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چکیده:
هدف از انجام این پژوهش «شناسایی ویژگیهای روانشناختی اثرگذار بر مهارت حسابرسان دیوان
محاس��بات در نهادهای دولتی اس��تان اردبیل ،آذربایجان ش��رقی و اس��تان گیالن» بود .جامعه آماری
پژوهش  160نفر از کارکنان دیوان محاس��بات اس��تان اردبیل ،آذربایجان شرقی و استان گیالن که در
س��ال  1395در این اداره مش��غول به کار بودند و نمونه آماری با بررسی نظرات  113نفر به دست آمد
که از بین آنها  103نفر را مردان و  10نفر را زنان تشکیل میداد و  54درصد افراد دارای تحصیالت
کارشناس��ی و  38درصد افراد کارشناسی ارش��د و باالتر بودند و  59درصد افراد دارای سوابق خدمتی
باالتر از  10سال و  41درصد سوابق خدمتی پایینتر از  10سال بودند .نتایج به دست آمده نشان داد
متغیرهای مس��ئولیتپذیری ،ادراکی ،مهارت ارتباطی ،سادهسازی پیچیدگیها ،اطالعات مرتبط و غیر
مرتبط ،اس��تثناها ،اطمینان ،میزان دانش ،بهگزینی ،س��ازگاری ،خودکاری ،خالقیت ،تحمل استرس و
ناتوانی در تشریح فرایند تصمیمگیری بهعنوان ویژگیهای روانشناختی اثرگذار در مهارت حسابرسان
میتوان تلقی کرد .لذا با آموزش عوامل روانش��ناختی میتوان مهارتهای حسابرس��ان را افزایش داده
و از این طریق کیفیت حسابرس��ی دیوان محاس��بات را باال برد .از بین عوامل مورد بررس��ی متغیرهای
مس��ئولیتپذیری ،مهارتهای ادراکی ،مهارت ارتباطی ،سادهسازی پیچیدگیها به عنوان عوامل مهم و
متغیرهای تحمل استرس و ناتوانی در تشریح فرایند تصمیمگیری به عنوان عوامل غیر مهم میباشند.
کلمات کلیدی :ویژگیهای روانشناختی ،مهارت حسابرسان ،کارکنان ،دیوان محاسبات
 . 1گروه حسابداری ،پردیس علوم و تحقیقات اردبیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل -ایران.
 . 2گروه حسابداری ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل -ایران .نویسنده مسئول ،پست الکترونیک:
abdolapakdel@yahoo.com
 . 3استادیار ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل -ایران.
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تحلیل عوامل مؤثر روانشناختی بر مهارتهای حسابرسان(مطالعه موردی حسابرسان دیوان محاسبات)

