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Abstract
Professional skepticism in auditing is a behavioral feature emphasized by Legislators of 

the auditing profession in the application of professional judgment in all steps of auditing 
operations. Verdict and decision making are also influenced by cognitive biases containing 
learning styles. Therefore, the purpose of this survey is to assess the adoption of cognitive and 
innovation cognition among auditors and also to study the impact of those styles on professional 
skepticism. The theoretical framework of the research was collected through the library method 
and the research data were collected based on the survey procedures and using a questionnaire. 
The numeral sample of the present study includes 280 auditors working in private sector audit 
firms and the audit organization. The test research hypotheses based on correlation methods 
using multiple regression have been investigated. The results of this article show that adoption 
cognition has a positive and meaningful (significant) relationship with professional skepticism. 
But innovation cognition has no significant relationship with professional skepticism.
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چکیده 
اعمال  در  حرفه ی حسابرسی  قانون گذاران  تأکید  مورد  رفتاری  ویژگی  یک  عنوان  به  حرفه ای حسابرس  تردید 
سوگیری های  تأثیر  تحت  نیز  تصمیم گیری  و  قضاوت  است.  حسابرسی  عملیات  مراحل  تمام  در  حرفه ای  قضاوت 
شناختی از جمله سبک های یادگیری است. از این رو هدف این پژوهش سنجش سبک های شناخت نوگرا و نوگریز 
در میان حسابرسان و هم چنین مطالعه ی تأثیر آن سبک ها بر تردید حرفه ای است. مبانی نظری پژوهش، از طریق 
روش کتابخانه ای و داده های تحقیق نیز بر اساس روش پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. 
نمونه ی آماری تحقیق حاضر شامل 280 نفر از حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی بخش خصوصی و سازمان 
حسابرسی است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس روش همبستگی با استفاده 
از رگرسیون چند متغیره انجام شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد سبک نوگرا رابطه ای مثبت و معناداری با 

تردید حرفه ای دارد اما سبک نوگریز رابطه ای معنادار با تردید حرفه ای ندارد. 

واژههایکلیدی: سبک نوگرا، سبک نوگریز، تردید حرفه ای، حرفه ی حسابرسی. 

 niushamehrani@gmail.com                                      1. کارشناسی ارشد حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران
                                                                                                                                      dr.banimahd@gmail.com                        )2. دانشیار گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران )نویسنده مسئول
http://article.iacpa.ir

مقاله ی پژوهشی

 10.22034/JPAR.2022.546897.1074

 سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1400، صص 69-56

I

A

C

P

A

ایران

جامعه

داران
حساب

رسمی 1380



پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارهپنجم|زمستان1400

 |       |58

1-مقدمه
قضاوت و تصمیم گیری یکی از موضوعات بااهمیت در تحقیقات رفتاری حسابداری و حسابرسی 
می باشد. یکی از مؤلفه های تأثیرگذار بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرس، تردید حرفه ای است. 
این مؤلفه تا آنجا اهمیت دارد که استانداردهای حسابرسی، حسابرسان را ملزم به رعایت تردید و 
شک گرایی در فرآیند رسیدگی ها می نماید. مطابق استانداردهای حسابرسی، حسابرسان باید در 
جریان رسیدگی ها و جمع آوری شواهد حسابرسی همواره درجه ای از مراقبت حرفه ای را مدنظر 
قرار دهند. به بیان دیگر، حسابرس باید عملیات حسابرسی را با نگرشی آمیخته با تردید حرفه ای 
برنامه ریزی و اجرا کند تا از عدم تحریف بااهمیت در صورت های مالی اطمینانی معقول به دست 

آورد )قاسمی نژاد و بنی مهد، 1399(. 
در سال های اخیر، این پرسش مطرح شده است که آیا تردید حرفه ای صرفاً مجموعه ای از مهارت ها 
و رفتارها است یا ویژگی های فردی نیز در شکل گیری آن مؤثرند؟ برخی از پژوهشگران، نقش مؤثر 
مهارت و برخی، نقش مؤثر خصوصیات فردی را در تردید حرفه ای می پذیرند اما این باور نیز وجود 
دارد که ترکیبی از خصوصیات فردی، دانش و مهارت در پیدایش تردید حرفه ای نقش دارد. این 
مطالعات نشان دادند ویژگی های شخصیتی، عامل مهمی در شکل گیری تردید حرفه ای حسابرس 
است)حسینی و همکاران، 1397(. هم چنین اختالل های شخصیت موجب کاهش تردید حرفه ای 
دریافتند  تحقیق دیگر  نیز در  و همکاران )1396(  می شود )غالمرضایی، حسنی، 1396(. حیدر 
سبک های تفکر حسابرس با تردید حرفه ای رابطه ای معنادار دارد. قاسمی نژاد و بنی مهد )1399( 

دریافتند حسابرسان با ایدئولوژی محافظه کارانه ی باال، تردید حرفه ای باالتری دارند. 
از طرف دیگر، مطالعات نشان داده اند که تردید حرفه ای یک ویژگی فردی و رفتاری است که 
تحت تأثیر سبک های شناختی حسابرس است )هارت، 2010(. در علم روانشناسی، سبک های 
شناختی می توانند سوگیری هایی را در فرآیند قضاوت و تصمیم گیری فرد ایجاد نمایند. لذا هدف 
این مقاله، در درجه ی اول سنجش سطح سبک های شناخت نوگرا و نوگریز در میان حسابرسان 
و هم چنین مطالعه ی تأثیر آن سبک ها بر تردید حرفه ای است. سبک شناختی نوگرا و نوگریز1 دو 
سبک متقابل هم هستند که بر خالقیت در یادگیری تأکید دارند. افرادی که دارای سبک یادگیری 
پردازش  و  مسائل  حل  در  نوآورانه  روش های  ایجاد  دنبال  به  و  خردگرا  افرادی  هستند،  نوگرا 
اطالعات هستند و کارها را به شیوه ای متفاوت انجام می دهند اما در مقابل، افراد با سبک شناختی 
ارائه ی  بپذیرند و در  را همان گونه که هست  تا فضا و بستر مسائل موجود  تمایل دارند  نوگریز 

