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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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تاریخ پذیرش1400/11/19 :

چکیده
تردید حرفهای حسابرس به عنوان یک ویژگی رفتاری مورد تأکید قانونگذاران حرفهی حسابرسی در اعمال
قضاوت حرفهای در تمام مراحل عملیات حسابرسی است .قضاوت و تصمیمگیری نیز تحت تأثیر سوگیریهای
شناختی از جمله سبکهای یادگیری است .ازاینرو هدف این پژوهش سنجش سبکهای شناخت نوگرا و نوگریز
در میان حسابرسان و همچنین مطالعهی تأثیر آن سبکها بر تردید حرفهای است .مبانی نظری پژوهش ،از طریق
روش کتابخانهای و دادههای تحقیق نیز بر اساس روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه جمعآوریشده است.
نمونهی آماری تحقیق حاضر شامل  280نفر از حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی بخش خصوصی و سازمان
حسابرسی است که بهصورت تصادفی انتخاب شدهاند .آزمون فرضیههای تحقیق بر اساس روش همبستگی با استفاده
از رگرسیون چند متغیره انجام شده است .نتایج این مقاله نشان می دهد سبک نوگرا رابطهای مثبت و معناداری با
تردید حرفهای دارد اما سبک نوگریز رابطه ای معنادار با تردید حرفهای ندارد.
واژههای کلیدی :سبک نوگرا ،سبک نوگریز ،تردید حرفهای ،حرفهی حسابرسی.
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 -1مقدمه
قضاوت و تصمیمگیری یکی از موضوعات بااهمیت در تحقیقات رفتاری حسابداری و حسابرسی
میباشد .یکی از مؤلفههای تأثیرگذار بر قضاوت و تصمیمگیری حسابرس ،تردید حرفهای است.
این مؤلفه تا آنجا اهمیت دارد که استانداردهای حسابرسی ،حسابرسان را ملزم به رعایت تردید و
شک گرایی در فرآیند رسیدگیها مینماید .مطابق استانداردهای حسابرسی ،حسابرسان باید در
جریان رسیدگیها و جمعآوری شواهد حسابرسی همواره درجهای از مراقبت حرفهای را مدنظر
قرار دهند .بهبیاندیگر ،حسابرس باید عملیات حسابرسی را با نگرشی آمیخته با تردید حرفهای
برنامهریزی و اجرا کند تا از عدم تحریف بااهمیت در صورتهای مالی اطمینانی معقول به دست
آورد (قاسمی نژاد و بنی مهد.)1399 ،
ً
در سالهای اخیر ،این پرسش مطرحشده است که آیا تردید حرفهای صرفا مجموعهای از مهارتها
و رفتارها است یا ویژگیهای فردی نیز در شکلگیری آن مؤثرند؟ برخی از پژوهشگران ،نقش مؤثر
مهارت و برخی ،نقش مؤثر خصوصیات فردی را در تردید حرفهای میپذیرند اما این باور نیز وجود
دارد که ترکیبی از خصوصیات فردی ،دانش و مهارت در پیدایش تردید حرفهای نقش دارد .این
مطالعات نشان دادند ویژگیهای شخصیتی ،عامل مهمی در شکلگیری تردید حرفهای حسابرس
است(حسینی و همکاران .)1397 ،همچنین اختاللهای شخصیت موجب کاهش تردید حرفهای
میشود (غالمرضایی ،حسنی .)1396 ،حیدر و همکاران ( )1396نیز در تحقیق دیگر دریافتند
سبکهای تفکر حسابرس با تردید حرفهای رابطهای معنادار دارد .قاسمینژاد و بنی مهد ()1399
دریافتند حسابرسان با ایدئولوژی محافظهکارانهی باال ،تردید حرفهای باالتری دارند.