  .1مقدمه
در کش��ور ما مدیریت بخش اعظم منابع اقتصادی بر عهده دولت اس��ت و کیفیت مدیریت آن در
سرنوش��ت ملت آثار اساس��ی دارد .مدیران بخش دولتی باید در برابر مردم و نمایندگان آنان پاسخگو
باش��ند و ابزار این پاس��خگویی را بر اس��اس اطالعات معتبر فراهم کنند .ماهیت بخش دولتی ایجاب
میکند که در این بخش ،حسابرس��ی عملکرد عالوه بر رس��یدگی به صورتهای مالی و اظهارنظر در
چارچوب اصول و ضوابط حسابرس��ی مالی الزامیش��ود .ازاینرو الزم است حسابرسان ضمن استفاده
از خدم��ات متخصصان در زمینههای مختلف به ارزیابی کیفیت تصمیمگیریهای مدیریت بپردازند و
نتیجهگیریها و پیش��نهادها اصالحی خود را جهت بهبود هر چه بیشتر مدیریت ارائه کنند (آقاجانی
و گنجه خور.)1389 ،
با توجه به تضاد منافع حاکم بر محیط حسابرس��ی و ماهیت مس��ائل موجود ،حسابرس��ان باید از
مهارت یا صالحیت حرفهای کافی برخوردار باش��ند .با این وجود ،تعریف یکس��ان از ابعاد این مفهوم
در ادبیات و تحقیقات پیش��ین وجود ندارد و ابعاد آن به فراخور مقتضیات زمان دس��تخوش تغییرات
اساس��ی قرار گرفته اس��ت .بررسی س��یر تطور تاریخی این مفهوم نیز حکایت از گسترش ابعاد آن به
مفاهیمی مانند مهارتهای ارتباطی ،دانش مدیریت و پاسخگویی دارد (پیچر و همکاران.)2010 ،4
با این وجود ،یافتههای تحقیقات پیشین در حسابرسی و روانشناسی نشان میدهند ،ارزیابی دانش،
عملکرد و نیات دیگران بهویژه نیات مدیران در هنگام وقوع تقلب و یا ارتکاب فعالیتهای غیرقانونی،
بهسادگی امکانپذیر نیست (گودوین.)2010 ،5
در ط��ول تاریخ محققان ب��ه دنبال بهبود درک خود از رابطه مهارت و قضاوت حسابرس��ی بودهاند
(گیبنز .)1984 ،6ش��ماری از مطالعات با بهکارگیری تعدادی از وظایف و اس��تفاده از ابزارهای متنوع
پژوه��ش ،به درک بهت��ر این رابطه کم��ک کردهاند (تروتم��ن و رایت .)2000 ،7وجود دو مش��کل،
پیش��رفتهای شناس��ایی رابطه مهارت و قضاوت حسابرس��ی را محدود کرده است .مشکل اول اینکه
تعریف پذیرفته ش��ده عمومی از مهارت در حسابرس��ی وجود ندارد ،یا معیاری برای اندازهگیری آن
مش��خص نشده است .این مشکل از آنجا نش��ئت میگیرد که در شناسایی مهارتها پیشرفت نظری
حاصل نش��ده اس��ت .مش��کل دوم با تعریف عملکرد قضاوتی حس��ابرس ارتباط دارد ،تعریف مناسب
از عملک��رد قضاوتی ،نمیتواند بدون وجود تعریف پذیرفته ش��ده کل��ی از مهارت صورت گیرد .وجود
نظریه تفصیلی و شفاف به محققان در شناسایی مهارتها کمک میکند و به درک بهتری از ماهیت
مهارت منجر میشود (بدارد)1989 ،8؛ بدارد و چی )1993( ،9هرچند مطالعات انجام گرفته تعدادی
4 . Peecher & et al.
5 . Goodwin
6 . Gibbins
7 . Trotman & Wright
8 . Bédard
9 . Bédard & Chi
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 .2بیان مسأله
مهارت در حسابرس��ی ،توانایی انجام وظیفههای نس��بتاً پیچیده ،به ش��یوهای مناسب و بر اساس
دانش انباشته در زمینهای خاص ،تعریف میشود (رایت .)1988 ،10در تعریف مشابهی ،مهارت توانایی
کسبش��ده از طریق آموزش برای انج��ام وظایف خاص به نحو مطلوب اس��ت (بدارد و چی.)1993،
برخورداری از دانش زیاد و مهارتهای وابس��ته به عمل ،تعریفی از مهارت اس��ت که بدارد ()1989
به کار برده اس��ت؛ در حالی که دیویس و س��ولومون )1989( 11مفهوم مبتنی بر عملکرد از مهارت را
ترجیح میدهند .پیچر و س��ولومون )2001( 12قضاوت را ارزیابی انجام ش��ده به منزله مقدمه انجام
عمل تعریف کردهاند و تصمیمات را عملیاتی میدانند که افراد برای انجام عمل یا حل مسئله به کار
میگیرند .در دیدگاه آنان حسابرس فردی است که در موقعیتهای استراتژیک در حال تغییر ،قضاوت
میکند و تصمیماتی میگیرد (پیچر و سولومون.)2001 ،
وظایف متعدد حسابرسی معیار هدفمندی ندارد ،بنابراین برای جبران این کمبود ،قضاوت حسابرسان،
جایگزینی برای سایر معیارهای عملکرد در نظر گرفته میشود (بانر و لویس .)1990،13مفاهیم مهارت
حس��ابرس و عملکرد قضاوتی حس��ابرس ،بهطور واضحی تفکیکپذیر نیستند و اگر تعاریف هر یک از
این دو مفهوم ارائه ش��ود ،بهنوعی تکرار یکدیگر محس��وب میش��ود ،بنابراین محدودیتهایی در این
زمینه به وجود میآید .کیفیت که تعیینکننده عملکرد حسابرس��ی است ،تابع عوامل متعددی چون
تواناییهای حس��ابرس (ش��امل دانش ،تجربه ،قدرت تطبیق و کارایی فنی) و اجرای حرفهای (شامل
استقالل ،عینیت ،مراقبت حرفهای ،تضاد منافع و قضاوت) است (لی و همکاران.)2011 ،14
مجته��دزاده و آقایی ( )1383عوامل اثرگذار بر کیفیت حسابرس��ی در ای��ران را از دیدگاه رفتاری
بررس��ی کردند .یافتههای آنان نشان داد پرسششوندگان بر وجود بیستوچهار عامل تأکید بیشتری
داش��تند .همچنین بین دیدگاههای استفادهکنندگان و حسابرسان مستقل بین گروهی با حسابرسان
10 . Wright
11 . Davis & Solomon
12 . Peecher & Solomon
13 . Bonner & Lewis
14 . Lee
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از متغیرها را پوش��ش دادهاند ،هنوز برای شناس��ایی مهارتهای حسابرسان به مطالعات بیشتری نیاز
اس��ت .لذا در این پژوهش محقق به بررس��ی این موضوع میپردازد؛ آیا ویژگیهای روانش��ناختی را
میتوان بهعنوان مهارت حسابرس��ان دیوان محاس��بات در انجام قضاوتهای حسابرس��ی دانست؟ با
توجه به این که حسابرس��ان دیوان محاس��بات به لحاظ حساسیت ش��غلی که دارند عالوه بر داشتن
تخصصهای حس��ابداری و حسابرسی ،دارا بودن تواناییهای روانش��ناختی نیز میتوانند مهارتهای
آنان را دو چندان کرده و باعث کاهش فرسودگی شغلی آنان گردیده و کیفیت کاری آنان را افزایش
دهد ،به همین دلیل به بررسی چنین موضوعی پرداخته شده است.
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مستقل درونگروهی ،تفاوت معناداری وجود نداشت.
خبرگان به دلیل عملکرد قضاوتیشان ،بهعنوان خبره در نظر گرفته میشوند .حسابرسان حرفهای
