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راهنماي نگارش مقاالت

مقالههاي ارسال شده پس از داوري تخصصی و در صورت تأیید هیأت تحریریه ،به چاپ
میرسد .از تمامی استادان و پژوهشگران گرامی که مقالههاي خود را براي چاپ به این فصلنامه
ارسال میکنند ،تقاضا میشود ،در تنظیم مقاالت به موارد زیر توجه کنند.
 .1شکل مقاله
مقاله درمحیط نرمافزاری  ،Word2007در اندازة صفحة ( A4حاشیهها از باال  ،4پایین ،6/5
چپ  4/5و راست  5سانتیمتر) ،فونت عنوان :قلم فارسی متن  B Titrبا اندازه قلم :برای عنوان
مقاله  16و برای نام نویسندگان  12بهصورت پررنگ ( )Boldو وسط چین؛ فونت متن :قلم
فارسی متن  B Zarبا اندازة قلم :برای قسمت چکیده  ،11متن اصلی مقاله  ،12پی نوشت ،11
منابع  ،11واژههای کلیدی  10و محتوای فارسی نگارهها 10؛ فاصله بین خطوط یک سانتیمتر
وتورفتگی ابتدای هر پاراگراف معادل  0.3سانتیمتر و ردیف شده ()Justify؛ قلم انگلیسی متن
 Times New Romanبا اندازة قلم :برای عنوان انگلیسی (پررنگ)  ،14چکیده انگلیسی ،12
فرمولها ( 11چپچین) ،پینوشت  ،11منابع  ،11محتوای انگلیسی نگارهها  ،9طبقهبندی
موضوعی 8؛ عناوین نگارهها و نمودارها ایتالیک و پررنگ ( ،)Boldدارای فاصله  6نقطه ( )ptقبل
و بعد از نگاره و نمودار و به صورت وسط چین؛ حداکثر در  18صفحه (شامل منابع و ماخذ) و
بدون شمارهگذاری صفحات ،حروفچینی و فایل اصلی مقاله و فایل بدون نام نویسنده از طریق
سامانهی دریافت و داوری مقاالت  article.iacpa.irارسال شود .تا جایی که ممکن است ،در
متن مقاله از عکس استفاده نشود و در صورت استفاده ،عکس با کیفیت باال و سیاه و سفید باشد.
 .٢ساختار مقاله
 .1-2صفحة جلد مقاله :این صفحه باید شامل موارد زیر باشد:
 عنوان کامل مقاله؛ نام نویسنده یا نویسندگان (نام نویسندهای که عهدهدار مکاتبات است ،با عالمت ستارهمشخص شود)؛
 رتبة علمی و نام مؤسسه یا دانشگاه یا محل اشتغال (به صورت فارسی و انگلیسی) ،نشانیکامل نویسندهای که عهدهدار مکاتبات است ،شامل :نشانی پستی ،شمارة تلفن ،نمابر و نشانی
ت الکترونیک (برای تمام نویسندگان)؛
پس 
 در ذکر نام نویسندهها از القاب و عناوین استفاده نشود و فقط رتبة علمی و محل خدمتدرج شود.
 .2-2صفحة اول مقاله :عنوان و چکیدة مقاله به زبان فارسی .چکیده در چهار پاراگراف شامل
موضوع و هدف مقاله ،روش پژوهش ،یافتههای پژوهش و نتیجهگیری و اصالت و افزوده آن به
دانش (در مجموع حداکثر 561کلمه) و واژههای کلیدی (حداکثر پنج واژه).