از طرف دیگر ،مطالعات نشان دادهاند که تردید حرفهای یک ویژگی فردی و رفتاری است که
تحت تأثیر سبکهای شناختی حسابرس است (هارت .)2010 ،در علم روانشناسی ،سبکهای
شناختی میتوانند سوگیریهایی را در فرآیند قضاوت و تصمیمگیری فرد ایجاد نمایند .لذا هدف
این مقاله ،در درجهی اول سنجش سطح سبکهای شناخت نوگرا و نوگریز در میان حسابرسان
و همچنین مطالعهی تأثیر آن سبکها بر تردید حرفهای است .سبکشناختی نوگرا و نوگریز 1دو
سبک متقابل هم هستند که بر خالقیت در یادگیری تأکید دارند .افرادی که دارای سبک یادگیری
نوگرا هستند ،افرادی خردگرا و به دنبال ایجاد روشهای نوآورانه در حل مسائل و پردازش
اطالعات هستند و کارها را به شیوهای متفاوت انجام میدهند اما در مقابل ،افراد با سبکشناختی
نوگریز تمایل دارند تا فضا و بستر مسائل موجود را همانگونه که هست بپذیرند و در ارائهی
راهحلها و حل مسائل شیوهای مرسوم و سنتی را دنبال میکنند (کرتون.)1989 ،
به نظر نویسندگان این مقاله ،سبکهای شناختی نوگرا و نوگریز را میتوان به عنوان سبکهای
شناختی تأثیرگذار بر تردید حرفهای و مؤلفههای آن دانست .با توجه به تعریف این سبکها ،میتوان
گفت که این دو سبک با مفاهیم پردازش اطالعات و قضاوت و تصمیمگیری در حسابرسی ازجمله
تردید حرفهای ارتباط دارند .این موضوعی است که در تحقیقات قبلی به آن پرداخته نشده است و
میتوان آن را به عنوان نوآوری پژوهش حاضر در نظر گرفت .با توجه به اهمیت مفاهیم روانشناختی
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در قضاوت و تصمیمگیری حسابرسان ،پژوهش در این حوزه میتواند منجر به شناسایی اثرات
نامساعد مفاهیم و مؤلفههای روانشناختی در فرآیند ارزیابی و قضاوت حسابرسان گردد .ازاینرو
میتوان قضاوت و تصمیمگیری آنها را بهبود بخشید .از طرف دیگر بررسی سبکهای شناختی نوگرا
و نوگریز در حرفهی حسابرسی میتواند موجب بسط تحقیقات رفتاری در این حرف هشود .همچنین
نتایج این تحقیق میتواند دیدگاههای جدیدی دربارهی تحقیقات رفتاری در حسابداری و حسابرسی
روشن نماید .همچنین اطالعات سودمندی را در اختیار قانونگذاران حرفهی حسابرسی قرار دهد.
 -2مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
-1-2تردید حرفهای و سبکهای نوگرا و نوگریز
تردید حرفهای به عنوان یک ویژگی شخصی حسابرسان شناخت ه شده و یکی از مؤلفههای
اساسی فرآیند برنامهریزی و حسابرسی صورتهای مالی و جزء الینفک آن است .استانداردهای
حسابرسی بر اهمیت تردید حرفهای تأکید دارند و آن را به عنوان نگرشی تعریف مینمایند که
متضمن ذهن پرسشگر و ارزیابی نقادانه شواهد حسابرسی توسط حسابرس است .تردید حرفهای
در ارزیابی ریسک و کشف تقلب در صورتهای مالی موضوعی مهم است .ازاینرو یکی از شــروط
الزام برای احراز شایســتگی حرفهای حسابرســان برای ورود به حرفــه و باقی مانــدن در آن،
درک کامل و صحیــح چارچوب تردید حرفهای و عمل به آن اســت .زیرا فقدان تردید حرفهای،
ریشهی بسیاری از ضعفها و شکستهای حسابرسی است(هارت2010 ،؛ توبا .)2011 ،هارت و
همکاران ( )2013برای تردید حرفهای شش ویژگی و مؤلفه به شرح زیر تعریف میکنند.
ذهن پرسشگر :تردید حرفهای مستلزم یک پرسش مداوم است ،که آیا اطالعات و شواهد
بهدستآمده نشان دهندهی 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 جمعآوری شواهد ،یک ذهن باز داشته باشد و نباید با شواهد
کمتر متقاعد کننده ،راضی شود .وقفه در قضاوت یک ویژگی است و بیان میکند که در خصوص
یک مورد مشکوک ،شکلگیری قضاوتها به کندی صورت میگیرد.
جستجوی دانش :همان کنجکاوی است .اینکه حسابرس ذهنیت کنجکاوانه همراه با عالقه
برای جستجوی شواهد داشته باشد.
درک میان فردی :حسابرس باید به درک نگرشها ،مقاصد و رفتارهای انسانی اشتیاق داشته
باشد .درک میان فردی حسابرس را ملزم مینماید تا دالیل و انگیزههایی که صاحبکار به یک
روش خاص رفتار میکند را شناسایی نماید.
اعتماد به نفس :اعتماد به نفس یعنی اینکه به لحاظ حرفهای 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 میگیرد .خودرأیی یعنی اینکه نتیجه گیریهای افراد با در نظر گرفتن کفایت
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شواهد صورت گرفته است.