راه حل ها و حل مسائل شیوه ای مرسوم و سنتی را دنبال می کنند )کرتون، 1989(. 
 به نظر نویسندگان این مقاله، سبک های شناختی نوگرا و نوگریز را می توان به عنوان سبک های 
شناختی تأثیرگذار بر تردید حرفه ای و مؤلفه های آن دانست. با توجه به تعریف این سبک ها، می توان 
گفت که این دو سبک با مفاهیم پردازش اطالعات و قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسی ازجمله 
تردید حرفه ای ارتباط دارند. این موضوعی است که در تحقیقات قبلی به آن پرداخته نشده است و 
می توان آن را به عنوان نوآوری پژوهش حاضر در نظر گرفت. با توجه به اهمیت مفاهیم روان شناختی 



بنی مهد  و همکار |  تأثیر سبک های شناخت نوگرا و نوگریز بر تردید حرفه ای حسابرس  |       | 59

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارهپنجم|زمستان1400

اثرات  به شناسایی  منجر  این حوزه می تواند  در  پژوهش  تصمیم گیری حسابرسان،  و  قضاوت  در 
نامساعد مفاهیم و مؤلفه های روان شناختی در فرآیند ارزیابی و قضاوت حسابرسان گردد. از این رو 
می توان قضاوت و تصمیم گیری آن ها را بهبود بخشید. از طرف دیگر بررسی سبک های شناختی نوگرا 
و نوگریز در حرفه ی حسابرسی می تواند موجب بسط تحقیقات رفتاری در این حرفه   شود. هم چنین 
نتایج این تحقیق می تواند دیدگاه های جدیدی درباره ی تحقیقات رفتاری در حسابداری و حسابرسی 
روشن نماید. هم چنین اطالعات سودمندی را در اختیار قانون گذاران حرفه ی حسابرسی قرار دهد. 

٢-مبانینظریوپیشینهیپژوهش
٢-1-تردیدحرفهایوسبکهاینوگراونوگریز

مؤلفه های  از  یکی  و  ویژگی شخصی حسابرسان شناخته  شده  عنوان یک  به  تردید حرفه ای 
اساسی فرآیند برنامه ریزی و حسابرسی صورت های مالی و جزء الینفک آن است. استانداردهای 
حسابرسی بر اهمیت تردید حرفه ای تأکید دارند و آن را به عنوان نگرشی تعریف می نمایند که 
متضمن ذهن پرسشگر و ارزیابی نقادانه شواهد حسابرسی توسط حسابرس است. تردید حرفه ای 
در ارزیابی ریسک و کشف تقلب در صورت های مالی موضوعی مهم است. ازاین رو یکی از شــروط 
الزام برای احراز شایســتگی حرفه ای حسابرســان برای ورود به حرفــه و باقی مانــدن در آن، 
درک کامل و صحیــح چارچوب تردید حرفه ای و عمل به آن اســت. زیرا فقدان تردید حرفه ای، 
ریشه ی بسیاری از ضعف ها و شکست های حسابرسی است)هارت، 2010؛ توبا، 2011(. هارت و 

همکاران )2013( برای تردید حرفه ای شش ویژگی و مؤلفه به شرح زیر تعریف می کنند. 
شواهد  و  اطالعات  آیا  که  است،  مداوم  پرسش  یک  مستلزم  حرفه ای  تردید  پرسشگر:  ذهن 
به دست آمده نشان دهنده ی اظهارات نادرست ناشی از تقلب است یا خیر؟ ذهن پرسشگر حسابرس 

شامل مواردی از قبیل الزام به استدالل، شواهد، برهان و دلیل آوردن یا تأیید نمودن است. 
وقفه در قضاوت: حسابرس باید در جمع آوری شواهد، یک ذهن باز داشته باشد و نباید با شواهد 
کم تر متقاعد کننده، راضی شود. وقفه در قضاوت یک ویژگی است و بیان می کند که در خصوص 

یک مورد مشکوک، شکل گیری قضاوت ها به کندی صورت می گیرد. 
با عالقه  این که حسابرس ذهنیت کنجکاوانه همراه  است.  جستجوی دانش: همان کنجکاوی 

برای جستجوی شواهد داشته باشد. 
درک میان فردی: حسابرس باید به درک نگرش ها، مقاصد و رفتارهای انسانی اشتیاق داشته 
باشد. درک میان فردی حسابرس را ملزم می نماید تا دالیل و انگیزه هایی که صاحب کار به یک 

روش خاص رفتار می کند را شناسایی نماید. 
اعتماد به نفس: اعتماد به نفس یعنی این که به لحاظ حرفه ای به آن درجه از اطمینان برسیم 

تا بتوانیم ادعا کنیم، قضاوت بر اساس شواهدی است که گردآوری شده است. 
خودرأی بودن: ویژگی خودرأیی یعنی حسابرس شجاعانه برای ارزیابی، ارائه و تأیید اظهارنظرهای 
حسابرسی تصمیم می گیرد. خودرأیی یعنی این که نتیجه گیری های افراد با در نظر گرفتن کفایت 



پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارهپنجم|زمستان1400

 |       |60

شواهد صورت گرفته است. 
نولدر و کادوس )2018( تردید حرفه ای را شامل دو مفهوم ساختار فکری و نگرش می دانند. 
به عقیده ی آن ها ساختار فکری حسابرس برحسب فرآیند شناختی و نگرش نیز بر اساس فرآیند 
قضاوت اندازه گیری می شود. یعنی فرآیند شناختی حسابرس بر قضاوت او اثر می گذارد. به عنوان 
نمونه، کسب شناخت واقع بینانه و انتقادی از شواهد، منجر به ارزیابی صحیح از ریسک می شود و 
در نهایت این موضوع منجر به قضاوت حسابرس می شود. آن ها تردید حرفه ای حسابرس را متأثر 
از عوامل فردی و اجتماعی می دانند. عوامل فردی ویژگی های شخصیتی، دانش، توانایی و انگیزش 
مؤسسه ی  بر  حاکم  سازمانی  فرهنگ  شامل  نیز  اجتماعی  عوامل  می شود.  شامل  را  حسابرس 