 .3-2صفحة دوم تا انتهای مقاله :این بخش باید دربردارندة موارد زیر باشد:
 مقدمه (چند پاراگراف شامل بیان مسئله ،مبانی نظری ،هدف ،اهمیت و ضرورت آن)؛پژوهشهای حسابرسی حرف های
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 مروری بر پیشینة (صرفاً پژوهشهای مرتبط و به ترتیب زمانی یا موضوعی بررسی شود ونتیجه آن در پایان این بخش استخراج ماتریس نظریه و یا مدل مفهومی یا تحلیلی باشد که
متغیرهای پژوهش را مستند میسازد و تدوین فرضیههای پژوهش؛
 روش پژوهش (شامل :روش پژوهش ،ابزار گردآوری اطالعات ،فنون تجزیه و تحلیل و مدلآزمون فرضیهها ،تعریف متغیرهای مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آنها (میتواند در همان بخش
مدلهای آزمون فرضیه ارائه شود و در این صورت نیازی به تکرار ندارد) ،جامعة آماری ،حجم
نمونه و روش نمونهگیری)؛
 یافتههای پژوهش (شامل :ارائه یافتهها ،مقایسة آن با یافتههای پژوهشهای مذکور درپیشینه و تفسیر انطباق یا ناسازگاری یافتهها با پژوهشها و نظریهها)؛
 نتیجهگیری (شامل :خالصة مسئله ،ارائه خالصة نتایج و نتیجهگیری کلی و ارائه پیشنهادهابر مبنای نتایج (توصیههای سیاستی صرفاً در تحقیقات کاربردی ضرورت دارد) و در صورت لزوم
پیشنهاد برای پژوهشهای آتی با توجه به محدودیتهای پژوهش یا چگونگی توسعة پژوهش حاضر)؛
 فهرست منابع. چکیده انگلیسی (که باید ترجمه مفهوم و روانی از چکیده فارسی باشد). .3ارجاعهای درونمتنی
به منظور ارجاعهای فارسی در متن مقاله از روش ( APAای.پی.ای) استفاده میشود؛ به این
ترتیب که :
 نام خانوادگی نویسنده همراه با سال انتشار آن در متن به صورت فارسی ارائه میشود و نیازیبه ذکر معادل انگلیسی اسامی در پی نوشت نمیباشد .چنانچه تعداد نویسندگان بیش از یک نفر
بود از ویرگول ( )،و چنانچه تعداد منابع مورد استناد بیش از یک عدد بود از نقطه ویرگول (؛) به
منظور جدا سازی استفاده شود.
 هر منبعی که در متن مقاله به آن اشاره میشود ،باید اطالعات کامل آن در فهرست منابعدرج شود و به غیر از این منابع ،منبع دیگری در فهرست منابع و ماخذ درج نشود.
در صورت نیاز به توضیحات الزم دربارة اصطالحها و یا ذکر معادلهای انگلیسی واژههای درون
متنی (به غیر از اسامی نویسندگان) ،از پینوشت استفاده شود .در متن به هیچ عنوان نباید عبارات
و اصطالحات انگلیسی ارائه شود ،مگر در مورد فرمول ها و معادلهها.
 .4فهرست منابع
برای تنظیم فهرست منابع ،از روش ارجاع ( APAای.پی.ای) استفاده میشود؛ به این ترتیب
که ابتدا منابع فارسی و پس از آن منابع انگلیسی ،به ترتیب حروف الفبا و براساس نام خانوادگی
نویسنده ،به شرح زیر ذکر و شمارهگذاری میشود:
 .1-4کتاب :نام خانوادگی ،نام کامل نویسنده( .نقطه و یک فاصله) (سال انتشار)( .نقطه و یک
فاصله) نام کتاب با حروف ایتالیک( ،ویرگول و یک فاصله) نام مترجم( ،ویرگول و یک فاصله)
محل انتشار (دو نقطه و یک فاصله) نام انتشارات( .نقطه)
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 .2-4مقاله :نام خانوادگی ،نام کامل نویسنده( .نقطه و یک فاصله) (تاریخ انتشار)( .نقطه و یک
فاصله) عنوان مقاله( .نقطه و یک فاصله) نام نشریه با حروف ایتالیک ،دوره (شماره) با حروف
ایتالیک( ،ویرگول و یک فاصله) شماره صفحه شروع ( -خط فاصله) پایان مقاله( .نقطه)
 .3-4مقاالت برخط :نام خانوادگی ،نام کامل نویسنده( .نقطه و یک فاصله) (تاریخ انتشار).