نولدر و کادوس ( )2018تردید حرفهای را شامل دو مفهوم ساختار فکری و نگرش میدانند.
به عقیدهی آنها ساختار فکری حسابرس برحسب فرآیند شناختی و نگرش نیز بر اساس فرآیند
قضاوت اندازهگیری میشود .یعنی فرآیند شناختی حسابرس بر قضاوت او اثر میگذارد .به عنوان
نمونه ،کسب شناخت واقعبینانه و انتقادی از شواهد ،منجر به ارزیابی صحیح از ریسک میشود و
در نهایت این موضوع منجر به قضاوت حسابرس میشود .آنها تردید حرفهای حسابرس را متأثر
از عوامل فردی و اجتماعی میدانند .عوامل فردی ویژگیهای شخصیتی ،دانش ،توانایی و انگیزش
حسابرس را شامل میشود .عوامل اجتماعی نیز شامل فرهنگ سازمانی حاکم بر مؤسسهی
حسابرسی ،فشار صاحبکار ،استانداردهای حسابرسی و تکنیک های حسابرسی است.
سبکهای شناختی نوگریز و نوگرا را شیوهی ترجیحی افراد در نحوهی برخورد با حل مسائل،
پردازش اطالعات و قضاوت و تصمیمگیری تعریف مینمایند .افراد با سبکشناختی نوگرا ،افرادی
خردگرا هستند که به دنبال ایجاد روشهای نوآورانه در حل مسائل و پردازش اطالعات هستند
و کارها را به شیوهای متفاوت انجام میدهند .این افراد رویکردی تصادفی و نامنظم به انجام
تکالیف داشته و بهموقعیت های ساختار نیافته گرایش دارند .این افراد ،همچنین آرمانگرا،
غیرقابلپیشبینی ،اهل چالش و ذهنی متفکر دارند .از طرف دیگر افراد با سبکشناختی نوگریز
فضا و بستر مسائل موجود را همانگونه که هست ،قبول میکنند و در ارائهی راهحلها و حل
مسائل شیوهای مرسوم و سنتی را دنبال میکنند .بهطور خالصه میتوان گفت سبکهای نوگرا و
نوگریز ،ویژگیهای مرتبط با خالقیت فردی ،توانایی فرد در حل مسئله و اتخاذ تصمیم میباشند
(کرتون .)1989 ،با توجه به آنچه درباره تردید حرفهای و مؤلفههای آن در باال اشاره شد ،میتوان
نتیجه گرفت که این مؤلفهها با ویژگیهایی نظیر خالقیت ،توانایی فرد در حل مسئله و اتخاذ
تصمیم مطابقت دارد .مطالعات نشان داده است که خالقیت تأثیر مثبت و معناداری بر تردید
حرفهای حسابرس دارد .خالقیت حسابرس باعث میشود تا حسابرس سؤالهای بیشتری را در
ذهن خود جای دهد و به دنبال شواهد بیشتری باشد .همچنین خالقیت ،توانایی حسابرس در
حل مسائل پیچیده را بهبود میبخشد .همهی این موارد در نهایت موجب بهبود و ارتقای تردید
حرفهای میشود (اسلر .)2017 ،در پژوهش دیگری نشان داده شد که با بهبود توانایی حل مسئله
در حسابرسان ،میتوان تردید حرفهای را بهبود بخشید (گلوور و پراویت .)2013 ،به نظر میرسد
مؤلفهها و ویژگیهای تردید حرفهای ،همگرایی کاملی با ویژگیهای شناختی سبک نوگرا و
نوگریز دارد .بهعبارتدیگر ،میتوان نتیجه گرفت حسابرسان با سبکشناختی نوگرا ،الزاماً دارای
ذهنی پرسشگر بوده و وقفه در قضاوت دارند .یعنی با شواهد کمتر متقاعدکننده ،راضی نمیشوند.
همچنین کنجکاو و ذهن جستجوگر و یادگیرنده دارند و دنبال آن هستند که چرا صاحبکار به
یک روش خاص رفتار میکند .دارا بودن اعتماد به نفس و خودرأی بودن نیز از جمله ویژگیهای
حسابرسان دارای سبک نوگرا است .اگر سبکشناختی نوگرا و نوگریز را یکی از ویژگیهای
شناختی افراد در قضاوت بدانیم ،در آن صورت میتوان گفت که این سبکها با تعریف نولدر و
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کادوس ( )2018درباره تردید حرفهای ،مطابقت دارد .آنها تردید حرفهای را بر اساس شناخت و
نگرش تعریف میکنند .به عقیدهی آنها کسب شناخت منجر به نگرش یعنی قضاوت میشود .اگر
سبکهای نوگرا و نوگریز را به عنوان سبکهای شناخت افراد تعریف کنیم در آن صورت میتوان
ادعا نمود که سبکشناختی نوگرا و نوگریز با تردید حرفهای رابطهای معنادار دارد.