حسابرسی، فشار صاحب کار، استانداردهای حسابرسی و تکنیک های حسابرسی است. 
سبک های شناختی نوگریز و نوگرا را شیوه ی ترجیحی افراد در نحوه ی برخورد با حل مسائل، 
پردازش اطالعات و قضاوت و تصمیم گیری تعریف می نمایند. افراد با سبک شناختی نوگرا، افرادی 
خردگرا هستند که به دنبال ایجاد روش های نوآورانه در حل مسائل و پردازش اطالعات هستند 
انجام  به  نامنظم  و  تصادفی  رویکردی  افراد  این  انجام می دهند.  متفاوت  به شیوه ای  را  کارها  و 
آرمان گرا،  همچنین  افراد،  این  دارند.  گرایش  نیافته  ساختار  های  به موقعیت  و  داشته  تکالیف 
غیرقابل پیش بینی، اهل چالش و ذهنی متفکر دارند. از طرف دیگر افراد با سبک شناختی نوگریز 
فضا و بستر مسائل موجود را همان گونه که هست، قبول می کنند و در ارائه ی راه حل ها و حل 
مسائل شیوه ای مرسوم و سنتی را دنبال می کنند. به طور خالصه می توان گفت سبک های نوگرا و 
نوگریز، ویژگی های مرتبط با خالقیت فردی، توانایی فرد در حل مسئله و اتخاذ تصمیم می باشند 
)کرتون، 1989(. با توجه به آنچه درباره تردید حرفه ای و مؤلفه های آن در باال اشاره شد، می توان 
نتیجه گرفت که این مؤلفه ها با ویژگی هایی نظیر خالقیت، توانایی فرد در حل مسئله و اتخاذ 
بر تردید  تأثیر مثبت و معناداری  تصمیم مطابقت دارد. مطالعات نشان داده است که خالقیت 
حرفه ای حسابرس دارد. خالقیت حسابرس باعث می شود تا حسابرس سؤال های بیش تری را در 
ذهن خود جای دهد و به دنبال شواهد بیش تری باشد. هم چنین خالقیت، توانایی حسابرس در 
حل مسائل پیچیده را بهبود می بخشد. همه ی این موارد در نهایت موجب بهبود و ارتقای تردید 
حرفه ای می شود )اسلر، 2017(. در پژوهش دیگری نشان داده شد که با بهبود توانایی حل مسئله 
در حسابرسان، می توان تردید حرفه ای را بهبود بخشید )گلوور و پراویت، 2013(. به نظر می رسد 
و  نوگرا  سبک  شناختی  ویژگی های  با  کاملی  همگرایی  حرفه ای،  تردید  ویژگی های  و  مؤلفه ها 
نوگریز دارد. به عبارت دیگر، می توان نتیجه گرفت حسابرسان با سبک شناختی نوگرا، الزاماً دارای 
ذهنی پرسشگر بوده و وقفه در قضاوت دارند. یعنی با شواهد کم تر متقاعدکننده، راضی نمی شوند. 
هم چنین کنجکاو و ذهن جستجوگر و یادگیرنده دارند و دنبال آن هستند که چرا صاحب کار به 
یک روش خاص رفتار می کند. دارا بودن اعتماد به نفس و خودرأی بودن نیز از جمله ویژگی های 
ویژگی های  از  یکی  را  نوگریز  و  نوگرا  سبک شناختی  اگر  است.  نوگرا  سبک  دارای  حسابرسان 
شناختی افراد در قضاوت بدانیم، در آن صورت می توان گفت که این سبک ها با تعریف نولدر و 
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کادوس )2018( درباره تردید حرفه ای، مطابقت دارد. آن ها تردید حرفه ای را بر اساس شناخت و 
نگرش تعریف می کنند. به عقیده ی آن ها کسب شناخت منجر به نگرش یعنی قضاوت می شود. اگر 
سبک های نوگرا و نوگریز را به عنوان سبک های شناخت افراد تعریف کنیم در آن صورت می توان 

ادعا نمود که سبک شناختی نوگرا و نوگریز با تردید حرفه ای رابطه ای معنادار دارد. 