و خب��ره ،درک باالتری از اش��تباههای مرتکب ش��ده در تهی��ه صورتهای مالی دارن��د که میتواند
کیفیت تصمیمات حسابرس��ی را افزایش دهد .از دیدگاه حسابرسان ،انداز مؤسسه حسابرسی یکی از
ویژگیهایی اس��ت که بر کیفیت حسابرسی اثر دارد ،حس��اس یگانه و آذین فر ( )1389در پژوهشی
به دنبال بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس (مؤسسه حسابرسی) در ایران بودند.
نتای��ج پژوه��ش حاکی از وجود رابطه معنادار و معکوس بین کیفیت حسابرس��ی و اندازه حس��ابرس
(مؤسسه حسابرسی) بوده است .مهارتهای الزم برای عملکرد قضاوتی ،ممکن است همان مهارتهای
اولیه و پایهای باش��د (بدارد و چی ،)1993 ،یا اینکه مهارتهایی باش��د که با آموزش کسب میشود،
اما نکته مهم اینجاس��ت که مهارتهای الزم برای انج��ام قضاوتهای مختلف تحت تأثیر چه عواملی
هس��تند؟ ش��انتیو )1992( 15معتقد اس��ت تواناییها و مهارتهایی که در خبرگان ظاهر میشود ،به
پنج عامل بس��تگی دارد :میزان دانش ،ویژگیهای روانشناختی ،مهارتهای شناختی ،استراتژیهای
تصمیمگیری و ویژگیهای وظیفه (شانتیو.)1992 ،
پژوهشهای پیش��ین برخی از عوامل اش��اره ش��ده ش��انتیو را بررس��ی کردهاند (عبدالمحمدی و
ش��انتیو1992 ،16؛ بانر و لویس1990 ،؛ مجتهدزاده و آقایی1383 ،؛ خوش طینت و بستانیان1386 ،
و س��یرانی ،خواجوی و نوش��ادی ،)1388 ،اما هیچ پژوهش��ی در داخل با هدف بررس��ی ویژگیهای
روانش��ناختی و شناسایی اهمیت آنها در قضاوت حسابرسی انجام نگرفته است .این مطالعه اهمیت
ویژگیهای روانش��ناختی در حسابرس��ی را بررس��ی میکند .بنابراین هدف این پژوهش بررس��ی و
شناس��ایی ویژگیهای روانشناختی اثرگذار در مهارت قضاوت حسابرس است از بررسی این مفاهیم
در ش��رایط محیطی ایران ،در صورت داللت ،نتایج مطالعات پیشین به این محیط تعمیم داده شود و
در نهایت یافتههای آن در فعالیتهای حسابرسی به کار رود.
هم��ه حرفهه��ا ،ب��دون در نظر گرفتن زمین��ه فعالیتش��ان ،دارای قوانین ،اصول ،اس��تانداردها و
دستورالعملهایی هستند که باید بهمنظور انجام آن شغل خاص رعایت شوند .بسیاری از کارشناسان،
از جمله حس��ابداران و حسابرس��ان ،تابع اس��تانداردها ،مقررات و ضابطههای فنی ،اخالقی و رفتاری
سختگیرانه هستند که در چارچوب آنها برای انجام هر چه بهتر وظایف از دانش ،شایستگی ،مهارت
و تجرب��ه و بهعبارتدیگر قضاوت حرفهای خود اس��تفاده میکنند .در حسابرس��ی ،قضاوت حرفهای
بهکارگیری آموختهها ،تجارب و دانش به دست آمده درباره استانداردهای حسابرسی و حسابداری و
الزامات آیین رفتار حرفهای ،برای تصمیمگیریهای مناس��ب با توجه به شرایط کار حسابرسی است.
لذا در این پژوهش با بررس��ی اهمیت ویژگیهای روانشناختی بر مهارت حسابرسان میتوان کیفیت
ارائه حسابرسی را در نهادهای دولتی بررسی و عوامل مؤثر در آن را شناسایی و در راستای تصمیمات
صحیح گام برداش��ت .چارچوب تصمیمگیری بهطور عمده در ادبیات روانشناس��ی به کار میرود ،اما
15 . Shanteau
16 . Abdolmohammadi & Shanteau
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 .3اهمیت پژوهش
امروز در محیط اقتصادی که دارای نظامهای متعدد و ابعاد گوناگون است ،مدیریت سازمانی تأکید
فزایندهای بر ارزیابی صرفه اقتصادی ،کارآیی و اثربخش��ی عملیات سازمانی دارد .حسابرسی عملکرد
بهعن��وان اب��زاری برای این ارزیابی ب��ه کار میرود .در محیطهای رقابتی ضروری اس��ت تا مدیران با
اس��تفاده از فرایند ارزیابی عملکرد به هدایت صحیح امور در مس��یر پیشرفت کار و در جهت اهداف و
اس��تراتژیهای موردنظر سازمان به ش��یوهای آگاهانه بپردازند .با توجه به تغییرات و تحوالت سریع و
افزایش توان و قابلیتهای رقابتی س��ازمانها در جهان امروز میزان مطلوبیت عملکرد تکتک اجزای
کاری س��ازمان و مجم��وع آن میتواند بهعنوان معیار س��نجش موفقیت یک س��ازمان برای مدیران
بس��یار حائز اهمیت باشد و با استفاده از آنها میتوانند به سنجش ارزیابی وضعیت موجود طرحهای
اس��تراتژیک س��ازمان و بررس��ی عملکرد اجزای کاری آن پرداخته و برای ارتقا و بهبود اثربخش��ی و
کارآیی آنها اقدام کنند .گس��ترش رقابت موجب ش��ده تا مدیریت ارش��د در بسیاری از سازمانهای
نوین در به دس��ت آوردن موقعیت مناسب در بازار و حفظ آن تمرکز یابد .مدیران دریافتهاند بسیاری
از سیس��تمهای سازمانی کـه انتظار میرود برای پیش��بـرد عملیات مفید واقع شود .در جهت عکس
اهداف سازمان حرکت میکند و موجب عقبماندگی میشود .حسابرسـی عملکـرد یک ابـزار مفیـد
برای اصالح این سیس��تمها و هدایت س��ازمان بهسوی اهداف آن اس��ت .در کشور ما مدیریت بخش
اعظم منابع اقتصادی بر عهده دولت اس��ت و کیفیت مدیریت آن در سرنوشت ملت آثار اساسی دارد.
مدیران بخش دولتی باید در برابر مردم و نمایندگان آنان پاسخگو باشند و ابزار این پاسخگویی را بر
اساس اطالعات معتبر فراهم کنند .ماهیت بخش دولتی ایجاب میکند که در این بخش ،حسابرسی
عملکرد عالوه بر رس��یدگی به صورتهای مالی و اظهارنظر در چارچوب اصول و ضوابط حسابرس��ی
مالی الزامی شود .از این رو الزم است حسابرسان ضمن استفاده از خدمات متخصصان در زمینههای
مختلف به ارزیابی کیفیت تصمیمگیریهای مدیریت بپردازند و نتیجهگیریها و پیشنهادها اصالحی
خود را جهت بهبود هر چه بیشتر مدیریت ارائه کنند (آقاجانی و گنجه خور.)1389 ،
لذا در این پژوهش با بررسی اهمیت ویژگیهای روانشناختی بر مهارت حسابرسان میتوان کیفیت
ارائه حسابرسی را در نهادهای دولتی بررسی و عوامل مؤثر در آن را شناسایی و در راستای تصمیمات
صحیح گام برداش��ت .چارچوب تصمیمگیری بهطور عمده در ادبیات روانشناس��ی به کار میرود ،اما
بهتازگی در زمینههای دیگر پژوهش نیز راه یافته اس��ت .این چارچوب چهارده ویژگی روانش��ناختی
شناسایی شده در مهارتها را ترکیب میکند .پژوهش پیش رو ،اهمیت هر یک از این ویژگیها را در
قضاوت حسابرسی بررسی میکند .با اجرای این پژوهش بستر و دیدگاه مناسبی در میان حسابرسان