(نقطه و یک فاصله) عنوان مقاله( .نقطه و یک فاصله) نام نشریه با حروف ایتالیک ،دوره (شماره)
با حروف ایتالیک( ،ویرگول و یک فاصله) شماره صفحه شروع ( -خط فاصله) پایان مقاله( .نقطه
ویک فاصله) دریافت شده از (دو نقطه و یک فاصله) آدرس سایت
 .3-4گزارشها و سایر منابع :در اینباره نیز اطالعات کافی و کامل ارائه شود.
 در فهرست منابع چنانچه تعداد نویسندگان بیش از یک نفر بود ،اسامی آنها با استفاده ازنقطه ویرگول (؛) جدا شود.
 فهرست منابع نیازمند شمارهگذاری نمیباشد .چنانچه بیش از یک عنوان از یک یا چندنویسنده مورد استناد قرار گرفته باشد ،عالوه بر رعایت ترتیب حروف الفبا ،ترتیب سال انتشار
نیز رعایت شود؛ به این صورت که کتاب یا مقالهای که زودتر (قدیمیتر) انتشار یافته است ،در
فهرست زودتر درج میشود .به منظور جلوگیری از بروز اشتباه بین منابع مختلف درج شده در
فهرست ،شروع هر منبع بدون تورفتگی یا بیرون زدگی خواهد بود و چنانچه عبارت طوالنی شد،
ادامه با تو رفتگی (با استفاده از تکنیک  0.5 )Hangingسانتیمتر میباشد.
 .5نمودارها ،نگارهها و فرمولها
عنوان نمودارها در زیر و عنوان نگارهها در باالی آنها درج شود .بهتر است نمودارها و نگارهها،
در داخل متن و پس از جایی که به آنها اشاره شده ،درج شوند .برای شمارهگذاری از شمارة ١
(عددی و داخل پرانتز ،مانند نگاره ( ))1تا ...استفاده شود .داخل نگارهها باید به فارسی نوشته
شود و در شرایط استفاده ممیز ،از بهکار بردن نقطه بهجای ممیز خودداری گردد؛ در صورت
ضرورت ضمن درج عنوان فارسی متغیرها ،یک ستون میتواند به نمادهای مورد استفاده برای
متغیر به زبان انگلیسی به گونهای که در معادلهها و مدلها استفاده شده اختصاص یابد .عناوین
ستونها در نگارهها ،به صورت وسط چین بوده و سطر اول هر نگاره که شامل عناوین ستونهاست
با رنگ طوسی و درجه روشنی  2نمایش داده شود .برای اشاره به محتوای نگارهها و نمودارها در
متن ،میبایست با استفاده از شماره آنها ،ارجاع مناسب صورت گیرد .فرمولها نیز در جداولی
دو ستونی به صورت خطوط نامرئی ( )No Borderارائه و به صورت مدل (( )1عددی و داخل
پرانتز) تا  ...شمارهگذاری شوند.
 .6پی نوشتها
اصطالحات انگلیسی و برخی توضیحات الزم در پینوشت (نه زیر نویس) و به صورت جدول
چهار ستونی (شامل شماره پینوشت و محتوای پینوشت) با خطوط نامرئی ( )Border Noارائه
شود .شمارهگذاری پی نوشتها به صورت متنی و بدون استفاده از تکنیک  EndNoteدر ورد
درج شود.
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.7سایر نکات
 قبل از نقطه ،ویرگول ،نقطه ویرگول ،دونقطه ،عالمت سؤال ،عالمت تعجب و  ...نیازی بهفاصله نیست ،اما بعد از این عالئم باید یک فاصله گذاشته شود.