٢-٢-پیشینهیپژوهش
رحمانی نیا و همکاران )1400( طی پژوهشی دریافتند ویژگی های شخصیتی و رفتاری بر فرآیند 
قضاوت و تصمیم گیری اخالقی حسابداران تأثیر معناداری دارد. کاظمی و همکاران )1400( عقیده 
دارند جنسیت حسابرس، عاملی مهم و تأثیرگذار در قضاوت و تصمیم گیری حسابرسی و در نتیجه 
بهبود کیفیت حسابرسی است. امانی و همکاران )1399( رابطه ی عواطف فردی و تردید حرفه ای 
حسابرس را بررسی نمودند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد رابطه ی معنادار و مثبت بین عواطف 
مثبت و تردید حرفه ای و هم چنین رابطه ی معنادار و منفی بین عواطف منفی با تردید حرفه ای 
تردید  مؤلفه ی  میان شش  از  دریافتند  تحقیقی  )1399( طی  همکاران  و  دارد. حسینی  وجود 
حرفه ای، تنها دو عامل ذهن پرسشگر و وقفه در قضاوت بر ارزیابی ریسک تقلب تأثیر معناداری 
دارد. هم چنین مهارت ارتباطی حسابرس با سه شاخص تردید حرفه ای در ارزیابی ریسک تقلب، 
یعنی جستجوی دانش، وقفه در قضاوت و اعتماد به نفس اثر مداخله گری مثبت و معنادار دارد. 
آن ها در ادامه ی پژوهش خود دریافتند تضعیف اجتماعی بر سه شاخص تردید حرفه ای، یعنی 
ذهن پرسشگر، وقفه در قضاوت و اعتماد به نفس اثر مداخله گری منفی و معنادار دارد. قاسمی 
نژاد و بنی مهد )1399( در بررسی تأثیر محافظه کاری اجتماعی بر تردید حرفه ای نشان دادند 
مؤلفه های آن شامل ذهن  و  تردید حرفه ای حسابرسان  افزایش  اجتماعی موجب  محافظه کاری 
پرسشگر، وقفه در قضاوت، جستجوی دانش، درک میان فردی، اعتماد به نفس و خودرأی بودن 
می شود. قاسمی نژاد و همکاران )1398( در مطالعه ای دیگر تأثیر جنسیت، تحصیالت و ذهنیت 
که  می کند  تأیید  تحقیق  این  یافته های  نمودند.  بررسی  حسابرس  حرفه ای  تردید  بر  را  توطئه 
با ذهنیت توطئه و رابطه ی معنادار و مثبت میان سطح  رابطه ی معنادار و منفی بین جنسیت 
تحصیالت با ذهنیت توطئه وجود دارد. هم چنین هر چه سوگیری ذهنیت توطئه در حسابرسان 
افزایش یابد، تردید حرفه ای حسابرس نیز افزایش می یابد. نتایج بررسی های غالمرضایی و حسنی 
)1398( بیانگر آن است که میان اختالل های شخصیتی حسابرسان مستقل و تردید حرفه ای آنان، 
رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد. آن ها دریافتند اختالالت شخصیتی دارای بیش ترین رابطه ی 
منفی با معیار درک میان فردی تردید حرفه ای است. حیدر و نیکومرام )1397( در پژوهشی به 
بررسی سبک های تفکر و تردید حرفه ای در حسابرسی پرداختند. نتایج تجزیه و تحلیل و یافته ها 
تأثیر منفی و معنادار و همچنین  بر تردید حرفه ای  این است که سبک تفکر قانون گذار  بیانگر 
سبک های تفکر اجرایی، قضاوت گر، درون نگر، برون نگر، و آزاداندیش با تردید حرفه ای رابطه ی 
معنادار و مثبت دارد. هم چنین سبک های تفکر کلی نگر، جزئی نگر و محافظه کار با تردید حرفه ای 
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رابطه ی معناداری ندارند و در آن تأثیرگذار نیستند. رضایی و همکاران )1397( در بررسی تأثیر 
هویت سازمانی و حرفه ای بر تردید حرفه ای حسابرس مستقل نشان دادند هویت سازمانی و هویت 
حرفه ای تأثیر معنادار و مثبتی بر هر شش بعد تردید حرفه ای شامل بعد جستجوی دانش، وقفه 
در قضاوت، خودرأی بودن، درک میان فردی، اعتماد به نفس و ذهن پرسشگر دارد. هرمزی و 
همکاران )1395( در پژوهشی تأثیر سوگیری های روان شناختی یعنی بیش اطمینانی، نقطه ی اتکا 
و در دسترس بودن بر تردید حرفه ای حسابرس را بررسی نمودند. آن ها دریافتند هر سه سوگیری 
توانایی  سوگیری ها  این  وجود  و  دارند  منفی  تأثیر  حسابرسان  حرفه ای  تردید  بر  بررسی  مورد 
حسابرسان برای اعمال سطح مناسبی از تردید حرفه ای در فرآیند حسابرسی را کاهش می دهند. 
را  حسابرسی  کار  در  حرفه ای  تردید  مفهوم  از  حسابرسان  درک   )1395( همکاران  و  تحریری 
بررسی نمودند. یافته های پژوهش آن ها نشان می دهد حسابرسان با ویژگی های مختلف، درک های 
برای حرفه ی  این می تواند چالشی  و  تردید حرفه ای دارند  بنیادی و کلیدی  از مفهوم  متفاوتی 

حسابرسی باشد و توجه بیش تر در حوزه ی آموزش و استانداردگذاری را می طلبد. 
حسن و همکاران )2021( دریافتند زنان در مقایسه با مردان در قضاوت درباره ی سطح اهمیت 
حسابرسی، تردید بیش تری از خود نشان می دهند. هم چنین آن ها نشان دادند حسابرسان باتجربه 
و حسابرسان با سبک تفکر انتقادی باال، قضاوت بهتری درباره ی سطح اهمیت حسابرسی از خود 
حسابرسان  هرگاه  می نماید  تأیید   )2021( اورتگن  و  سورنسن  پژوهش  شواهد  می دهند.  نشان 
احساس کنند که حضور اجتماعی مدیران شرکت مورد رسیدگی در شبکه های اجتماعی باال است، 
آن ها در رسیدگی های خود تردید حرفه ای بیش تری اعمال می نمایند. آن ها این حضور را نوعی 
پوشش ضعف در عملکرد مالی شرکت می دانند. فرنباخر و همکاران )2021( تأکید دارند هرگاه 
حسابرسان درگیر چند کار حسابرسی متفاوت برای صاحب کاران مختلف هستند، سطح تردید 
حرفه ای آن ها نیز کاهش می یابد. به عقیده ی آن ها حسابرسان باید یک کار حسابرسی را به اتمام 
برسانند و بعد کار حسابرسی دیگری را قبول کنند تا سطح تردید حرفه ای آن ها کاهش نیابد. 
آن ها وظایف گوناگون حسابرس را عاملی برای سوگیری های شناختی در تردید حرفه ای می دانند. 
المبوگلیا ومانچینی )2021( ویژگی های سرمایه ی انسانی نظیر تخصص و زمینه های فرهنگی و 
بومی در ارزیابی کنترل داخلی توسط حسابرسان را متغیرهای تأثیرگذار بر قضاوت و تصمیم گیری 
آن ها درباره ارزیابی ریسک تقلب می دانند. به نظر آن ها ویژگی های سرمایه ی انسانی می توانند در 
ایجاد سوگیری در فرآیند کسب شواهد حسابرسی بر تردید حرفه ای حسابرس نقش داشته باشند. 
لیو و وو )2020( عواملی چون فرهنگ و محیط قانونی را ازجمله عوامل تأثیرگذار در ایجاد 
به عقیده ی  تردید حرفه ای معرفی می کنند.  و  تقلب  ارزیابی ریسک  سوگیری های شناختی در 
بلندمدت،  دید  افق   ، قدرت  فاصله ی  فردگرایی،  و  جمع گرایی  مانند  فرهنگی  متغیرهای  آن ها 
مذهب را متغیرهای تأثیرگذار بر تردید حرفه ای حسابرس می دانند که ممکن است در قضاوت او 