 -2-2پیشینهی پژوهش
رحمانی نیا و همکاران ( )1400طی پژوهشی دریافتند ویژگیهای شخصیتی و رفتاری بر فرآیند
قضاوت و تصمیمگیری اخالقی حسابداران تأثیر معناداری دارد .کاظمی و همکاران ( )1400عقیده
دارند جنسیت حسابرس ،عاملی مهم و تأثیرگذار در قضاوت و تصمیمگیری حسابرسی و در نتیجه
بهبود کیفیت حسابرسی است .امانی و همکاران ( )1399رابطهی عواطف فردی و تردید حرفهای
حسابرس را بررسی نمودند .نتایج پژوهش آنها نشان داد رابطهی معنادار و مثبت بین عواطف
مثبت و تردید حرفهای و همچنین رابطهی معنادار و منفی بین عواطف منفی با تردید حرفهای
وجود دارد .حسینی و همکاران ( )1399طی تحقیقی دریافتند از میان شش مؤلفهی تردید
حرفهای ،تنها دو عامل ذهن پرسشگر و وقفه در قضاوت بر ارزیابی ریسک تقلب تأثیر معناداری
دارد .همچنین مهارت ارتباطی حسابرس با سه شاخص تردید حرفهای در ارزیابی ریسک تقلب،
یعنی جستجوی دانش ،وقفه در قضاوت و اعتماد به نفس اثر مداخلهگری مثبت و معنادار دارد.
آنها در ادامهی پژوهش خود دریافتند تضعیف اجتماعی بر سه شاخص تردید حرفهای ،یعنی
ذهن پرسشگر ،وقفه در قضاوت و اعتماد به نفس اثر مداخلهگری منفی و معنادار دارد .قاسمی
نژاد و بنی مهد ( )1399در بررسی تأثیر محافظهکاری اجتماعی بر تردید حرفهای نشان دادند
محافظهکاری اجتماعی موجب افزایش تردید حرفهای حسابرسان و مؤلفههای آن شامل ذهن
پرسشگر ،وقفه در قضاوت ،جستجوی دانش ،درک میان فردی ،اعتماد به نفس و خودرأی بودن
میشود .قاسمی نژاد و همکاران ( )1398در مطالعهای دیگر تأثیر جنسیت ،تحصیالت و ذهنیت
توطئه را بر تردید حرفهای حسابرس بررسی نمودند .یافتههای این تحقیق تأیید میکند که
رابطهی معنادار و منفی بین جنسیت با ذهنیت توطئه و رابطهی معنادار و مثبت میان سطح
تحصیالت با ذهنیت توطئه وجود دارد .همچنین هر چه سوگیری ذهنیت توطئه در حسابرسان
افزایش یابد ،تردید حرفهای حسابرس نیز افزایش مییابد .نتایج بررسیهای غالمرضایی و حسنی
( )1398بیانگر آن است که میان اختاللهای شخصیتی حسابرسان مستقل و تردید حرفهای آنان،
رابطهای منفی و معنادار وجود دارد .آنها دریافتند اختالالت شخصیتی دارای بیشترین رابطهی
منفی با معیار درک میان فردی تردید حرفهای است .حیدر و نیکومرام ( )1397در پژوهشی به
بررسی سبکهای تفکر و تردید حرفهای در حسابرسی پرداختند .نتایج تجزیه و تحلیل و یافتهها
بیانگر این است که سبک تفکر قانونگذار بر تردید حرفهای تأثیر منفی و معنادار و همچنین
سبکهای تفکر اجرایی ،قضاوت گر ،دروننگر ،بروننگر ،و آزاداندیش با تردید حرفهای رابطهی
معنادار و مثبت دارد .همچنین سبکهای تفکر کلینگر ،جزئینگر و محافظهکار با تردید حرفهای
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رابطهی معناداری ندارند و در آن تأثیرگذار نیستند .رضایی و همکاران ( )1397در بررسی تأثیر
هویت سازمانی و حرفهای بر تردید حرفهای حسابرس مستقل نشان دادند هویت سازمانی و هویت
حرفهای تأثیر معنادار و مثبتی 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 .هرمزی و
همکاران ( )1395در پژوهشی تأثیر سوگیریهای روانشناختی یعنی بیش اطمینانی ،نقطهی اتکا
و در دسترس بودن بر تردید حرفهای حسابرس را بررسی نمودند .آنها دریافتند هر سه سوگیری
مورد بررسی بر تردید حرفهای حسابرسان تأثیر منفی دارند و وجود این سوگیریها توانایی
حسابرسان برای اعمال سطح مناسبی از تردید حرفهای در فرآیند حسابرسی را کاهش میدهند.
