط به حسابرس (شهامت اخالقی ،استقالل)،
مدارک (استانداردهای حسابرسی) ،مشــتری (حاکمیت شرکتی) و محیط بیرونی (تصدی مشتری،
مسئولیت قانونی و انگیزه نمایش فعالیتهای با تردید) میباشند.
گارســیا – فالیرز و هربــاچ )2014( 28در پژوهش خود با عنوان» هویت ســازمانی و حرفهای در
مؤسســات حسابرسی :بر اســاس رویکرد مؤثر» ،بیان میکنند که هویت سازمانی با تجربیاتی رابطه
دارد که فرد در موسســه دارد .یعنی وقایعی که در طول روز در محیط حسابرســی برای او اتفاق می
افتد روی جهت گیری هویت او تأثیر گذار اســت .بنابراین وقتی وقایعی برای حســابرس رخ میدهد
که باعث میشــود احساسات و عواطف مثبت او تحریک شــود ،اثر مثبتی وی گذاشته ،حسابرس را
تشــویق به انجام کار در جهت اهداف موسسه میکند .اما برعکس اگر وقایعی در موسسه رخ دهد و
تجربیاتی برای او شــکل گیرد که باعث تحریک احساسات منفی مثل سرخوردگی و عصبانیت در او
گردد ،تأثیر منفی بر روی حســابرس گذاشــته و هویت او را ازموسسه به سمت حرفه سوق میدهد.
یان لی و همکاران )2013( 29در پژوهشی با عنوان « آزمون هویت حرفهای در محل کار :نقش اعتبار
ســازمانی و مرتبه حرفهای» بیان میکنند که کارکنان حرفهای وقتی در مییابند سازمان آنها معتبر
و مشــهور است تمایل دارند که هویت قویتر و مستحکمتری با سازمانهای خود داشته باشند .براون
و همکاران )2013( 30در تحقیق خود با عنوان» اثرات پیش بینیهای سود و تردید حرفهای مبسوط
بر ثمرات مذاکرات میان حسابرس و صاحبکار» ،افراد حرفهای حسابرسی را مورد مطالعه قرار دادند.
آنها به این نتیجه رســیدند احتمال کمتری دارد حسابرســان با تردید حرفهای باال ،نسبت به سایر
حسابرســانی که تردید حرفهای چندانی از خود نشان نمیدهند به درخواستهای صاحبکار خود تن
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دهند .اســکوارتز و همکاران )2011( 31در پژوهشی با نام «راهنمای نظریه هویت و پژوهش» اظهار
داشــتهاند ،توســعه هویت حرفهای با موقعیت فرد در درون جامعه در ارتباط است؛ از اینرو ،کنش،
پایگاه اجتماعی و اقتصادی ،حمایتهای خانواده و دوســتان ،محیط و شــبکههای اجتماعی فرد در
شــکل گیری هویت حرفهای از متغیرهای اساسی به شمار میروند .ووگل )2010( 32در تحقیق خود
با نام» تغییرات ،معنا و هویت در محیط کار» نتیجه گرفته اســت که حسابرسان تردیدگرا تناقضات
بیشــتری را کشف میکنند و راهکارهای جایگزین بیشتری را ارائه میدهند .همچنین تاکید میکند
که تردیدگرایی منجر به تعلیق قضاوت و تصمیم گیری فرد شــده و وی را وادار میسازد تا به دنبال
کشف شواهد و مدارک بیشتر باشد .در پژوهشی با عنوان» توسعه مقیاسی برای اندازه گیری شک و
تردید حرفهای» هارت ( )2010بر این نکته تاکید کرده اســت که شک و تردید به عنوان یک صفت
شــخصی حسابرسان شناخته شده است .او بیان میکند که شک و تردید حرفهای مشخصهای فردی
و چند بعدی اســت و نتیجه میگیرد که قضاوت و تصمیم گیری حسابرس به شک و تردید حرفهای
او بســتگی دارد .پوپووا )2006( 33ارتباط بین معیارهــای تردیدگرایی هارت و ارائه فرضیههای اولیه
در خصوص انحرافات بالقوه را ســنجید .یافتههای وی نشان داد که حسابرسان با تردید گرایی باالتر
برای ارائه نظر کارشناســی معموالً شواهد بیشــتری را جمع آوری میکنند و گزارشهای حسابرسی
آنها از کیفیت باالتری برخوردار اســت .کانلی و کالندینین )1999( 34در بررسی» شکل گیری هویت
حرفهای :رویدادهایی از تجربه تحصیلی «به این نتیجه رسیدند که وقایع سازمانی (موسسهای) ،تأثیر
بسیاری بر هویت حرفهای دارد.
 .4فرضیههای پژوهش
فرضیههای اصلی پژوهش به شرح زیر میباشد:
فرضیه اول :هویت سازمانی تأثیر معناداری بر تردید حرفهای حسابرس دارد.
فرضیه دوم :هویت حرفهای تأثیر معناداری بر تردید حرفهای حسابرس دارد.
فرضیههای فرعی پژوهش به شرح زیر میباشد:
فرضیه فرعی اول :هویت سازمانی تأثیر معناداری بر بُعد جستجوی دانش تردید حرفهای دارد.
فرضیه فرعی دوم :هویت سازمانی تأثیر معناداری بر بُعد وقفه در قضاوت تردید حرفهای دارد.
فرضیه فرعی سوم :هویت سازمانی تأثیر معناداری بر بُعد خودرأی بودن تردید حرفهای دارد.