نسبت به کشف تقلب سوگیری ایجاد نمایند. 
ماردیجونو و سوبیانتو )2019( در پژوهشی رابطه ی بین استقالل، حرفه گرایی و تردید حرفه ای 
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بر کیفیت حسابرسی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد استقالل حسابرس با 
کیفیت حسابرسی رابطه ی مثبت دارد اما این رابطه از لحاظ آماری معنادار نیست. هم چنین نتایج 
نشان داد حرفه ای بودن حسابرس و تردید حرفه ای با کیفیت حسابرس رابطه ی مثبت و معنادار 
دارند. رودگرز و همکاران )2019( تأثیر انتقال دانش بر تردید حرفه ای در حسابرسان و هم چنین 
چگونگی ارتباط صالحیت و تخصص حسابرسان با فرآیند انتقال دانش را بررسی نمودند. نتایج 
مطالعه ی آن ها نشان داد انتقال دانش نقش مهمی در افزایش تردید حرفه ای حسابرس و درنتیجه، 
بهبود صحت تصمیم گیری های حسابرسان دارد. یافته های آن ها نشان داد صالحیت و تخصص 
حسابرسان منجر به افزایش انتقال دانش می گردد. بایک و هوگیمسترا )2018( دریافتند فرهنگ 
جمع گرایی و اعتماد اجتماعی تأثیر منفی بر تردید حرفه ای حسابرس در ارزیابی ریسک تقلب 
می گذارد. آن ها هم چنین نشان دادند مذهب تأثیرمعنادار و مثبت با ارزیابی ریسک تقلب دارد. 
گرک موباکو و همکاران )2017( نشان دادند انتقال دانش، نقش مهمی در بهبود تردید حرفه ای 
می یابد.  بهبود  حسابرس  قضاوت های  صحت  و  درستی  طریق  بدین  می کند.  بازی  حسابرسان 
به حسابرسان  نسبت  متخصص  قضاوت حسابرسان  که  داد  نشان  آنان  پژوهش  نتایج  همچنین 

تازه کار دقیق تر است و سطح باالتری از تردید حرفه ای را نشان می دهند. 

3-فرضیههایپژوهش
 بر اساس اهداف و مبانی نظری پژوهش، فرضیه های پژوهش به شرح زیر تدوین می شوند:

فرضیه ی اول: سبک شناختی نوگریز بر تردید حرفه ای تأثیر مثبت و معناداری دارد. 
فرضیه ی دوم: سبک شناختی نوگرا بر تردید حرفه ای تأثیر مثبت و معناداری دارد. 

4-روششناسیپژوهش
این پژوهش با توجه به ماهیت، از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر فرآیند اجرای پژوهش، 
کمی. یعنی برای تأیید فرضیه ها، داده های جمع آوری شده به صورت عددی یا کمی تحلیل می شوند. 
این پژوهش در یک محیط واقعی یعنی  ازآنجایی که  از نظر هدف، توصیفی – پیمایشی است و 
مؤسسات حسابرسی عضو جامعه ی حسابداران رسمی انجام شده است، جزو پژوهش های میدانی 
به شمار می رود. از نظر زمان انجام پژوهش، از نوع مقطعی است. جامعه ی آماری در این پژوهش، 
مؤسسات حسابرسی عضو جامعه ی حسابداران رسمی می باشد و نمونه ی آماری شامل 280نفر از 
حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی است. روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی است. برای 

تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران با فرض جامعه ی آماری نامعلوم استفاده شده است. 

رابطه ی )1( فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه
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در این فرمول:
n = تعداد نمونه
Z  =1/96 مقدار نرمال استاندارد یعنی
P=q=0/5
d=0/1

حدود  تحقیق  این  در  می باشد.   96 باال  فرمول  مطابق  آمده  دست  به  آماری  نمونه ی  تعداد 
300 پرسش نامه به صورت تصادفی میان حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه ی 
حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی توزیع و در نهایت 280 پرسش نامه دریافت شد. قلمرو 
همبستگی  روش  از  فرضیه ها  آزمون  برای  هم چنین  است.  سال 1399  نیز  پژوهش  این  زمانی 
وابسته،  متغیر  حرفه ای  تردید  پژوهش  این  در  است.  شده  استفاده  متغیره  چند  رگرسیون  و 
سبک های نوگرا و نوگریز متغیرهای مستقل می باشد. تردید حرفه ای از طریق پرسش نامه هارت 
)2010(اندازه گیری شده است. این پرسش نامه شامل30 سؤال در طیف لیکرت شش گزینه ای 
است. متغیرهای مستقل شامل سبک های شناختی نوگریز و نوگرا بر اساس پرسش نامه کرتون 
)1967( اندازه گیری می شود. این پرسش نامه دارای هجده سؤال سبک شناختی نوگریز و پانزده 
سؤال سبک شناختی نوگرا در طیف لیکرت پنج گزینه ای است. آلفای کرونباخ پرسش نامه تردید 
حرفه ای برابر 87 درصد و پرسش نامه سبک شناختی نوگریز و سبک شناختی نوگرا برابر 83 درصد 
در این پژوهش برآورد شده است. هم چنین متغیرهای جنسیت، تحصیالت، رتبه ی شغلی و سن 

به عنوان متغیرهای کنترل در این تحقیق انتخاب شده اند. 