تحریری و همکاران ( )1395درک حسابرسان از مفهوم تردید حرفهای در کار حسابرسی را
بررسی نمودند .یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد حسابرسان با ویژگیهای مختلف ،درکهای
متفاوتی از مفهوم بنیادی و کلیدی تردید حرفهای دارند و این میتواند چالشی برای حرفهی
حسابرسی باشد و توجه بیشتر در حوزهی آموزش و استانداردگذاری را میطلبد.
حسن و همکاران ( )2021دریافتند زنان در مقایسه با مردان در قضاوت دربارهی سطح اهمیت
حسابرسی ،تردید بیشتری از خود نشان میدهند .همچنین آنها نشان دادند حسابرسان باتجربه
و حسابرسان با سبک تفکر انتقادی باال ،قضاوت بهتری دربارهی سطح اهمیت حسابرسی از خود
نشان میدهند .شواهد پژوهش سورنسن و اورتگن ( )2021تأیید مینماید هرگاه حسابرسان
احساس کنند که حضور اجتماعی مدیران شرکت مورد رسیدگی در شبکههای اجتماعی باال است،
آنها در رسیدگیهای خود تردید حرفهای بیشتری اعمال مینمایند .آنها این حضور را نوعی
پوشش ضعف در عملکرد مالی شرکت میدانند .فرنباخر و همکاران ( )2021تأکید دارند هرگاه
حسابرسان درگیر چند کار حسابرسی متفاوت برای صاحبکاران مختلف هستند ،سطح تردید
حرفهای آنها نیز کاهش مییابد .به عقیدهی آنها حسابرسان باید یک کار حسابرسی را به اتمام
برسانند و بعد کار حسابرسی دیگری را قبول کنند تا سطح تردید حرفهای آنها کاهش نیابد.
آنها وظایف گوناگون حسابرس را عاملی برای سوگیریهای شناختی در تردید حرفهای میدانند.
المبوگلیا ومانچینی ( )2021ویژگیهای سرمایهی انسانی نظیر تخصص و زمینههای فرهنگی و
بومی در ارزیابی کنترل داخلی توسط حسابرسان را متغیرهای تأثیرگذار بر قضاوت و تصمیمگیری
آنها درباره ارزیابی ریسک تقلب میدانند .به نظر آنها ویژگیهای سرمایهی انسانی میتوانند در
ایجاد سوگیری در فرآیند کسب شواهد حسابرسی بر تردید حرفهای حسابرس نقش داشته باشند.
لیو و وو ( )2020عواملی چون فرهنگ و محیط قانونی را ازجمله عوامل تأثیرگذار در ایجاد
سوگیریهای شناختی در ارزیابی ریسک تقلب و تردید حرفهای معرفی میکنند .به عقیدهی
آنها متغیرهای فرهنگی مانند جمعگرایی و فردگرایی ،فاصلهی قدرت  ،افق دید بلندمدت،
مذهب را متغیرهای تأثیرگذار بر تردید حرفهای حسابرس میدانند که ممکن است در قضاوت او
نسبت به کشف تقلب سوگیری ایجاد نمایند.