فرضیه فرعی چهارم :هویت سازمانی تأثیر معناداری بر بُعد درک میان فردی تردید حرفهای دارد.
فرضیه فرعی پنجم :هویت سازمانی تأثیر معناداری بر بُعد اعتماد به نفس تردید حرفهای دارد.
فرضیه فرعی ششم :هویت سازمانی تأثیر معناداری بر بُعد ذهن پرسشگر تردید حرفهای دارد.
31 - Schwartz et al.
32 -Vogel
33 - Popova
34 - Connelly and Clandinin
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 .5روش شناسی پژوهش
مبانی نظری پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانهای و جمع آوری دادههای تحقیق بر اساس روش
پیمایشــی و با استفاده از پرسشنامه انجام شــده است .در این پژوهش ،پرسشنامه طراحی نمیشود.
از پرسشنامه هارت ( )2013برای سنجش تردید حرفهای و از پرسشنامه اشفورث و مائل)1992( 35
برای ســنجش هویت سازمانی و هویت حرفهای استفاده شده اســت .جامعه آماری در این پژوهش،
حسابرسان شــاغل در سازمان حسابرسی و سایر شــاغالن در مؤسسات حسابرسی بخش خصوصی
میباشــند .قلمرو زمانی پژوهش نیز ســال  1395است .متغیرهای مســتقل پژوهش شامل هویت
سازمانی و هویت حرفهای و متغیر وابسته تردید حرفهای است .اطالعات مربوط به متغیرهای پژوهش
در پرسشــنامه وجود داشته و از حسابرسان درخواست شده است که به سؤاالت مربوط به متغیرهای
پژوهش پاسخ دهند.
متغیر وابســته ،تردید حرفهای اســت که از طریق پرسشــنامه هارت ( )2013اندازه گیری شده
است .این پرسشنامه شامل  30سؤال در طیف لیکرت است ،در عمـــوم پژوهشها بـــرای ارزیـابی
تردیدگرایی و تردید حرفهای حسابرسـان مســـتقل از پرسشنامه استاندارد هارت ( )2013استفاده
شده است که در برگیرنده شش شاخص اصلی تردیدگرایی اســـت .ایـــن شش شـاخص عبارتند از:
ذهن پرسشگر ،وقفه در قضـاوت ،جستجوی دانش ،درک میان فردی ،اعتمـاد بـه نفـس و خود رأی
بودن اســت .متغیر مســتقل یعنی هویت سازمانی و هویت حرفهای هر کدام شامل پنج سئوال شش
گزینهای اســت که بر اســاس طیف لیکرت امتیاز داده میشود .پرسش نامه هویت سازمانی برگرفته
از مائل و اشــفورث ( )1992میباشد .دو نمونه از سؤاالت پرسش نامه عبارتند از« :موفقیت سازمان،
موفقیت من اســت» و «وقتی درباره سازمانم صحبت میکنم ،اغلب به جای آنکه بگویم «آنها» می
گویم «ما» .هم چنین برای اندازه گیری هویت حرفهای از پرســش نامه ،بمبر و همکاران)2002( 36
اســتفاده شده است .برخی از سئواالت پرســش نامه عبارتند از« :موفقیت حرفه ،موفقیت من است»
و«وقتی درباره حرفهام صحبت میکنم ،اغلب به جای آنکه بگویم «آنها» می گویم «ما».
35 - Ashforth & Mael
36 - Bamber et al.
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شش فرضیه فرعی اول مربوط به فرضیه اصلی اول تحقیق است.
فرضیه فرعی هفتم :هویت حرفهای تأثیر معناداری بر بُعد جستجوی دانش تردید حرفهای دارد.
فرضیه فرعی هشتم :هویت حرفهای تأثیر معناداری بر بُعد وقفه در قضاوت تردید حرفهای دارد.
فرضیه فرعی نهم :هویت حرفهای تأثیر معناداری بر بُعد خودرأی بودن تردید حرفهای دارد.
فرضیه فرعی دهم :هویت حرفهای تأثیر معناداری بر بُعد درک میان فردی تردید حرفهای دارد.
فرضیه فرعی یازدهم :هویت حرفهای تأثیر معناداری بر بُعد اعتماد به نفس تردید حرفهای دارد.
فرضیه فرعی دوازدهم :هویت حرفهای تأثیر معناداری بر بُعد ذهن پرسشگر تردید حرفهای دارد.
شش فرضیه فرعی دوم مربوط به فرضیه اصلی دوم تحقیق است.
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 .6مدل مفهومی پژوهش
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در این پژوهش ،با استفاده از نرم افزارهای  8.8Lisrelو  Spss 17از طریق شاخصهای توصیفی
و آمار اســتنباطی به تجزیه تحلیل دادهها پرداخته شد .در بخش نخست ،دادههای جمع آوری شده
با اســتفاده از شــاخصهای آمار توصیفی ،توصیف و سپس به منظور ایجاد مدل اندازه گیری برازنده
و قابل قبول ،تجزیه و تحلیل عامل تاییدی با اســتفاده از نرم افزار لیزرل ،در مورد کلیه عوامل نهفته
متغیرها انجام گرفت.
 .7تجزیه و تحلیل یافتهها و نتایج