تحلیل عوامل مؤثر روانشناختی بر مهارتهای حسابرسان(مطالعه موردی حسابرسان دیوان محاسبات)

بهتازگی در زمینههای دیگر پژوهش نیز راه یافته اس��ت .این چارچوب چهارده ویژگی روانش��ناختی
شناسایی شده در مهارتها را ترکیب میکند؛ بنابراین با توجه به مطالب باال میتوان سؤال پژوهشی
را این طور بیان کرد که :آیا ویژگیهای روانش��ناختی را میتوان بهعنوان مهارت حسابرس��ان دیوان
محاسبات در انجام قضاوتهای حسابرسی دانست؟
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و محققین در راستای توجه به ویژگیهای روانشناختی و اهمیت آن در نهادهای دولتی و خصوصی
ایجاد میشود؛ بنابراین با توجه به مطالب فوق اهمیت اجرای پژوهش مهم به نظر میرسد.

تحلیل عوامل مؤثر روانشناختی بر مهارتهای حسابرسان(مطالعه موردی حسابرسان دیوان محاسبات)

 .4هدف پژوهش
شناس��ایی ویژگیهای روانش��ناختی اثرگ��ذار بر مهارت حسابرس��ان دیوان محاس��بات در انجام
قضاوتهای حسابرسی در نهادهای دولتی استانهای اردبیل ،آذربایجان شرقی و استان گیالن
 .5تاریخچه پژوهش
حس��اس یگانه و رحیمیان ( )1386درباره چگونگی تأثیرگذاری فرایند بررس��ی حسابرس��ی و نوع
ش��واهد در دسترس ،روی قضاوت حسابرسان درباره تصمیمات برنامهریزی حسابرسی آنان ،پژوهشی
انج��ام دادند و به این نتیجه دس��ت یافتند که این دو عامل تأثیر زیادی روی توجیهات حسابرس��ان
دارند و حسابرس��انی که انتظار بررس��ی بعدی را دارند ،توجیهات بیش��تری را نسبت به حسابرسانی
مستندسازی میکنند که انتظار چنین بررسی را ندارند.
خوشطینت و بستانیان ( )1386در مطالعه خود به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفهای
بودند .یافتههای آنان نش��ان داد دانش ،تجربه ،درس��تکاری ،اس��تقالل ،پای بندی به مبانی وابسته،
قضاوت حسابرس��ان اس��ت .از نظر ماهیت و روش اجرا ،پژوهش حاضر از نوع طرح آزمایش تجربی-
رفتاری است .در طرح آزمایش تجربی ،پژوهشگر تأثیر متغیری مستقل را بر متغیری وابسته بررسی
میکند.
حس��اس یگان��ه و کاظمپور ( )1392در پژوهش��ی با عنوان «رابطه س��طح مهارت حسابرس��ان با
حساس��یت و قضاوت اخالقی» پرداختند .یافتهها حاکی از آن بود حسابرسان ماهر حساسیت اخالقی
بیشتری نسبت به منافع افراد ذینفع به ویژه مدیران دارند و آگاهی از پیامد تصمیم فقط بر حساسیت
اخالقی و نحوه تعیین تنبیههای انتظامی حسابرسان نیمه ماهر تأثیر دارد.
مالنظری و اس��ماعیلی کیا ( ،)1393در پژوهش��ی با عنوان «شناس��ایی ویژگیهای روانشناختی
اثرگذار بر مهارت حسابرس��ان در انجام قضاوتهای حسابرسی» به این نتیجه رسیدند که هر چهارده
ویژگی بررسیش��ده در چهار مرحله حسابرس��ی اهمیت دارند ،اما درج��ه اهمیت هر یک در مراحل
گوناگون متفاوت است؛ به گونهای که مهمترین ویژگیها در مرحله اول مسئولیتپذیری و بهگزینی،
در مرحل��ه دوم تمای��ز میان اطالعات مرتبط و غیر مرتبط و س��ازگاری بود .ویژگی ادراکی /توجه در
مرحله س��وم حسابرسی حائز بیش��ترین اهمیت ش��د و در مرحله آخر حسابرسی ،ویژگی خودکاری
بیشترین درجه اهمیت را به خود اختصاص داد.
مش��ایخی و همکاران ( )1394در پژوهش��ی با عنوان «تأثیر همکاری حسابرسی داخلی در بهموقع
بودن گزارش حسابرسی مستقل» پرداخته و طبق نتایج به دست آمده رابطه معناداری میان همکاری
حسابرسان داخلی با به موقع بودن گزارش حسابرسی مستقل به دست نیامد.
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 .6مروری بر چارچوب نظری
مطالع��ات ش��انتیو در زمینه تصمیمگیرندگان خبره ،در دهه هفتاد می�لادی با تحلیل ویژگیهای
تصمیمگی��ری و قضاوته��ای افراد آغاز ش��د .در مطالعات بعدی ،وی عوامل مرب��وط به رقابت میان
خب��رگان در زمینههای حسابرس��ی ،انتخاب کارکنان ،پرس��تاری و مدیری��ت فعالیتهای تجاری را
بررس��ی کرد (ش��انتیو .)1987 ،ش��انتیو ( )1987چارچوب نظری تصمیمگیری خب��ره را از دیدگاه
روانش��ناختی آزمود و پیش��نهاد داد که برخی از ویژگیهای مرتبط با مه��ارت ،مانند خوداتکایی و
سازگاری ،ویژگیهای شخصیتی ذاتیاند و آموزش آنها را ایجاد نمیکند .در این چارچوب پیشنهاد
ش��ده اس��ت که تصمیمگیرندگان خبره ،بهطور بالق��وه چهارده ویژگی دارند .ای��ن ویژگیها مختص
حسابرس��ی نیست ،بلکه به تصمیمگیری در حالت کلی مرتبط اس��ت .ظرفیت بالقوهای برای تجهیز
افراد با این ویژگیها وجود دارد که تا حدی به تبیین مهارت در حسابرسی کمک میکند .این چهارده
ویژگی و توجیه ش��انتیو ( )1987برای هریک ،در ش��کل  1جمعآوری شده است .مدل شانتیو به این
دلیل به عنوان چهارجوب پژوهش انتخاب ش��ده که به عنوان مدلی جامع از س��وی پژوهش��گران در
حوزه مهارتهای حسابرس��ان شناخته ش��ده و همچنین عناصر مهارتهای روانشناختی حسابرسان
در پژوهشهای گذش��ته به حس��اب آمده و از طرفی این مدل نظری برای اولین بار است در قلمروی
مکانی دیوان محاسبات مورد بررسی و پژوهش قرار میگیرد و به لحاظ روششناسی و تحلیل آماری
نیز با سایر روشهای انجام شده در گذشته متفاوت میباشد .علی رغم اینکه چارچوب نظری شانتیو
17 . Kent
18 . Lee & Stettler & Antonakis
19 . Pizzini
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کینت 17و همکاران ( )2006چهارده ویژگی روانش��ناختی پیش��نهادی شانتیو برای خبرگان را در
حسابرس��ی بررس��ی کردند .در این پژوهش اهمیت این ویژگیها در هر یک از مراحل حسابرسی ،با
اس��تفاده از دیدگاههای پنجاهوپنج حسابرس از سه شرکت حسابداری ملی در استرالیا ،بررسی شد و
یافتهها نشان داد همه این ویژگیها در چهار مرحله حسابرسی حائز اهمیتاند ،اما میزان اهمیت هر
یک از ویژگیها در هر گام متفاوت است.
لی ،اس��تیلر و آنتوناکیس )2011( 18رابطه س��طح اس��تدالل اخالقی با سطح مهارت حسابرسان را
بررس��ی کردند .یافتههای آنان نشان داد حسابرسانی که در سطح باالیی از استدالل اخالقی هستند،
س��وگیری کمتری نس��بت به منافع صاحبکاران خود دارند و در هنگام رسیدگی منافع به همه افراد
توجه میکنند.
پیزینی 19و همکاران ( )2015به بررس��ی «تأثیر کیفیت حسابرس��ی داخلی بر مدت زمان اجرای
عملیات حسابرس��ی» پرداختند و به این نتیجه رس��یدند اتکا به کار حسابرسان داخلی باعث کاهش
دوره عملیات به میزان  4الی  6روز میش��ود و مش��ارکت حسابرسان داخلی باعث بهبود صورتهای
مالی میشود.
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( )1987به چند دهه قبل بر میگردد ولی شانتیو (1999؛  )2015در نظریه خود بازنگری و تحقیقات
جدیدی انجام داده است و در کشورهای مختلف تحقیقات زیادی در ارتباط با آن انجام شده است.