ماردیجونو و سوبیانتو ( )2019در پژوهشی رابطهی بین استقالل ،حرفه گرایی و تردید حرفهای
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بر کیفیت حسابرسی را مورد بررسی قرار دادند .نتایج این پژوهش نشان داد استقالل حسابرس با
کیفیت حسابرسی رابطهی مثبت دارد اما این رابطه از لحاظ آماری معنادار نیست .همچنین نتایج
نشان داد حرفهای بودن حسابرس و تردید حرفهای با کیفیت حسابرس رابطهی مثبت و معنادار
دارند .رودگرز و همکاران ( )2019تأثیر انتقال دانش بر تردید حرفهای در حسابرسان و همچنین
چگونگی ارتباط صالحیت و تخصص حسابرسان با فرآیند انتقال دانش را بررسی نمودند .نتایج
مطالعهی آنها نشان داد انتقال دانش نقش مهمی در افزایش تردید حرفهای حسابرس و درنتیجه،
بهبود صحت تصمیمگیریهای حسابرسان دارد .یافتههای آنها نشان داد صالحیت و تخصص
حسابرسان منجر به افزایش انتقال دانش میگردد .بایک و هوگیمسترا ( )2018دریافتند فرهنگ
جمعگرایی و اعتماد اجتماعی تأثیر منفی بر تردید حرفهای حسابرس در ارزیابی ریسک تقلب
می گذارد .آنها همچنین نشان دادند مذهب تأثیرمعنادار و مثبت با ارزیابی ریسک تقلب دارد.
گرک موباکو و همکاران ( )2017نشان دادند انتقال دانش ،نقش مهمی در بهبود تردید حرفهای
حسابرسان بازی میکند .بدین طریق درستی و صحت قضاوتهای حسابرس بهبود مییابد.
همچنین نتایج پژوهش آنان نشان داد که قضاوت حسابرسان متخصص نسبت به حسابرسان
تازهکار دقیقتر است و سطح باالتری از تردید حرفهای را نشان میدهند.
 -3فرضیههای پژوهش
بر اساس اهداف و مبانی نظری پژوهش ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر تدوین میشوند:
فرضیهی اول :سبکشناختی نوگریز بر تردید حرفهای تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیهی دوم :سبکشناختی نوگرا بر تردید حرفهای تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 -4روششناسی پژوهش
این پژوهش با توجه به ماهیت ،از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر فرآیند اجرای پژوهش،
کمی .یعنی برای تأیید فرضیهها ،دادههای جمعآوری شده به صورت عددی یا کمی تحلیل میشوند.
از نظر هدف ،توصیفی – پیمایشی است و ازآنجاییکه این پژوهش در یک محیط واقعی یعنی
مؤسسات حسابرسی عضو جامعهی حسابداران رسمی انجام شده است ،جزو پژوهشهای میدانی
به شمار میرود .از نظر زمان انجام پژوهش ،از نوع مقطعی است .جامعهی آماری در این پژوهش،
مؤسسات حسابرسی عضو جامعهی حسابداران رسمی میباشد و نمونهی آماری شامل 280نفر از
حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی است .روش نمونهگیری خوشهای تصادفی است .برای
تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران با فرض جامعهی آماری نامعلوم استفاده شده است.
رابطهی ( )1فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه
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در این فرمول:

تعداد نمونه = n
مقدار نرمال استاندارد یعنی Z =1/96
P=q=0/5
d=0/1
تعداد نمونهی آماری به دست آمده مطابق فرمول باال  96میباشد .در این تحقیق حدود
 300پرسشنامه بهصورت تصادفی میان حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی عضو جامعهی
حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی توزیع و در نهایت  280پرسشنامه دریافت شد .قلمرو
زمانی این پژوهش نیز سال  1399است .همچنین برای آزمون فرضیهها از روش همبستگی
و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است .در این پژوهش تردید حرفهای متغیر وابسته،
سبکهای نوگرا و نوگریز متغیرهای مستقل میباشد .تردید حرفهای از طریق پرسشنامه هارت
()2010اندازهگیری شده است .این پرسشنامه شامل 30سؤال در طیف لیکرت شش گزینهای
است .متغیرهای مستقل شامل سبکهای شناختی نوگریز و نوگرا بر اساس پرسشنامه کرتون
( )1967اندازهگیری میشود .این پرسشنامه دارای هجده سؤال سبکشناختی نوگریز و پانزده
سؤال سبکشناختی نوگرا در طیف لیکرت پنج گزینهای است .آلفای کرونباخ پرسشنامه تردید
حرفهای برابر  87درصد و پرسشنامه سبکشناختی نوگریز و سبک شناختی نوگرا برابر  83درصد
در این پژوهش برآورد شده است .همچنین متغیرهای جنسیت ،تحصیالت ،رتبهی شغلی و سن
به عنوان متغیرهای کنترل در این تحقیق انتخاب شدهاند.