 -1-7آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل آن
جدول شماره ( )1آمار توصیفی
شرح

تردید حرفهای

هویت سازمانی

هویت حرفهای

سن

تجربه کاری

میانگین

140/99

21/69

21/25

33/97

9/47

میانه

133

22

22

32

7

انحراف معیار

17/33

5/2

5/51

9/16

8/37

حداقل

65

6

5

22

1

حداکثر

175

30

32

79

41

طبق جدول شماره  1میانگین تردید حرفهای نزدیک  141است .با توجه به این که حداکثر امتیاز
تردید حرفهای در طیف لیکرت با توجه به  30ســئوال پرســش نامه شش گزینهای برابر عدد 180
اســت ،میتوان اظهار داشــت که میانگین تردید حرفهای در حسابرسان از میانگین عدد (180یعنی
 )90بســیار بیشتر است .هم چنین میانگین هویت سازمانی و هویت حرفهای برابر  21/69و 21/25
میباشــد .از آنجاییکه حداکثر امتیاز هویت سازمانی و هویت حرفهای در طیف لیکرت با توجه به 5
ســئوال هر کدام از پرسش نامه شــش گزینهای برابر  30میباشد ،میتوان اظهار داشت که میانگین
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 -2-7آمار استنباطی

در تحلیل عاملی ،متغیرهای پژوهش با اســتفاده از بار عاملی ،روایی ســؤاالت مربوط به هریک از
متغیرهای پژوهش مورد آزمون قرار گرفت .عالوه بر این میانگین واریانس اســتخراج شــده ()AVE
مربوط به هریک از متغیرهای پژوهش نیز باالی  0/4میباشــد .برای آزمون پایایی ســؤاالت مربوط
به متغیرهای پژوهش از شــاخص آلفای کرونباخ اســتفاده شده است که این شاخص برای هر دسته
از ســؤاالت مربوط به یک متغیر باالی  0/7اســت .نتایج مربوط به روایی و پایایی سؤاالت مربوط به
متغیرهای پژوهش در جدول شماره ( )2نشان داده شده است.
جدول شماره ()2

تأثیر هویت سازمانی و حرفهای بر تردید حرفهای حسابرس مستقل

هویت ســازمانی و هویت حرفهای در حسابرســان از میانگین عدد ( 30یعنی  )15بیشــتر است .هم
چنین نتایج آمار توصیفی نشــان میدهد که میانگین ســن و تجربه حسابرسان به ترتیب در حدود
 34ســال و  9/5سال است .الزم به توضیح اســت در این پژوهش 72 ،درصد از پاسخ دهندگان مرد
و بقیه زن میباشــند 37 .درصد از پاســخ دهندگان دارای مدرک تحصیلی کارشناســی 54 ،درصد
کارشناسی ارشــد و بقیه نیز دارای مدرک دکتری هستند .همچنین  30درصد آنان حسابرس و 30
درصد حسابرس ارشد  35درصد نیز سرپرست حسابرسی و بقیه در سطح مدیر و شرکای حسابرسی
میباشند.
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 :SKبعد جستجو دانش متغیر تردید حرفهای :SJ،بعد وقفه در قضاوت متغیر تردید حرفهایSD:،
بعــد خودرأی بودن متغیر تردید حرفهای :IU،بعد درک میان فردی متغیر تردید حرفهای :SC ،بعد
اعتماد به نفس متغیر تردید حرفهای :QM ،بعد ذهن پرسشگر متغیر تردید حرفهای :SKP ،تردید
حرفهای :OI ،هویت سازمانی :PI،هویت حرفهای
 -3-7آزمون فرضیهها

بــه منظور ارزیابی مدل مفهومی پژوهــش و همچنین اطمینان یافتن از وجود یا عدم وجود رابطه
علی میان متغیرهای پژوهش و بررســی تناســب دادههای مشاهده شــده با مدل مفهومی پژوهش،
فرضیههای پژوهش با اســتفاده از مدل معادالت ســاختاری مورد آزمون قرار گرفته شده است .برای
بررسی تناسب دادههای مشاهده شده با مدل مفهومی پژوهش نیز از شاخص برآورد واریانس خطای
تقریب ( )RMSEAو شاخص  ²X/ ԁfاستفاده شده است.
 -1-3-7آزمون فرضیههای مربوط به تأثیر هویت سازمانی بر ابعاد متغیر تردید حرفهای