تحلیل عوامل مؤثر روانشناختی بر مهارتهای حسابرسان(مطالعه موردی حسابرسان دیوان محاسبات)

شکل -1مدل نظری پژوهش (شانتیو)1987 ،
ویژگیهای
روانشناختی

توصیف ویژگیها

ادراکی /توجه

خبرگان عموماً توانایی ادراکی /توجه بسیار پیشرفتهای دارند ،آنها اطالعاتی را استخراج
میکنند که دیگران نمیتوانند.

اطالعات مرتبط و
غیرمرتبط

شناسایی اطالعات مهم و تمرکز بر اطالعات با اهمیت و مرتبط.

سادهسازی
پیچیدگیها

خبرگان توانایی سادهسازی مسائل پیچیده را دارند.

مهارتهای ارتباطی

خبرگان میتوانند به صورت کارایی مهارت خود را با دیگران مبادله کنند (تبادل ،ارتباطات).

استثناها

خبرگان در زمان انحراف از استراتژی یا استثنا قائل شدن نسبت به قواعد ،در مقایسه با تازه
کارها بهتر قضاوت میکنند.

مسئولیت پذیری

خبرگان از حس قوی مسئولیت پذیری برخوردارند و تمایل دارند از تصمیمهای انجام گرفته
پشتیبانی کنند.

به گزینی

خبرگان در گزینش مسائل بهمنظور حل کردن آنها انتخابگرند .آنها میدانند که باید بین
مسائل تمایز قائل شوند تا بتوانند از عهده انجام آنها برآیند.

اطمینان

خبرگان در توانایی تصمیم گیری خود درجة باالتری از اطمینان ظاهری نشان میدهند.

سازگاری

خبرگان توانایی بسیاری برای سازگاری با شرایط در حال تغییر از خود نشان میدهند.

میزان دانش

خبرگان از ظرفیت دانشی عالی برخوردارند ،همچنین آنها از طریق گسترش این ظرفیت
دانشی ،زمینههای مهارتی خود را به روز میکنند.

خودکاری

خبرگان در فرایندهای شناختی درجة خودکاری باالتری از خود به نمایش میگذارند.

تحمل استرس

توانایی تحمل میزان استرس بیشتری در میان تصمیم گیرندگان خبره مستند شده است.

خالقیت

به نظر میرسد که در یافتن استراتژیهای تصمیم گیری جدید ،خبرگان نسبت به تازه کارها
خالقتر باشند.

در حالیکه خبرگان مهارتهای ارتباطی خوبی دارند و نسبت به تواناییهایشان مطمئنترند عموماً
ناتوانی در تشریح فرایند
قادر به تشریح مفصل فرایندهای به کار رفته در اتخاذ تصمیمات خود نیستند و انجام این کار را
تصمیمگیری
به مفاهیم مبهمی ارجاع میدهند.

چارچوب نظری تصمیمگیری شانتیو ،زیربنای موقعیتهای قضاوتی استفاده شده در پژوهش حاضر
است.
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 .8روش تحقیق
روش مورد استفاده در تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع و هدف برخورداری از نتایج یافتهها
که برای حل مس��ائل موجود به کار میرود و به دنبال پاسخ به یک مسئله و مشکل بهصورت تحقیق
توصیفی میباشد .این تحقیق به دنبال به دست آوردن اطالعات و شناسایی ویژگیهای روانشناختی
اثرگذار بر مهارت حسابرس��ان دیوان محاس��بات در انجام قضاوتهای حسابرسی در نهادهای دولتی
اردبیل ،آذربایجان ش��رقی و گیالن اس��ت ،لذا به دلیل نحوه گردآوری اطالعات ،تحقیق حاضر از نوع
پیمایشی میباشد .همچنین از آنجایی که نتایج این تحقیق میتواند بهطور علمی مورد استفاده قرار
گیرد .یک تحقیق نظری و کاربردی میباش��د چون به دلیل حجم زیاد و پراکنده بودن جامعه آماری
از روش نمونهگیری اس��تفاده میشود .از لحاظ آماری تحقیق حاضر یک تحقیق استنباطی محسوب
میشود.
جامعه آماری این تحقیق برابر با  160نفر از کلیه کارکنان و حسابرس��ان دیوان محاس��بات استان
اردبیل ،اس��تان آذربایجان شرقی و استان گیالن تش��کیل میداد و افرادی که حداقل سابقه کاری 5
سال بوده و در زمینه حسابرسی تخصص داشته ،اعم از مدیران ،معاونین و حسابرسان ،بازرسان دیوان
محاس��بات به عنوان نمونه موردنظر انتخاب گردیدند .حجم نمونهگیری با استفاده از فرمول کوکران
برابر با  113و روش نمونهگیری به صورت طبقهای تصادفی انتخاب گردید .از آن جایی که رایجترین
وس��یله جمع آوری اطالعات در تحقیقات پیمایش��ی پرسشنامه میباش��د .لذا در پژوهش حاضر نیز
ابزار اندازه گیری تحقیق پرسش��نامه میباشد .در این پژوهش از پرسشنامه محققساخته ویژگیهای
روانشناختی اثرگذار بر مهارت حسابرسان بهره گرفته شد.
در این پژوهش با توجه به محقق س��اخته بودن پرسش��نامه که بر اس��اس تئوری شانتیو ()1989
تنظیم گردیده ،روایی محتوایی و صوری پرسش��نامه توس��ط نظر اساتید و متخصصان بررسی و مورد
تأیی��د قرار گرفت؛ و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ با توجه به چند گزینه بودن مقیاس
اندازه گیری اس��تفاده گردیده اس��ت که مقدار آن برابر با  0/79به دس��ت آم��د .اطالعات مربوط به
پرسش��نامه و متغیرهای موردنظر در جدول  1نشان داده ش��ده است .برای تحلیل سؤالهای پژوهش
از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد ،به این دلیل که میزان انطباق این مدل در جامعه ایرانی
مورد بررسی قرار گیرد و به لحاظ تطابق فرهنگی ،مشابهتهای سازمانی و بوروکراسی اداری در داخل
کشور مورد بررسی قرار گیرد.