 هنگام استفاده از پرانتز قبل از باز شدن پرانتز و بعد از بسته شدن پرانتز از فاصله استفادهکنید.
 معادلهای انگلیسی عناوین علمی نویسندگان به شرح نگاره زیر میباشد:عناوین
کارشناس
دانشجوی کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
دانشجوی دکترا
دکترا
استادیار
دانشیار
استاد

معادل انگلیسی
BSc.

MSc. Student
MSc.
Ph.D. Student
Ph.D.
Assistant Prof.
Associate Prof.
Prof.
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Research Paper

Abstract
Strategic orientation, in addition to creating tangible results in the relationship
between the organization and environmental variables, causes the formation of
mentalities in people’s minds about the quality of the organization’s relationship
with environmental variables. The purpose of this study is to investigate the
effect of strategic orientation variable on the expectation of customer relationship
continuity with respect to the mediating role of customer relationship quality. The
statistical population of the study includes managers and auditors of auditing firms
of organizations listed in the Tehran Stock Exchange and Securities Organization
and members of the research sample were selected through random sampling. To
test the research hypotheses, data were collected from a sample of two hundred
and two people using a standard questionnaire. The collected data were analyzed
using SPSS software and PLS SMART software. Findings show a positive effect
of strategic orientation on the quality of customer relationship and expectation of
continued customer relationship. The research findings also indicate the mediating
role of customer relationship quality in the relationship between strategic orientation
and customer relationship expectation.
Key Words: Auditing firms, Strategic orientation, Quality of customer relationship
and continuity of customer relationship
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چکیده
جهتگیری استراتژیک عالوهبر ایجاد نتایج ملموس در رابطهی سازمان با متغیرهای محیطی موجب شکلگیری
ذهنیتهایی در ذهن افراد از کیفیت رابطهی سازمان با متغیرهای محیطی میشود .هدف از این مطالعه بررسی
تأثیر متغیر جهتگیری استراتژیک بر متغیر انتظار تداوم رابطه با مشتری با توجه به نقش میانجی کیفیت رابطه با
مشتری است .جامعهی آماری پژوهش شامل مدیران و حسابرسان مؤسسات حسابرسی سازمانهای پذیرفتهشده
در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است و اعضای نمونهی پژوهش از طریق نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند.
برای آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد از نمونه با تعداد دویست و دو نفر داده جمعآوری
شد .دادههای جمعآوری شده با استفادهاز نرمافزار  SPSSو نرمافزار  SMART PLSتجزیه وتحلیل شد .یافتهها
نشاناز تأثیر مثبت جهتگیری استراتژیک بر کیفیت رابطه با مشتری و انتظار تداوم رابطه با مشتری دارد .یافتههای
پژوهش همچنین نشان از نقش میانجی کیفیت رابطه با مشتری در رابطهی بین جهتگیری استراتژیک و انتظار
تداوم رابطه با مشتری دارد.
واژههایکلیدی :مؤسسات حسابرسی ،جهتگیری استراتژیک ،کیفیت رابطه با مشتری ،تداوم رابطه با مشتری
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انتظار تداوم رابطه موضوعی است که از گرایش انسان به کاهش عدماطمینان در زندگی
اجتماعی ناشی میشود .انسانها در زندگی اجتماعی خود تمایل دارند که با سایر انسانها به
رابطهای پایدار و پیشبینیپذیر دست پیدا کنند تا از این طریق عدماطمینان ناشیاز مواجهه
با رفتارهای غیرعادی پرهیز کنند (کمپر ،باالنتین ،هال .)2020 ،این قاعده در روابط اقتصادی
نیز استوار است .سازمانها تمایل دارند تا به رابطهای پایدار با مشتریان خود دست پیدا کنند.