برای آزمون شش فرضیه فرعی اول مربوط به فرضیه اصلی اول تحقیق با استفاده از مدل معادالت ساختاری به بررسی
تأثیر هویت سازمانی بر هریک از ابعاد متغیر تردید حرفهای پرداخته شد و طبق نتایج بدست آمده در نمودارشماره (،)1
میزان تأثیر هویت سازمانی بر بعد جستجوی دانش برابر  ،0/9میزان تأثیر بر بعد وقفه در قضاوت  ،0/83میزان تأثیر بر
بعد خودرأی بودن  ،0/50میزان تأثیر بر بعد درک میان فردی  ،0/35میزان تأثیر بر بعد اعتماد به نفس  0/75و میزان
تأثیر بر بعد ذهن پرسشگر  0/87است که نشان میدهد به ازای یک واحد تغییر در متغیر هویت سازمانی ،بعد جستجو
دانش  0/9واحد ،بعد وقفه در قضاوت  0/83واحد ،بعد خودرأی بودن  0/50واحد ،بعد درک میان فردی  0/35واحد ،بعد
اعتماد به نفس 0/75واحد و بعد ذهن پرسشگر 0/87واحد همراستا با هویت سازمانی تغییر خواهند یافت .همچنین آماره
تی تمام ابعاد باالتر از  1/96میباشد از این رو این فرضیهها را نمیتوان رد کرد .هم چنین برآورد واریانس خطای تقریب
( )=RMSEA 0/0 7کمتر از هشــت درصد بوده و شــاخص نیز برابر با  1/949بوده ،لذا میتوان گفت که مدل از
برازش خوبی برخوردار است.
نمودار شماره ()1

Df = 343 RMSEA =0 /070

Chi- Squre= 668/ 44
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جدول شماره ( )3نتایج آزمون فرضیههای مربوط به تأثیر هویت سازمانی بر ابعاد متغیر تردید حرفهای
فرضیه

شرح

ضریب مسیر

T- Value

نتیجه

اول

هویت سازمانی تأثیر معناداری بر بعد جستجوی دانش دارد

0/90

10/17

رد نمیشود

دوم

هویت سازمانی تأثیر معناداری بر بعد وقفه در قضاوت دارد

0/83

7/65

رد نمیشود

سوم

هویت سازمانی تأثیر معناداری بر بعد خودرأی بودن دارد

0/50

6/00

رد نمیشود

0/35

4/34

رد نمیشود

پنجم

هویت سازمانی تأثیر معناداری بر بعد اعتماد به نفس دارد

0/75

9/75

رد نمیشود

ششم

هویت سازمانی تأثیر معناداری بر بعد ذهن پرسشگر دارد

0/87

4/58

رد نمیشود

چهارم هویت سازمانی تأثیر معناداری بر بعد درک میان فردی دارد

 -2-3-7آزمون فرضیههای مربوط به تأثیر هویت حرفهای بر ابعاد متغیر تردید حرفهای

طبــق نتایج بدســت آمده از شــش فرضیه فرعی دوم مربــوط به فرضیه اصلــی دوم تحقیق در
نمودارشــماره ( )2میزان تأثیر هویت حرفهای بر بعد جســتجوی دانش تردید حرفهای برابر ،0/94
میزان تأثیر بر بعد وقفه در قضاوت  ،0/83میزان تأثیر بر بعد خودرأی بودن  ،0/50میزان تأثیر بر بعد
درک میان فردی  ،0/32میزان تأثیر بر بعد اعتماد به نفس  0/75و میزان تأثیر بر بعد ذهن پرسشگر
 0/86است که نشان میدهد به ازای یک واحد تغییر در متغیر مستقل هویت حرفهای ،بعد جستجوی
دانــش تردید حرفهای  0/94واحد ،میزان تأثیر بر بعد وقفــه در قضاوت  0/83واحد ،میزان تأثیر بر
بعد خودرأی بودن  0/50واحد ،میزان تأثیر بر بعد درک میان فردی  0/32واحد ،میزان تأثیر بر بعد
اعتماد به نفس  0/75واحد و میزان تأثیر بر بعد ذهن پرسشگر  0/86واحد همراستا با هویت حرفهای
تغییر خواهند یافت .همچنین آماره تی تمام ابعاد باالتر از  1/96میباشــد از این رو این فرضیهها را
نمیتــوان رد کرد .هم چنین برآورد واریانس خطای تقریب ( )RMSEA= 0/067کمتر از هشــت
درصد بوده و شــاخص نیز برابر با  1/884بوده که این مقدار نیز کمتر از ســه میباشد .لذا میتوان
گفت که مدل از برازش خوبی برخوردار است .نمودار شماره ()2

تأثیر هویت سازمانی و حرفهای بر تردید حرفهای حسابرس مستقل

مطابق با نتایج بدست آمده هویت سازمانی تأثیر معنادار و مستقیم بر تمام ابعاد تردید
حرفهای دارد .نتایج بدست آمده از آزمون شش فرضیه فرعی اول مربوط به فرضیه اصلی اول
.تحقیق در جدول شماره ( )3نشان داده شده است
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نمودار شماره ()2
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Df = 317 RMSEA= 0/ 067

Chi- Squre= 597/ 15

مطابق با نتایج بدســت آمده هویت حرفهای تأثیر معنادار و مســتقیم بر تمام ابعاد تردید حرفهای
دارد .نتایج بدســت آمده از آزمون شــش فرضیه فرعی دوم مربوط به فرضیه اصلی دوم تحقیق در
جدول شماره ( )4نشان داده شده است.
جدولشماره()4نتایجآزمونفرضیههایمربوطبهتأثیرهویتحرفهایبرابعادمتغیرتردیدحرفهای
فرضیه