تحلیل عوامل مؤثر روانشناختی بر مهارتهای حسابرسان(مطالعه موردی حسابرسان دیوان محاسبات)

 .7پرسشهای پژوهش
ویژگیهای روانشناختی اثر گذار در مهارتهای حسابرسان دیوان محاسبات در انجام قضاوتهای
حسابرسی در نهادهای دولتی استان اردبیل ،آذربایجان شرقی و استان گیالن کدام ها هستند؟
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جدول  -1ابعاد و اطالعات توصیفی پرسشنامه

تحلیل عوامل مؤثر روانشناختی بر مهارتهای حسابرسان(مطالعه موردی حسابرسان دیوان محاسبات)

مؤلفهها

سؤاالت

پایایی

میانگین

انحراف معیار

ادراکی /توجه

5-4-3-2-1

0/78

3/79

0/765

اطالعات مرتبط و غیرمرتبط

8-7-6

0/81

3/82

0/601

مهارتهای ارتباطی

17-16-15-14-13

0/75

3/62

0/639

استثناها

21-20-19-18

0/77

3/96

0/666

مسئولیت پذیری

24-23-22

0/83

3/89

0/736

به گزینی

27-26-25

0/84

4/14

0/687

اطمینان

30-29-28

0/74

3/55

0/825

سازگاری

33-32-31

0/83

3/76

0/716

میزان دانش

36-35-34

0/78

3/66

0/712

خودکاری

39-38-37

0/82

3/85

0/692

تحمل استرس

49-48-47

0/79

3/38

0/770

خالقیت

43-42-41-40

0/88

3/37

1/50

ناتوانی در تشریح فرایند تصمیمگیری

46-45-44

0/84

2/61

1

ساده سازی پیچیدگیها

12-11-10-9

0/76

3/46

0/773

 .9یافتههای پژوهش
طبق اطالعات جدول  2مالحظه میشود که بیشتر افراد به لحاظ سوابق خدمتی بین  1تا  15سال
میباش��ند و به لحاظ س��نی از بین  113نفری که به سؤاالت پرسشنامه پاسخ گفتهاند  36نفر دارای
س��ن  27تا  33س��ال 28 ،نفر دارای سن  34تا  39سال 39 ،نفر دارای سن  40تا  45سال و  10نفر
باالتر از  46س��ال بودند و به لحاظ تحصیالت از بین  113نفر پاس��خگو به پرسشنامه 13 ،نفر دارای
تحصیالت فوق دیپلم 58 ،نفر دارای تحصیالت کارشناس��ی و  42نفر دارای تحصیالت کارشناس��ی
ارش��د میباش��ند و دادههای مربوط به جنسیت پاسخگویان نش��انگر آن است که از  113نمونه مورد
مطالعه  103نفر (معادل  91.2درصد) را مردان و  10نفر (معادل  8.8درصد) را زنان تشکیل میداد.
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جدول  -2آمار توصیفی ویژگیهای جمیعت شناسی
سابقه خدمت

فراوانی

سن

فراوانی

تحصیالت

فراوانی جنسیت فراوانی

 6تا  10سال

31

 34تا  39سال

28

کارشناسی

58

زن

10

 11تا  15سال

24

 40تا  45سال

39

کارشناسی ارشد

42

 16تا  20سال

14

 46سال و باالتر

10

 21سال و باالتر

28

کل

113

113

113

113

س��ؤال پژوهش :آیا ویژگیهای روانش��ناختی را میتوان بهعنوان مهارتهای حسابرس��ان دیوان
محاس��بات در انجام قضاوتهای حسابرس��ی در نهادهای دولتی اس��تان اردبیل ،آذربایجان شرقی و
استان گیالن دانست؟
برای بررس��ی سؤال پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است .در تحلیل عاملی تأییدی
مش��خص اس��ت که کدام س��ؤاالت مربوط به کدام عامل میباش��د .هم چنان که مش��اهده میشود
شـاخصهای اصلی برازش کلیه متغیرهای مدل در دامنـهی قابـل قبـولی قـرار دارد .در این بخش،
نتای��ج حاصل از تحلی��ل عاملی تائیدی هر یک از متغیرهای پژوهش ب��ا نرمافزار  Amosبرای مدل
تحقیق آورده شده است .الزم به ذکر است که بهمنظور کاهش متغیرها و در نظر گرفتن آنها بهعنوان
یک متغیر مکنون ،بار عاملی به دس��ت آمده باید بیشتر از  0/3باشد .در تحلیل عاملی تائیدی محقق
میداند چه س��والی مربوط به چه بعدی اس��ت؛ یعنی در تحلیل عاملی تائیدی مدل مفهومی برای هر
یک از مفاهیم یا متغیرهای تحقیق وجود دارد .با توجه به این که مقدار بار عاملی س��ؤالها بیش��تر از
 0/3قرار دارد( ،تنها متغیر ناتوانی در تشریح فرایند تصمیمگیری کمتر از  0/3بوده) بنابراین میتوان
مدل موردنظر را مطلوب و قابل قبول دانست (طبق شکل  2و .)3

تحلیل عوامل مؤثر روانشناختی بر مهارتهای حسابرسان(مطالعه موردی حسابرسان دیوان محاسبات)

 1تا  5سال

16

بین  27تا  33سال

36

فوق دیپلم

13

مرد

103
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شکل  -2ضرایب استاندارد مدل برآورد شده

شکل  -3ضرایب غیر استاندارد مدل برآورد شده

سال هجدهم

شماره  72پاییز 97

جدول  -2بررسی شاخص  CMIN/DFبرای مدل برآورد شده
Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

28

352/95

77

0/000

4/58

Saturated model

105

0/000

0

Independence model

14

1212/52

91

13/32

0/000

اگر شاخصهای  CFI، NFI،IFIبزرگتر از  %90باشند بر برازش بسیار مطلوب و بسیار مناسب
داللت دارند و بزرگتر بودن این ش��اخصها از  %80حاکی از برازش مطلوب و مناس��ب مدل اس��ت؛
بنابراین با توجه به جدول  3مدل از برازش مطلوبی برخوردار است.
جدول  -3شاخصهای برازش  CFI، NFi،IFIبرای مدل
Model

"NFI
Delta1

"RFI
rho1

"IFI
Delta2

"TLI
rho2

CFI

Default model

0/809

0/856

0/857

0/809

0/854

Saturated model

1

Independence model

0/000

1
0/000

0/000

1
0/000

0/000

با توجه به جدول  4شاخصهای برازش مقتصد باالتر از  50درصد شده است که نشان از اقتصادی
بودن مدل دارد.