 -5یافتههای پژوهش
 -1-5آمار توصیفی
نتایج مربوط به آمار توصیفی متغیرهای پژوهش بیانگر آن است که میانگین سبکشناختی نوگریز،
نوگرا و تردید حرفهای برابر  52/59 ،62/03و  76/11میباشد .تفاوت میانگینهای دو سبکشناختی
نوگریز و نوگرا برابر  9/44است .تجزیه و تحلیل بیشتر با استفاده از آزمون مقایسهی میانگینها
نشان میدهد که آمارهی  tاین تفاوت برابر با  19/63میباشد .این موضوع بیانگر آن است که تفاوت
میانگینهای دو سبکشناختی نوگریز و نوگرا در میان حسابرسان بااهمیت و معنادار است .همچنین
حدود  28درصد از مشارکتکنندگان این پژوهش را زنان و  72درصد را مردان تشکیل میدهند .از
نظر سطح تحصیالت نیز حدود  30درصد از حسابرسان دارای تحصیالت کارشناسی 12/5 ،درصد
دانشجوی کارشناسی ارشد 35 ،درصد کارشناسی ارشد و  12/5درصد دانشجوی دکتری و بقیه نیز
مدرک تحصیلی خود را دکتری اعالم نمودهاند .تجزیه و تحلیل رتبهی شغلی پاسخدهندگان پرسشنامه
بیانگر آن است که  37درصد مشارکتکنندگان حسابرس 22 ،درصد حسابرس ارشد 21 ،درصد
سرپرست 9 ،درصد مدیر حسابرسی و بقیه نیز در سطح شریک حسابرسی بودند .همچنین میانگین
سنی و سابقهی کار مشارکتکنندگان به ترتیب برابر  35/53و  10/13سال است.
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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 -2-5آزمون فرضیهها
برای آزمون فرضیهها ،مدل تحقیق بهصورت رابطهی  1در نظر گرفته شده است:
Y= a0+a1x1+a2x2+a3x3+a4x4+ a5x5+a6x6 + µ
رابطهی 1
تردید حرفهای =Y
سبک نوگریز =X1
سبک نوگرا =X2
جنسیت حسابرس =X3
تحصیالت حسابرس =X4
رتبهی شغلی حسابرس =X5
سن حسابرس = X6
 =µخطای مدل
نتایج آزمون فرضیهها نیز در جدول  1نشان داده شده است .شواهد این جدول نشان میدهد
که سطح معناداری سبک نوگریز برابر  17/4درصد و بزرگتر از  5درصد است .ازاینرو در سطح
اطمینان  95درصد میتوان ادعا نمود سبک نوگریز رابطهای معنادار با تردید حرفهای ندارد اما
ازآنجاییکه سطح معناداری سبک نوگرا برابر صفر است ،میتوان نتیجه گرفت که سبک نوگرا
رابطهای معنادار با تردید حرفهای دارد .بنابراین فرضیهی اول پژوهش رد و فرضیهی دوم تحقیق
تأیید میشود .همچنین نتایج جدول  2بیانگر آن است که در سطح اطمینان  95درصد هیچکدام
از متغیرهای کنترل رابطهای معنادار با تردید حرفهای ندارند اما در سطح اطمینان  90درصد
تحصیالت و رتبهی شغلی رابطهای معنادار با تردید حرفهای دارند .زیرا سطح معناداری آنها کمتر
از  10درصد است .ازاینرو میتوان ادعا نمود که تحصیالت و رتبهی شغلی حسابرسان در سطح
اطمینان  90درصد ،رابطهای معنادار با تردید حرفهای دارد.
جدول( )1نتایج آزمون فرضیهها
ضریب خطای استاندارد آمارهی  tسطح معناداری آمارهی هم خطی
شرح
0/865
0/170
18/371
127/3
مقدار ثابت
1/504
0/174
1/364
0/276
سبک نوگریز 0/377
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
رتبهی شغلی 3/914
1/7764
0/210
-1/256
0/293
-0/368
سن
0/000
7/415
آمارهی F
دوربین واتسن = 2/033
ضریب تعیین = 0/14
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 -6نتیجهگیری و پیشنهادها
این پژوهش رابطهی سبکهای شناختی نوگریز و نوگرا بر تردید حرفهای را بررسی مینماید.