شرح

ضریب مسیر

T- Value

نتیجه

هفتم

هویت حرفهای تأثیر معناداری بر بعد جستجوی دانش
دارد

0/94

10/45

رد نمیشود

هشتم هویت حرفهای تأثیر معناداری بر بعد وقفه در قضاوت دارد

0/83

7/70

رد نمیشود

نهم

هویت حرفهای تأثیر معناداری بر بعد خودرأی بودن دارد

0/50

6/08

رد نمیشود

دهم

هویت حرفهای تأثیر معناداری بر بعد درک میان فردی
دارد

0/32

4/04

رد نمیشود

یازدهم هویت حرفهای تأثیر معناداری بر بعد اعتماد به نفس دارد

0/75

9/77

رد نمیشود

دوازدهم هویت حرفهای تأثیر معناداری بر بعد ذهن پرسشگر دارد

0/86

4/69

رد نمیشود

 -4-7تحلیل عاملی مرتبه دوم متغیر تردید حرفهای

در تحلیل عاملی مرتبه دوم به بررسی این موضوع پرداخته میشود که کدامیک از شش بعد متغیر
تردید حرفهای (جســتجو برای دانش ،وقفه در قضاوت ،خود رأی بودن ،درک میان فردی ،اعتماد به
نفس و ذهن پرسشگر) سنجه مناسبی برای تبیین خود متغیر تردید حرفهای به شمار میروند .طبق
نتایج بدست آمده تمام ابعاد تردید حرفهای دارای بار عاملی بیش از  0/4بوده و تنها بعد درک میان
فردی دارای بار عاملی کمتر از  0/4میباشد (هرچند میزان آماره تی آن برابر  3/12است) لذا سنجه
مناسبی برای تبیین متغیر تردید حرفهای محسوب نمیشود و حذف گردید.
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 .5-7آزمون فرضیات اصلی پژوهش

 -1-5-7آزمون تأثیر هویت سازمانی بر متغیر تردید حرفهای

طبق نتایج بدســت آمده مقدار ضریب مســیر برای متغیر هویت ســازمانی برابر  0/39که نشان
میدهد به ازای یک واحد تغییر در متغیر هویت ســازمانی ،تردید حرفهای  0/39واحد و همراستا با
هویت سازمانی تغییر خواهد یافت .همچنین ضریب معناداری برابر  4/59میباشد در نتیجه فرضیه،
هویت ســازمانی تأثیر معناداری بر تردید حرفهای دارد را نمیتوان رد کرد .همچنین برآورد واریانس
خطای تقریب ( )RMSEA= 0/065کمتر از هشت درصد بوده و شاخص نیز برابر با  1/826بوده
لــذا میتوان گفت که مدل از برازش خوبی برخوردار اســت یا به عبارتــی تقریبی معقولی از جامعه
برخوردار میباشد .نتایج این آزمون در نمودار شماره ( )3نشان داده شده است.
نمودار شماره ()3

Df = 25 RMSEA= 0 /0 65

Chi- Squre= 45/ 65

 .7-5-2آزمون تأثیر هویت حرفهای بر متغیر تردید حرفهای

طبق نتایج بدســت آمده مقدار ضریب مسیر برای متغیر هویت حرفهای برابر  0/32است که نشان
میدهد به ازای یک واحد تغییر در متغیر هویت حرفهای ،تردید حرفهای  0/32واحد و همراســتا با
هویــت حرفهای تغییر خواهد یافت .ضریب معناداری برابر  3/89میباشــد در نتیجه فرضیه ،هویت
حرفهای تأثیر معناداری بر تردید حرفهای دارد را نمیتوان رد کرد .هم چنین برآورد واریانس خطای
تقریب ( )RMSEA= 0/065کمتر از هشــت درصد بوده و شــاخص نیز برابر با  1/826بوده لذا
میتوان گفت که مدل از برازش خوبی برخوردار است یا به عبارتی تقریبی معقولی از جامعه برخوردار
میباشد .نتایج این آزمون در نمودار شماره ( )4نشان داده شده است.

تأثیر هویت سازمانی و حرفهای بر تردید حرفهای حسابرس مستقل

درگام بعد با استفاده از معادالت ساختاری فرضیههای اصلی پژوهش یعنی تأثیر هویت سازمانی بر
تردید حرفهای و تأثیر هویت حرفهای بر تردید حرفهای بررسی گردید.
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نمودار شماره ()4
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Chi- Squre= 48/ 27 Df = 25 RMSEA =0 /0 69

مطابق با نتایج بدست آمده هویت سازمانی تأثیر معنادار و مستقیم بر متغیر وابسته تردید حرفهای
دارد .همچنین هویت حرفهای تأثیر معنادار و مســتقیم بر متغیر وابســته تردید حرفهای دارد .نتایج
بدست آمده از آزمون فرضیههای اصلی در جدول شماره ( )5نشان داده شده است.
جدول شماره ( )5نتایج آزمون فرضیههای مربوط به تأثیر هویت سازمانیو حرفهای بر متغیر
تردید حرفهای
فرضیه