 .20با توجه به اینکه حجم نمونه در این تحقیق بزرگتر است شاخض  CMIN/DFمیتواند گمراه کننده باشد.

تحلیل عوامل مؤثر روانشناختی بر مهارتهای حسابرسان(مطالعه موردی حسابرسان دیوان محاسبات)

شاخصهای برازش و اصالح مدل
با توجه جدول  2چون س��طح معناداری  CMIN/DFاز  0/05کوچکتر است بنابراین مدل فوق
ب��رازش الزم را ن��دارد؛ اما از نظر گروه متخصصین آمار به چن��د دلیل قضاوت درباره برازش مدل که
صرفاً بر مبنای مقدار کای اسکوئر و سطح معناداری آن انجام شده باشند میتواند گمراه کننده باشند
و بنابراین پژوهش��گر اغلب نیازمند توجه به ش��اخصهای برازش دیگری ب��رای تصمیم گیری نهایی
است .این دالیل به شرح زیر میباشد (قاسمی.)1392 ،
هرچه مدل پیچیدهتر باش��د ،احتمال برازش بهتر دادهه��ا به مدل افزایش مییابد به نحوی که در
یک مدل اش��باع ش��ده (که تعداد پارامترها به تعدادی است که امکان تعریف آن وجود دارد در حالی
که یک راه حل برای برآورد پارامترها نیز وجود خواهد داشت) برازش مدل کامل خواهد بود.
با توجه به حساس��یتی که مقدار کای اس��کوئر به حجم نمونه دارد 20با افزایش حجم نمونه ،بهطور
کل��ی احتم��ال رد فرضیه صفر افزایش مییابد چرا که حتی تف��اوت اندک بین دو ماتریس  Sو  Σبه
لحاظ آماری معنادار خواهد شد؛ بنابراین باید به شاخصهای دیگر هم توجه شود.
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جدول  -4شاخصهای برازش مقتصد

تحلیل عوامل مؤثر روانشناختی بر مهارتهای حسابرسان(مطالعه موردی حسابرسان دیوان محاسبات)

Model

PRATIO

PNFI

PCFI

Default model

0/846

0/60

0/638

Saturated model

0/000

0/000

0/000

Independence model

1

0/000

0/000

همچنی��ن اگر ش��اخصهای  RMSEAکوچکتر از  0/05باش��ند بر برازش بس��یار مطلوب مدل
دالل��ت دارن��د و کوچکتر بودن آنها از  0/08حاکی از برازش مطلوب مدل اس��ت (آلکس��وپولس و
کاالیتزیدیس )2004 ،با توجه به جدول  5مدل از برازش مطلوبی برخوردار است.
جدول  -5شاخص  RMSEAبرای بررسی برازش مدل
Model

RMSEA

90 LO

90 HI

PCLOSE

Default model

0/079

0/160

0/198

0/000

Independence model

0/332

0/315

0/348

0/000

با توجه به ش��اخصهای برازش ذکر ش��ده در ب��اال در کل میتوان گفت که مدل تدوین ش��ده از
شاخص برازش خوبی برخور دار است.
تحلیل عاملی تأییدی از جمله روشهای تعیین س��اختار درونی یک مجموعه از متغیرها میباش��د
که جهت س��نجش میزان انطباق الگوی مذبور در جامعه ایرانی از آن اس��تفاده شد و نتایج نشان داد
که این انطباق وجود دارد .تحلیل عامل تأییدی روش��ی اس��ت که در آن ب��ه برآورد پارامتر و آزمون
فرضیهه��ا ،با توجه به تعداد عاملهای زیربنای��ی روابط بین مجموعهای از متغیرها میپردازد .در این
روش محقق میزان هماهنگی دادهها با یک س��اختار عاملی معین را مش��خص میکند .بنابراین با این
روش میتوان تأییدی برای یک ساختار عاملی مفروض به دست آورد .در روش تحلیل عامل تأییدی
برازش دادههای تحقیق با مجموعه عاملهای فرضی ،س��نجیده میش��ود .به این ترتیب باید ابتدا بر
اس��اس نظریه یا دادههای موجود ،چندین مدل رقیب را که فرض میش��ود با دادهها برازش بیشتری
دارد را پیش��نهاد داد و س��پس با توجه به ش��اخصهای نیکویی برازش ،بهترین مدل را برای دادهها
انتخ��اب نم��ود (هومن .)1384،تحلیل عاملی تاییدی در واقع بس��ط تحلیل عاملی معمولی اس��ت با
این تفاوت که در آن فرضیههای معینی درباره س��اختار بارهای عاملی و همبس��تگیهای متقابل بین
متغیرها مورد آزمون قرار میگیرد ،این تحلیل اساس��اً یک روش آزمون فرضیه اس��ت و این مطلب را
که آیا نش��انگرهایی که برای معرفی سازه یا متغیرهای مکنون در نظر گرفته شدهاند واقعاً معرف آنها
هستند یا نه ،را میآزماید و همچنین مشخص مینماید که نشانگرهای انتخابی با چه دقتی معرف یا
برازنده متغیر مکنون هستند (هومن ،1384 ،ص .)217
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21 . Stoel & et al
22 . Chen & et al
23 . Samelson & et al

تحلیل عوامل مؤثر روانشناختی بر مهارتهای حسابرسان(مطالعه موردی حسابرسان دیوان محاسبات)