5-یافتههایپژوهش
5-1-آمارتوصیفی

نتایج مربوط به آمار توصیفی متغیرهای پژوهش بیانگر آن است که میانگین سبک شناختی نوگریز، 
نوگرا و تردید حرفه ای برابر 62/03، 52/59 و 76/11 می باشد. تفاوت میانگین های دو سبک شناختی 
نوگریز و نوگرا برابر 9/44 است. تجزیه و تحلیل بیش تر با استفاده از آزمون مقایسه ی میانگین ها 
نشان می دهد که آماره ی t این تفاوت برابر با 19/63 می باشد. این موضوع بیانگر آن است که تفاوت 
میانگین های دو سبک شناختی نوگریز و نوگرا در میان حسابرسان بااهمیت و معنادار است. هم چنین 
حدود 28 درصد از مشارکت کنندگان این پژوهش را زنان و 72 درصد را مردان تشکیل می دهند. از 
نظر سطح تحصیالت نیز حدود 30 درصد از حسابرسان دارای تحصیالت کارشناسی، 12/5 درصد 
دانشجوی کارشناسی ارشد، 35 درصد کارشناسی ارشد و 12/5 درصد دانشجوی دکتری و بقیه نیز 
مدرک تحصیلی خود را دکتری اعالم نموده اند. تجزیه و تحلیل رتبه ی شغلی پاسخ دهندگان پرسش نامه 
بیانگر آن است که 37 درصد مشارکت کنندگان حسابرس، 22 درصد حسابرس ارشد، 21 درصد 
سرپرست، 9 درصد مدیر حسابرسی و بقیه نیز در سطح شریک حسابرسی بودند. هم چنین میانگین 

سنی و سابقه ی کار مشارکت کنندگان به ترتیب برابر 35/53 و 10/13 سال است. 
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5-٢-آزمونفرضیهها
برای آزمون فرضیه ها، مدل تحقیق به صورت رابطه ی 1 در نظر گرفته شده است: 

  Y= a0+a1x1+a2x2+a3x3+a4x4+ a5x5+a6x6 + µ                                         1 رابطه ی
Y= تردید حرفه ای
 X1= سبک نوگریز
 X2= سبک نوگرا

X3= جنسیت حسابرس
X4= تحصیالت حسابرس

X5= رتبه ی شغلی حسابرس
X6 = سن حسابرس

µ= خطای مدل
نتایج آزمون فرضیه ها نیز در جدول 1 نشان داده شده است. شواهد این جدول نشان می دهد 
که سطح معناداری سبک نوگریز برابر 17/4 درصد و بزرگ تر از 5 درصد است. ازاین رو در سطح 
اطمینان 95 درصد می توان ادعا نمود سبک نوگریز رابطه ای معنادار با تردید حرفه ای ندارد اما 
ازآنجایی که سطح معناداری سبک نوگرا برابر صفر است، می توان نتیجه گرفت که سبک نوگرا 
رابطه ای معنادار با تردید حرفه ای دارد. بنابراین فرضیه ی اول پژوهش رد و فرضیه ی دوم تحقیق 
تأیید می شود. هم چنین نتایج جدول 2 بیانگر آن است که در سطح اطمینان 95 درصد هیچ کدام 
از متغیرهای کنترل رابطه ای معنادار با تردید حرفه ای ندارند اما در سطح اطمینان 90 درصد 
تحصیالت و رتبه ی شغلی رابطه ای معنادار با تردید حرفه ای دارند. زیرا سطح معناداری آن ها کم تر 
از 10 درصد است. از این رو می توان ادعا نمود که تحصیالت و رتبه ی شغلی حسابرسان در سطح 

اطمینان 90 درصد، رابطه ای معنادار با تردید حرفه ای دارد. 
جدول)1(نتایجآزمونفرضیهها

سطح معناداری آماره ی هم خطی t آماره ی خطای استاندارد  ضریب شرح
- 0/865 0/170 18/371 127/3 مقدار ثابت 

1/504 0/174 1/364 0/276 0/377 سبک نوگریز 
1/508 0/000 4/377 0/302 1/309 سبک نوگرا 
1/083 0/545 -0/606 4/708 -2/854 جنسیت 
1/224 0/067 -1/838 1/663 -3/057 تحصیالت 
2/110 0/073 1/801 2/173 3/914 رتبه ی شغلی 
1/7764 0/210 -1/256 0/293 -0/368 سن 

0/000 7/415 F آماره ی
دوربین واتسن = 2/033 ضریب تعیین = 0/14
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6-نتیجهگیریوپیشنهادها
این پژوهش رابطه ی سبک های شناختی نوگریز و نوگرا بر تردید حرفه ای را بررسی می نماید. 
این سبک ها، نحوه ی برخورد افراد با حل مسائل، پردازش اطالعات و قضاوت و تصمیم گیری را 
نشان می دهد. افراد با سبک شناختی نوگرا، افرادی خردگرا هستند که به دنبال ایجاد روش های 
نوآورانه در حل مسائل و پردازش اطالعات هستند و کارها را به شیوه ای خالقانه انجام می دهند 
اما افراد با سبک شناختی نوگریز فضا و بستر مسائل موجود را همان گونه که هست، قبول می کنند 
و برای حل مسائل، شیوه های مرسوم و سنتی را پذیرفته و به آن عمل می کنند. نتایج این مقاله 
نوگریز  ولی سبک  دارد  حرفه ای  تردید  با  معنادار  و  مثبت  رابطه ای  نوگرا  می دهد سبک  نشان 
رابطه ای معنادار با تردید حرفه ای ندارد. همچنین متغیرهای کنترل در سطح اطمینان 95 درصد 
رابطه ای معنادار با تردید حرفه ای ندارند اما در سطح 90 درصد تنها تحصیالت رابطه ای منفی و 