این سبکها ،نحوهی برخورد افراد با حل مسائل ،پردازش اطالعات و قضاوت و تصمیمگیری را
نشان میدهد .افراد با سبکشناختی نوگرا ،افرادی خردگرا هستند که به دنبال ایجاد روشهای
نوآورانه در حل مسائل و پردازش اطالعات هستند و کارها را به شیوهای خالقانه انجام میدهند
اما افراد با سبکشناختی نوگریز فضا و بستر مسائل موجود را همانگونه که هست ،قبول میکنند
و برای حل مسائل ،شیوههای مرسوم و سنتی را پذیرفته و به آن عمل میکنند .نتایج این مقاله
نشان میدهد سبک نوگرا رابطهای مثبت و معنادار با تردید حرفهای دارد ولی سبک نوگریز
رابطهای معنادار با تردید حرفهای ندارد .همچنین متغیرهای کنترل در سطح اطمینان  95درصد
رابطهای معنادار با تردید حرفهای ندارند اما در سطح  90درصد تنها تحصیالت رابطهای منفی و
رتبهی شغلی رابطهای مثبت با تردید حرفهای دارند.
وجود رابطهی مثبت و معنادار میان سبک نوگرا با تردید حرفهای و عدم ارتباط معنادار
سبک نوگریز با تردید حرفهای با مبانی نظری تحقیق ازجمله تحقیق اسلر ( )2017و گلوور و
پراویت ( )2013مطابقت دارد .نتایج تحقیقات مذکور تأیید مینمایند که تواناییهای مرتبط با
سبکشناختی نوگرا نظیر خالقیت رابطهای مثبت و معناداری با تردید حرفهای حسابرس دارد .به
عقیدهی آنها خالقیت حسابرس باعث میشود تا حسابرس سؤالهای بیشتری را در ذهن خود
جای دهد و به دنبال شواهد بیشتری باشد .همچنین خالقیت ،توانایی حسابرس در حل مسائل
پیچیده را بهبود میبخشد و این موضوع موجب بهبود تردید حرفهای میشود .یافتههای مقالهی
حاضر نشان میدهد تردید حرفهای ،همگرایی کاملی با ویژگیهای شناختی سبک نوگرا دارد.
بهبیاندیگر ،حسابرسان با سبکشناختی نوگرا اکثر ویژگیهای تردید حرفهای را دارا هستند.
یعنی ذهنی پرسشگر و وقفه در قضاوت دارند و با شواهد کمتر متقاعدکننده ،راضی نمیشوند.
همچنین کنجکاو و ذهن جستجوگر و یادگیرنده دارند و تمایل دارند تا بدانند چرا صاحبکار به
یک روش خاص رفتار میکند .همچنین دارا بودن اعتماد به نفس و خودرأی بودن نیز ازجمله
ویژگیهای حسابرسان دارای سبک نوگرا است.
نتایج و یافتههای این مقاله میتواند موجب بسط مبانی نظری تحقیقات رفتاری در حوزهی
تردید حرفهای شود .این مقاله تأیید مینماید که تردید حرفهای ،بهشدت با صفات و ویژگیهای
روانشناختی ارتباط دارد .ازاینرو اگر تردید حرفهای را مؤلفهای مهم در قضاوت و تصمیمگیریهای
حسابرسی بدانیم ،در آن صورت باید گفت که سبک شناخت نوگرا میتواند تأثیر بااهمیتی بر
قضاوت و تصمیمگیری حسابرسان داشته باشد .این نتایج بیان میکنند که هرچه سطح سبک
نوگرا در حسابرسان بهبود یابد ،قضاوت و تصمیمگیری آنها در گردآوری شواهد بهبود مییابد
و درنتیجه کیفیت قضاوت و تصمیمگیری آنها ارتقا خواهد یافت و ارتقای کیفیت قضاوت
حسابرسی موجب بهبود کیفیت حسابرسی خواهد شد و در نهایت بهبود کیفیت گزارشهای مالی
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.را با خود به همراه دارد
نتایج این تحقیق نشان داد که مفاهیم روانشناختی و رفتاری نظیر سبکهای نوگریز و
 بنابراین آگاهی.نوگرا میتوانند موضوعی مهم و مداخلهگر در تردید حرفهای حسابرس باشند
از این موضوع میتواند حسابرسان را در شناخت و پیشگیری از سوگیریهای رفتاری در
 با توجه به اهمیت سالمت روان و ذهن نیروی انسانی در.قضاوت و تصمیمگیری یاری نماید
حرفهی حسابرسی به نظر میرسد تقویت و تمرکز بیشتر بر برنامههای روانشناسی در راستای
 بر این اساس.بهبود قضاوت و تصمیمگیری بهویژه تردید حرفهای حسابرسان ضروری است
به قانونگذاران و سیاستگذاران حرفهی حسابرسی پیشنهاد میشود به منظور ارتقای تردید
 تمهیدات الزم برای بهبود سبک نوگرا در حسابرسان ازجمله برنامههای،حرفهای حسابرسان
.آموزشی را در نظر بگیرند
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