شرح

ضریب مسیر T- Value

نتیجه

اصلی اول

هویت سازمانی تأثیر معناداری بر تردید حرفهای دارد

0/39

4/59

رد نمیشود

اصلی دوم

هویت حرفهای تأثیر معناداری بر تردید حرفهای دارد

0/32

3/89

رد نمیشود

 .8نتیجه گیری و مقایسه نتایج بدست آمده با پژوهشهای پیشین
 .1-8نتایج آزمون فرضیههای فرعی

نتایج آزمون فرضیههای فرعی بیانگر این اســت که شاخصهای وقفه در قضاوت ،خودرأی بودن و
اعتماد به نفس در دو متغیر مســتقل هویت سازمانی و هویت حرفهای تأثیر تقریباً یکسانی بر تردید
حرفهای حسابرس دارند .شاید دلیل این برابری ناشی از تأثیر بیشتر هویت فردی و ویژگیهای فردی
حســابرس بر این ابعاد باشــد .همچنین نتایج نشــان میدهد که دو متغیر هویت سازمانی و هویت
حرفهای تأثیر متفاوتی بر سه بعد دیگر تردید حرفهای دارند که این ابعاد شامل:
بعد جستجوی دانش :با توجه به یافتههای پژوهش ،بعد جستجوی دانش تأثیر بیشتری از هویت
حرفهای در مقایســه با هویت ســازمانی میپذیرد .حسابرســان با ســطح دانش باال نسبت به حرفه
حسابرســی دارای هویت حرفهای قوی هستند .دانش نقش اساســی در مشروعیت بخشیدن به کار
حرفهای دارد .افراد با هویت حرفهای غالب تالش دارند با کســب دانش بیشــتر در خصوص حرفه با
بکارگیری دانش خود ،اســتانداردها ،اصول و قواعد حرفه و اهداف حرفه را جامع عمل بپوشــانند .در
نتیجه اعتبار و پذیرش حرفه را نزد جامعه افزایش دهند .جســتجوی دانش یعنی اینکه حســابرس
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تأثیر هویت سازمانی و حرفهای بر تردید حرفهای حسابرس مستقل