رتبه ی شغلی رابطه ای مثبت با تردید حرفه ای دارند. 
معنادار  ارتباط  عدم  و  حرفه ای  تردید  با  نوگرا  سبک  میان  معنادار  و  مثبت  رابطه ی  وجود 
سبک نوگریز با تردید حرفه ای با مبانی نظری تحقیق ازجمله تحقیق اسلر )2017( و گلوور و 
پراویت )2013( مطابقت دارد. نتایج تحقیقات مذکور تأیید می نمایند که توانایی های مرتبط با 
سبک شناختی نوگرا نظیر خالقیت رابطه ای مثبت و معناداری با تردید حرفه ای حسابرس دارد. به 
عقیده ی آن ها خالقیت حسابرس باعث می شود تا حسابرس سؤال های بیش تری را در ذهن خود 
جای دهد و به دنبال شواهد بیش تری باشد. هم چنین خالقیت، توانایی حسابرس در حل مسائل 
پیچیده را بهبود می بخشد و این موضوع موجب بهبود تردید حرفه ای می شود. یافته های مقاله ی 
با ویژگی های شناختی سبک نوگرا دارد.  حاضر نشان می دهد تردید حرفه ای، همگرایی کاملی 
دارا هستند.  را  تردید حرفه ای  ویژگی های  اکثر  نوگرا  با سبک شناختی  به بیان دیگر، حسابرسان 
یعنی ذهنی پرسشگر و وقفه در قضاوت دارند و با شواهد کم تر متقاعدکننده، راضی نمی شوند. 
هم چنین کنجکاو و ذهن جستجوگر و یادگیرنده دارند و تمایل دارند تا بدانند چرا صاحب کار به 
یک روش خاص رفتار می کند. هم چنین دارا بودن اعتماد به نفس و خودرأی بودن نیز ازجمله 

ویژگی های حسابرسان دارای سبک نوگرا است. 
نتایج و یافته های این مقاله می تواند موجب بسط مبانی نظری تحقیقات رفتاری در حوزه ی 
تردید حرفه ای شود. این مقاله تأیید می نماید که تردید حرفه ای، به شدت با صفات و ویژگی های 
روان شناختی ارتباط دارد. ازاین رو اگر تردید حرفه ای را مؤلفه ای مهم در قضاوت و تصمیم گیری های 
بااهمیتی بر  باید گفت که سبک شناخت نوگرا می تواند تأثیر  حسابرسی بدانیم، در آن صورت 
قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان داشته باشد. این نتایج بیان می کنند که هرچه سطح سبک 
نوگرا در حسابرسان  بهبود یابد، قضاوت و تصمیم گیری آن ها در گردآوری شواهد بهبود می یابد 
قضاوت  کیفیت  ارتقای  و  یافت  خواهد  ارتقا  آن ها  تصمیم گیری  و  قضاوت  کیفیت  درنتیجه  و 
حسابرسی موجب بهبود کیفیت حسابرسی خواهد شد و در نهایت بهبود کیفیت گزارش های مالی 
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را با خود به همراه دارد. 
و  نوگریز  سبک های  نظیر  رفتاری  و  روان شناختی  مفاهیم  که  داد  نشان  تحقیق  این  نتایج   
آگاهی  بنابراین  باشند.  تردید حرفه ای حسابرس  نوگرا می توانند موضوعی مهم و مداخله گر در 
در  رفتاری  سوگیری های  از  پیشگیری  و  شناخت  در  را  حسابرسان  می تواند  موضوع  این  از 
انسانی در  نیروی  روان و ذهن  اهمیت سالمت  به  توجه  با  نماید.  یاری  و تصمیم گیری  قضاوت 
حرفه ی حسابرسی  به نظر می رسد تقویت و تمرکز بیش تر بر برنامه های روانشناسی در راستای 
اساس  این  بر  است.  ضروری  حسابرسان  حرفه ای  تردید  به ویژه  تصمیم گیری  و  قضاوت  بهبود 
تردید  ارتقای  منظور  به  می شود  پیشنهاد  و سیاست گذاران حرفه ی حسابرسی  قانون گذاران  به 
برنامه های  ازجمله  حسابرسان  در  نوگرا  سبک  بهبود  برای  الزم  تمهیدات  حسابرسان،  حرفه ای 

آموزشی را در نظر بگیرند. 

منابع
Auditing standard (2015). Auditor Responsibility for Fraud in Auditing of Financial 

Statements, pp. 1-67(In Persian)
Amani, K., Nikomram, H., Banimahd, B., (2020). Individual Moods and Auditors’ 

Professional Skepticism, Value and Behavioral Accounting Quarterly, Fifth Year, Ninth Issue, 
pp.53-35(In Persian)

Aschauer, E., Fink, M., Moro, A., Van Bakel-Auer, K., Warming-Rasmussen, B. (2017). 
Trust and professional skepticism in the relationship between auditors and clients: Overcoming 
the dichotomy Myth. Behavioral Research in Accounting, 29(1), 19-42.

Banimahd, B., Rezaei, N., Hosseini, S.H., (2018). The Impact of Organizational and 
Professional Identity on the Professional Skepticism of an Independent Auditor, Volume 18, 
Number 7, pp.176-198(In Persian)

-Bik, O., and Hooghiemstra, R.,( 2018)  Cultural Differences in Auditors’ Compliance with 
Audit Firm Policy on Fraud Risk Assessment Procedures.” Auditing: A Journal of Practice & 
Theory 37:4, 25248

Eutsler, J. (2017). Examining Moral Disengagement as a Threat to Professional Skepticism. 
Working Paper, University of North Texas.