 .10نتیجه گیری
با توجه به ش��کل  2و  3که در آن مدل تحلیل عاملی نش��ان داده شده مالحظه میشود که تمامی
متغیرهای تحقیق (به جز متغیر ناتوانی در تشریح فرایند تصمیمگیری) دارای بارهای عاملی بیشتر از
سطح موردنظر قرار دارند و همچنین با توجه به جدول  4 ،3و  5مالحظه میشود که مدل موردنظر
تحقی��ق دارای ب��رازش خوبی بوده و م��ورد تأیید قرار میگیرد .لذا در کل میت��وان بیان کرد از بین
عوامل مورد بررس��ی متغیرهای مس��ئولیتپذیری ،مهارتهای ادراکی ،مهارت ارتباطی ،سادهسازی
پیچیدگیها به عنوان عوامل مهم و متغیرهای تحمل استرس و ناتوانی در تشریح فرایند تصمیمگیری
به عنوان عوامل غیر مهم میباشند.
مطالع��ات ش��انتیو در زمینة تصمیمگیرندگان خبره ،در دهة هفتاد می�لادی با تحلیل ویژگیهای
تصمیمگی��ری و قضاوته��ای افراد آغاز ش��د .در مطالعات بعدی ،وی عوامل مرب��وط به رقابت میان
خب��رگان در زمینههای حسابرس��ی ،انتخاب کارکنان ،پرس��تاری و مدیری��ت فعالیتهای تجاری را
بررس��ی کرد (ش��انتیو .)1987 ،ش��انتیو ( )1987چارچوب نظری تصمیمگیری خب��ره را از دیدگاه
روانش��ناختی آزمود و پیش��نهاد داد که برخ��ی از ویژگیهای مرتبط با مه��ارت ،مانند خوداتکایی و
س��ازگاری ،ویژگیهای شخصیتی ذاتیاند و آموزش آنها را ایجاد نمیکند .در این چارچوب پیشنهاد
ش��ده اس��ت که تصمیمگیرندگان خبره ،بهطور بالق��وه چهارده ویژگی دارند .ای��ن ویژگیها مختص
حسابرس��ی نیست ،بلکه به تصمیمگیری در حالت کلی مرتبط اس��ت .ظرفیت بالقوهای برای تجهیز
افراد با این ویژگیها وجود دارد که تا حدی به تبیین مهارت در حسابرسی کمک میکند .صالحیت
و مهارت فنی ،توانایی فردی اس��ت و به نظر میرسد معیار مهمی برای تعیین کارایی تصمیمگیری و
کیفیت قضاوت باش��د .تجربه و دانش را میتوان نمادی از صالحیت فنی مطرح کرد (حس��اس یگانه
و مقصودی .)1389 ،تعریف عمومی پذیرفته ش��د ه ای از مهارت وجود ندارد ،بنابراین برای عملیاتی
ش��دن این متغیر ،از تعداد س��الهای تجربه استفاده میش��ود .این امر بر وجود ارتباط بین تجربه و
مهارت داللت دارد ،ممکن است افراد تجربة زیادی داشته باشند ،اما ماهر یا خبره نباشند .حسابرسان
با سطوح مشابه تجربة عمومی ،ممکن است تجارب آموزشی ویژه گوناگونی داشته باشند که به سطوح
متفاوت مهارتی منجر ش��ود .میزان دانش یکی از عواملی اس��ت که بر ظه��ور تواناییها و مهارتهای
خبرگان تأثیر دارد (ش��انتیو .)1992 ،دانش معیار اصلی دیگری برای صالحیت فنی است .دانشهای
تخصصی ،به ویژه در وظایف حسابرسی نیمه ساختاریافته یا غیر ساختاری مفید است .دانش و توانایی
اولیه در مقایسه با تجربه بهتر میتواند تغییرات عملکرد را تشریح کند (بانر و لوئیس.)1990 ،
یافتهه��ای ای��ن پژوهش با تحقیق اس��توئل و هم��کاران ،)2012( 21چن و هم��کاران،)2001( 22
ساملس��ون و همکاران )2006( 23که خودکاری حس��ابرس را به عنوان مهارتهای حسابرس��ان تلقی
کرده و همچنین یافتههای این پژوهش با تحقیق تحقیق اس��توئل و همکاران ( ،)2012ساملس��ون و
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تحلیل عوامل مؤثر روانشناختی بر مهارتهای حسابرسان(مطالعه موردی حسابرسان دیوان محاسبات)

همکاران ( )2006و موسیزاده و همکاران ( ،)1393دهقان دهنوی و همکاران ( )1391و مرشدیپور
و همکاران ( )1395که دانش فرایند کس��ب و کار ،تجربه ،پاسخگویی و اجرای عملیات حسابداری و
روشهای آن را جزء مهارتهای حسابرسان تلقی کردهاند.
در کل میتوان بیان کرد در کارکنان و حسابرس��ان دیوان محاس��بات اس��تان اردبیل ،آذربایجان
ش��رقی و اس��تان گیالن؛ عامله��ای ادراکی یا توج��ه ،اطالعات مرتب��ط و غیرمرتبط ،سادهس��ازی
پیچیدگیها ،مهارتهای ارتباطی ،استثناها ،مسئولیت پذیری ،به گزینی ،اطمینان ،سازگاری ،میزان
دانش ،خودکاری ،تحمل اس��ترس و خالقیت بهعنوان متغیرهای اثرگذار در مهارت حسابرسان دیوان
محاسبات تأثیرگذار هستند.
ب��ا توجه به نتایج به دس��ت آم��ده از فرصیهها مبنی بر این که تمامی ویژگیهای روانش��ناختی بر
مهارت حسابرس��ان در انجام قضاوتهای حسابرسی در بین کارکنان دیوان محاسبات استان اردبیل،
آذربایجان ش��رقی و گیالن تأثیر دارد ،لذا پیش��نهادهای ذیل در راس��تای نتایج به دس��ت آمده ارائه
میشود؛
نتایج پژوهش حاضر برای افراد حرفهای ش��اغل در زمینة آموزش حسابرسان سودمند است .درک
بهتر از ویژگیهای ش��خصیتی با اهمیت در مراحل گوناگون حسابرس��ی ،میتواند به آموزش بهتر و
انتخاب مناسبتر حسابرسان منجر شود.
افراد درگیر در گزینش و اس��تخدام کارکنان حسابرس��ی نیز میتوانن��د از یافتههای این پژوهش
بهرهمند ش��وند .انتخاب کارکنان با ویژگیهای روانش��ناختی خاص و ترکیب این انتخاب با اجرای
برنامههای آموزشی مناسب ،میتواند برای بهبود مهارت در حسابرسی ،فرصت مناسبی را فراهم آورد.
با توجه به نتایج به دس��ت آمده از تحقیق میتوان بیان کرد که مس��ئولین و برنامهریزان سازمانی
به اهمیت ویژگیهای روانش��ناختی در سازمان تأکید داشته باشند و بر استقرار آن در سازمان تالش
نمایند.
همچنین به پژوهشگران و محققان این حوزه پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
پیش��نهاد میش��ود رابطه س��ایر متغیرها از جمله هوش فرهنگی ،تعهد س��ازمانی ب��ا مهارتهای
حسابرسان و ویژگیهای حسابرسی حسابرسان مورد بررسی قرار گیرد.
حسابرسان سازمان دیوان محاسبات ،جامعة آماری این پژوهش بودند لذا پیشنهاد میشود پژوهش
مشابهی با در نظر گرفتن حسابرسان بخش خصوصی صورت پذیرد.
پیشنهاد میشود پژوهش حاضر با در نظر گرفتن تفکیک جنسیتی انجام شود .از این رو ویژگیهای
روانشناختی اثرگذار بر مهارت حسابرسان ،با توجه به متغیر جنسیت بررسی شود.
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