یک ذهنیت کنجکاوانه همراه با عالقه برای جســتجوی شواهد داشــته باشد .به نظر میرسد هرچه
توانایی حسابرسان در میزان دانش حرفهای باالتر باشد ،برای یافتن شواهد و مدارک قابل اطمینان تر
تالش بیشتری نموده و تردید حرفهای را به شکل مناسبتر بکار میبرند .پس شواهد قابل استنادتری
را یافته ،بر اســاس آن قضاوتی منطقی و منطبق بر ارزشــهای جامعه خواهند داشــت .بدین ترتیب
اســتانداردها ،اصول و قواعد حسابرسی را به شکل مناسب بکار خواهند گرفت .درنتیجه حسابرسی با
کیفیتــی را ارائه خواهند داد .این نتایج با یافتههای تحقیق بیرگیت ایگین ( )2003مطابقت دارد که
بیان میکند افراد قادرند که هویت خود را تحت تأثیر افزایش دانش و آموزش و تحت تأثیر سازمانها
و حرفه خود تغییر دهند .آنان با افزایش سطح آگاهی و رعایت استانداردهای حسابداری اظهار نظری
مغایر با قضاوت حرفه ایشان ارائه نمینمایند.
بعد درک میان فردی :نتایج پژوهش بیانگر این اســت که ،بعد درک میان فردی تأثیر بیشتری از
هویت سازمانی در مقایسه با هویت حرفهای میپذیرد .در این شاخص حسابرس بیشتر بر روی رفتار
صاحبکار تمرکز دارد و در مورد چگونگی رفتار او ســؤال میکند .حســابرس باید به درک نگرشها،
مقاصد و رفتارهای انسانی اشتیاق داشته باشد (هارت و همکاران .)2003،بسیاری از صاحبکاران نیز
با صداقت و درســتی گزارشات مالی را ارائه مینمایند .در صورت درک ویژگیهای رفتاری صاحبکار،
حســابرس میتواند حسابرسی را با شــک و تردید انجام دهد نه با سوء ظن نسبت به صاحبکار .سوء
ظن موجب بکارگیری سطح نامناســب تردید حرفهای خواهد شد .حسابرسان با هویت سازمانی باال
تــاش دارند تا با درک رفتار صاحبکار و درک صداقت یا عدم صداقت او ،حسابرســی با کیفیتتری
را انجــام دهند .این نتایج با یافتههای بارونی و اســتوارت ( )2000مطابقت دارد آنان به این نتیجه
رسیدند که هویت سازمانی مبنایی برای بسیاری از رفتارهای سازمانی از جمله نوع ارتباط با صاحبکار
است و بر اقدامات و تصمیم گیری حسابرسان در خصوص موضوعات عملیاتی ،سازمانی و استراتژیک
تأثیر میگذارد .در حقیقت حسابرسی که هویت سازمانی دارد تالش دارد تا با درک رفتار صاحبکار و
اعمال شــاخص درک میان فردی به شکل بهتر ،برای حفظ و افزایش درجه اعتبار موسسه و سازمان
حسابرسی ،حسابرسی با کیفیتتری را انجام دهد .به این ترتیب اعتماد استفاده کنندگان از اطالعات
مالــی را نیز افزایش میدهد .میتوان پیش بینی کرد که هویت ســازمانی قوی بر بینش کارکنان از
اهداف سازمانی تأثیر گذار است .این نتایج نیز با یافتههای پژوهشیان لی و همکاران ( )2013مطابقت
دارد که اظهار میدارد کارکنان حرفهای که هویت مســتحکمتر با سازمان دارند ،برای حفظ و بهبود
اعتبار و شهرت سازمان تالش بیشتری میکنند.
ذهن پرسشگر :طبق نتایج حاصله ،بعد ذهن پرسشگر تأثیر بیشتری از هویت سازمانی در مقایسه
با هویت حرفهای میپذیرد .ذهن پرسشگر یعنی حسابرس تفکری سوالی دارد ،برای پیگیری تناقضات
صورتهای مالی انگیزه فراوان داشــته و تالش کافی را به عمل میآورد .حسابرســان که دارای ذهن
پرسشـگر هسـتند تمایـل بیشـتری بـرای کشـف انحراف و متقاعد شدن دارند .ذهن پرسشگر باعث
میشود تا زمانیکه حسـابرس اطالعـــات کافی جمع آوری نکند متقاعـد نگـردد .حسابرسان دارای
این ویژگی شخصیتی به راحتی تحـت تأثیر حرفهای دیگران قرار نمیگیرند (هارت .)2008،داشتن
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ذهن پرسشگر قوی باعث میشود حسابرس تردید بیشتری در خصوص صحت مدارک و شواهد ارائه
شــده توســط صاحبکار داشته باشــد .زیرا دائماً در خصوص صحت مدارک از خود سؤال میپرسد و
شواهد را دقیقتر مورد سنجش قرار میدهد تا قضاوت درستی داشته باشد .برخی صاحبکاران ممکن
است گزارش صادقانهای ارائه نکنند و سعی کنند تا با تبانی با حسابرس و پرداخت حق الزحمه بیشتر
او را مجاب نمایند تا گزارش مالی را تأیید کند .اما حسابرســی که دارای هویت سازمانی است جنبه
ســازمانی را بر جنبه فردی ترجیح میدهد و موفقیت ســازمان که همان ارائه گزارش حسابرسی با
کیفیت باال اســت ،را هدف خود میداند .از آنجا که ارزشــهای خود را همراســتا با ارزشهای سازمان
میداند از اهداف شــخصی خود که همانا کسب درآمد بیشتر است صرفنظر میکند .در نتیجه تالش
دارد تا حسابرسی با کیفیتی را انجام دهد .این نتایج با دیدگاه اشنایدر و نیگرن ( )1970مشابه است.
کانون این دیدگاه پذیرش اهداف و ارزشهای سازمان از طرف فرد است .باتوجه به ارتباط روانشناختی
بین فرد و سازمان احتمال خروج از چارچوب و اهداف سازمان کاهش مییابد .بنابراین برای افزایش
کیفیت حسابرســی تردید حرفهای و شاخص ذهن پرسشگر را بیشتر در نظر میگیرد .با پرسش دائم
از خود تناقضات بیشــتری را کشــف کرده رفتار خالقانهتری از خود نشان میدهد در نتیجه راههای
جایگزین بیشــتری را ارائه میدهد .همچنین این نتایج با نتایــج پژوهش مصطفی کزن و همکاران
( )2016که بیان میکند هویت ســازمانی تأثیر مثبت بر خالقیت فردی دارد و توانایی شــکل گیری
ایده و راه حلهای جدید را افزایش میدهد مطابقت دارد.
 .2-8نتایج آزمون فرضیههای اصلی

حسابرس برای ایفای هرچه بهتر نقش خود تالش میکند و از هویت خود دفاع میکند که تمایل
دارد با آن شناخته شــود .حسابرسانی که تالشهای بیشــتری برای کسب شایستگیهای حرفهای
انجام میدهند به میزان بیشتری موفقیت در حرفه خود را تجربه میکنند .طبق پژوهشهای پیشین
تردید حرفهای ،از عوامل افزایش کیفیت حسابرسی میباشد .بنابراین تردید حرفهای از عواملی است
که حسابرســان میتوانند برای ایفای بهتر نقش خود در فرایند حسابرســی از آن استفاده کنند .این
نتایج با یافتههای لوزو و همکاران ( )1996مطابقت دارد .زمانی که حســابرس ،حسابرسی را با تردید
حرفــهای باال انجام میدهد ویژگیهایی چون قضاوتهای توام با ســوگیری کاهش مییابد .کیفیت
قضاوت حسابرســان به طرز چشم گیری افزایش مییابد (هارت .)2010 ،همچنین باید توجه داشت
که ســطح اعمال تردید حرفهای بســتگی به دانش ،تجربه ،خبرگی و شــناخت حســابرس از واحد
مورد رســیدگی دارد .به شــرح پیش گفته در مبانی نظری ،حسابرسانی که اهداف خود را همسو با
اهداف سازمان تعیین میکنند از هویت ســازمانی بیشتری برخوردار هستند .از طرفی در مؤسسات
حسابرسی ،ارائه خدمات با کیفیت ،از اهداف مهم بشمار میآید که برای رسیدن به این هدف داشتن
سطح مناســبی از تردید حرفهای امری ضروری است .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که
هویت ســازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر تردید حرفهای حســابرس دارد .این نتایج با نتایج مائل و
اشفورث ( )1992مطابقت دارد که بیان میکند هرچه هویت حسابرس با سازمان تطبیق داشته باشد
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 .9پیشنهادات پژوهش