Fehrenbachera, D.D., Trikib, A., Weisner, M.M., (2021)  Can multitasking influence 
professional scepticism? Accounting & Finance , Vol.61(1) : 1277-1306

-Glover, S. M., and D. F. Prawitt. 2013. Enhancing Auditor Professional Skepticism. 
Available at: http:// www.thecaq. org/docs/research/skepticismreport.pdf

Grace M., Waymond R., Laura H.. (2017). Knowledge management: The effect of knowledge 
transfer on professional skepticism in audit engagement planning Computers in Human 
Behavior . Vol: 70, Page: 564-574 ,  doi: 10.1016/j.chb.2016.12.069

Ghaseminejad, E., Banimahd, B.,(2020). The Impact of Social Conservatism on the auditor›s 
professional skepticism: A Test of Personality Psychological Theory, Scientific Journal of 
Financial Accounting Knowledge, Volume 7, Number 3, p. 1-27(In Persian)

Gholamrezaei, M., Hassani, M., (2019). The effect of personality disorders on the professional 
skepticism of independent auditors, Journal of Accounting Knowledge, Volume 10, Number 2, 
pp.43-76(In Persian)



پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارهپنجم|زمستان1400

 |       |68

Haidar, M., Nikomram, H., (1397) Thinking Styles and auditor›s professional skepticism, 
Two Quarterly Journal of Value and Behavioral Accounting, Third Year, Fifth Issue, pp.151-
185(In Persian)

Hosseini, S.H.,, Banimahd, B., Safari, Z., (2020). Investigating the effect of auditor›s 
professional skepticism on fraud risk assessment, considering the intervening effect of 
communication skills and social Dominance, Accounting Knowledge, Volume 11, Number 2, 
pp.71-105(In Persian)

Hasan, B.T., Chand, P., Lu, M., (2021) Influence of auditor›s gender, experience, rule 
observance attitudes and critical thinking disposition on materiality judgements , International 
Journal of Auditing ,Vol.25(1) : 188-205

Hurtt, K. (2010). Development of a scale to measure professional skepticism. Auditing: A 
Journal of Practice and Theory, 29(1), 149–171.

-Hurtt, R. K; Brown-Liburd, H; Earley, C. E; and Krishnamoorthy, G. (2013). Research on 
auditor professional skepticism: Literature synthesis and opportunities for future research. 
Auditing: A Journal of Practice and Theory, 32(sp1), 45- 97

Hurtt, K. (2010). Development of a scale to measure professional skepticism. Auditing: A 
Journal of Practice and Theory, 29(1), 149–171. doi:10.2308/aud.2010.29.1.149

Javidi, K., Royaei, .R, Talibnia, G., Banimahd, B.,(2018), The effect of interpretive thinking 
on the auditor›s judgment and decision: based on the theory of interpretation of psychological 
distance, Financial Accounting Quarterly, Volume 10 , No. 39, p. 141-169(In Persian)

Kazemi S.P.,, Gholamreza ,M., Arab,  R,. Shamgani R., (2021) The effect of gender of the 
auditing firm partner on the future stock price crash risk., Auditing research, accepted article 
and Forthcoming. (In Persian)

Kirton, M. J. (1987). Cognitive styles and creativity. In S. G. Isaksen (Ed.), Frontiers in 
creativity research: Beyond the basics (pp. 282–304). Buffalo, NY: Bearly Limited.

Kirton, M. J. (1999). Kirton Adaption–Innovation Inventory feedback book let. 
Berkhamsted,UK: Occupational Research Centre

Lamboglia,R., Mancini, D., (2021)     The relationship between auditors’ human capital 
attributes and the assessment of the control environment • Journal of Management and 
Governance Forthcoming

Liu, C., Wu, S.S., (2020) National Culture , Legal Environment and Fraud , Corporate Fraud 
Exposed, Emerald Publishing Limited, pp. 127-147. 

Mardijuwono, A.W., and Subianto, Ch. (2018) Independence, professionalism, professional 
skepticism: The relation toward the resulted auditquality, Asian Journal of Accounting Research, 
available on Emerald Insight at:

Niles. A N, Byrene H. kate E , Mulvenna . Catherine M , lienerman. Matthew and staton, 
Annette (2014) Randomize controlled trial of expressive writing for psychological and physical 
health: the moderating role of emotional expressivity

Nolder , C., kadous, K., (2018) Grounding the professional skepticism construct in mindset 
and attitude theory: A way forward , Accounting, Organizations and Society, Vol.67(1) : 1-14 

Peikarnegar Qaleh Roudkhani, S., Banimahd, B., Khordyar, S., Vakilifard, H., (2020). 
Auditor Thinking Styles and Impartiality, Accounting knowledge and Managrial Auditing, 
Volume 9, Number 35, pp.69-82(In Persian)

Rahmani Nia, E., Pourzamani Z., and Golpayegani A., (2021) Investigating the Impact of 
Ethical Decision Making of Professional Accountants on Their Personality and Behavioral 



بنی مهد  و همکار |  تأثیر سبک های شناخت نوگرا و نوگریز بر تردید حرفه ای حسابرس  |       | 69

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارهپنجم|زمستان1400

Traits, Auditing Research Volume 1, Number 2, pp. 57-85(In Persian)
Rodgers, W., Mubako, G.N., and Hall, L. (2018). Knowledge management: The effect of 

knowledge transfer on professional skepticism in audit engagement planning, Computers in 
Human Behavior, 70:564-574.

Sorensen, K., Ortegren, M., (2021) The next best thing: Social presence and accountability›s 
impact on auditor professional skepticism , The Journal of Corporate Accounting and Finance , 
Forthcoming, https://doi.org/10.1002/jcaf.22484

-Toba,Y. (2011). Toward a Conceptual Framework of Professional Skepticism in Auditing. 
Waseda Business & Economic Studies No.47,pp: 110- 124

1. Adaption–Innovation  Recognition Styles

پی نویس:

COPYRIGHTS
This is an open access article under the CC-BY 4.0 license.