 .1-9پیشنهادات مبتنی برفرضیه های پژوهش

مطابــق با نتایج این پژوهش هویت حرفهای حسابرســان بر ابعاد تردیــد حرفهای تأثیر معنادار و
مســتقیم دارد .بر اساس نتایج بدســت آمده پیشنهاد میگردد مؤسسات و ســازمانهای حسابرسی
کشــورمان برای جذب حسابرســان سیاســتهایی را اتخاذ نمایند تا کارکنانی گزینش و استخدام
گردندکه دارای دانش ،تخصص ،نگرش ،تعهد و انگیزه الزم جهت فعالیت در حرفه حسابرسی باشند.
شــرکا و مدیران حسابرســی ،اعضای تیم حسابرسی را به نحــــوی انتخاب کنند کــــه دارای این
خصوصیات و ســــطحی از تجربه و دانش ،کافی و متناســب باشــند .همچنین نتایج این پژوهش
بیانگر این اســت که هویت ســازمانی تأثیر معناداری بر تمامی ابعاد تردید حرفهای دارد .به سازمان
و مؤسسات حسابرســی پیشــنهاد میگردد از طریق آموزش دانش و مهارتهای حسابرسی ،تردید
حرفهای حسابرســان را بهبود بخشــند .همچنین با ارتقا انگیزههای حسابرســان ،هویت حرفهای و
سازمانی آنها را ارتقا دهند تا تردید حرفهای افزایش و در پی آن کیفیت حسابرسی نیز بهبود یابد.
 .2-9پیشنهاد برای پژوهشهای آتی

با توجه به موضوع بررســی شــده در این تحقیق ،پیشــنهادات زیر برای انجام تحقیقات آتی ارائه
میگردد:
بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تردید حرفهای حسابرس
بررسی تأثیر تردید حرفهای حسابرس بر گزارش خطاکاری و کشف تقلب

تأثیر هویت سازمانی و حرفهای بر تردید حرفهای حسابرس مستقل

او تمایل بیشــتری به فکر کردن و رفتار کردن براســاس اهداف سازمان دارد .به نظر میرسد هرچه
حسابرس اهداف خود را در راستای اهداف سازمان همسو نموده یا بعبارتی ،هویت سازمانی برای وی
در اولویت باشد ،تعهد او افزایش یافته و این موضوع باعث افزایش تردید حرفهای و کیفیت حسابرسی
خواهد شــد .در حقیقت مؤسسات حسابرسی نقش اساســی در رشد تردید حرفهای دارند .این نقش
شامل طراحی و تحقق بخشیدن به سیاستها و رویههایی است که ضرورت وجود تردید حرفهای در
قرارداد حسابرســی را ارتقا میبخشد .همچنین نتایج این پژوهش با نتایج آریانا و همکاران ()1981
مطابقت دارد .آنان بیان میکنند که حسابرسان خود را از طریق حرفه و موسسه محل کار خود هویت
میبخشند و وابستگی خود را به جامعه حرفهای حسابرسی حفظ میکنند .حسابرسان به دلیل نوع و
ماهیت خدماتی که ارائه مینمایند و برای حفظ و تداوم اعتماد و اعتبار حرفه حسابرســی به اصول و
ضوابط و استانداردهای حسابرسی پایبند بوده در نتیجه با اعمال درجه مناسبی از تردید حرفهای در
جهت ارائه خدمات با کیفیتتر تالش میکنند .آنان در جمع آوری شواهد ذهن پرسشگری داشته و
شواهد را با تردید بیشتری مورد بررسی قرار میدهند (ذهن پرسشگر) .با اعتماد به نفس و استقالل
صحت شــواهد را ارزیابی میکنند .همچنین در نتیجه گیری حاصل از بررسی شواهد عجله کمتری
به خرج داده و قضاوت در مورد شواهد را با وقفه انجام میدهند.
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بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر تردید حرفهای حسابرس
بررسی تأثیر بیش اعتمادی حسابرس بر تردید حرفهای حسابرس
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 .10محدودیت پژوهش
یکی از محدودیتهای اصلی پژوهش اســتفاده از ابزار پرسشنامه است که بدلیل محدودیت ذاتی
پرسشنامه ممکن است برخی پاســخ دهندگان به سمت سؤاالت مطلوب گرایش داشته باشند .یکی
دیگر از محدودیتهای این پژوهش در نظر نگرفتن ویژگیهای شخصیتی حسابرسان است .همچنین
ممکن اســت تفاوتهای موجود در فرهنگ سازمانی در مؤسســات حسابرسی مختلف وجود داشته و
باعث شود رابطه متقابل میان حسابرس ،نوع موسسه و حرفه متفاوت گردد و نظرات پاسخ دهندگان
را تحت تأثیر قرار دهد.
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