این پایداری و تداوم عالوهبر پیشبینیپذیری واکنش مشتریان در مواجهه با سازمان ،به سازمان
امکان برنامهریزی برای آوردههای مالی و برنامهریزی برای افزایش درآمد میدهد (تریل ،مککالو،
 .)2020با اینحال موضوع انتظار تداوم رابطهبا مشتری تا حد زیادی موضوعی ذهنی است و از
ادراک مدیران مؤسسه ناشی میشود .به این منظور میتوان از ارزیابی آندسته از کارشناسان
مؤسسه استفاده کرد که بهطور مستقیم با مشتریان مواجه میشوند ا ّما این عمل تنها موجب
تکثرگرایی ذهنیت میشود .برای نزدیکی بیشتر ارزیابی ذهنی موضوع تدوام ارتباط با مشتری
میتوان از ارتباط تصمیمگیریهای مهم مؤسسه در رابطه با کیفیت ارتباط با مشتریان بهره گرفت
(مورالس ،ترو ،تودور.)2020 ،
کیفیت ارتباط با مشتریان موضوعی است که از یک سو با عملکرد عینی مؤسسه و از سوی
دیگر با تمایل مشتریان به حفظ رابطه با مؤسسه در ارتباط است .ارتقای کیفیت ارتباط با مشتری
میتواند امکان تداوم رابطه با مشتریان در طوالنی مدت را افزایش دهد (هریس ،ویلیامز.)2020 ،
مشتریان به دنبال دریافت بهترین خدمات هستند و در صورتی که به آن دست پیدا کنند دلیلی
برای قطع ارتباط با مؤسسه و برقراری ارتباط با رقبای مؤسسه نخواهند داشت (ارستنبرگر و
همکاران .)2020 ،از سوی دیگر کیفیت ارتباط با مشتری موضوعی است که از تصمیمگیریهای
استراتژیک مؤسسه ناشی میشود .مؤسسهها با توجه به شرایط و بازیگران محیطی نسبتبه تعیین
مشتریان استراتژیک و نحوهی ارتباط با آنها تصمیم میگیرند (داه ،نچل ،لین .)2020 ،این
تصمیمگیری بهخصوص در مورد مؤسسات حسابرسی دارای اهمیت است .مؤسسات حسابرسی
در وهلهی اول در بازار با تعداد رقبای زیاد فعالیت میکنند و در وهلهی دوم ارائهدهندهی
خدماتی تخصصی هستند که مورد نیاز مشتریان خاصی است (اوبدیا .)2020 ،از سوی دیگر
فعالیت مؤسسات حسابرسی عدماطمینان باالیی را بر فعالیت این مؤسسات تحمیل میکند .این
عدماطمینان ناشی از این موضوع است که عوامل سیاسی و اقتصادی فراوانی در عملکرد مؤسسات
حسابرسی دخالت دارند (وندرهاوت ،هردیس ،بریش .)2020 ،با توجه به عدم اطمینان موضوع
تداوم ارتباط با مشتریان برای مؤسسات حسابرسی بسیار حائز اهمیت است .بر این اساس هدف
از پژوهش حاضر بررسی تأثیر جهتگیری استراتژیک مؤسسات حسابرسی بر انتظار تداوم رابطه
با مشتری با توجه به نقش میانجی کیفیت رابطه با مشتری است.
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جهتگیری استراتژیک اشاره به راهکارهایی است که یک سازمان خود را با محیط بیرونی تطبیق
میدهد (مافی .)2020 ،جهتگیری اشاره به نقشهی راهی است که سازمان را در تعادل با محیط
بیرونی به رابطهی مدنظر با مشتریان مدنظر میرساند (بالیوا و همکاران .)2020 ،سازمانها برای
دستیابی به این تعادل نیازمند جهتگیری استراتژیک منسجم و در عین حال متکثر هستند (پوسپیتا،
کریستیانانتا و الیتان .)2020 ،سازمانها باید در مواجه با هر نیروی محیطی بهگونهای خاص رفتار
کنند و این رفتار خاص باید در چهارچوب جهتگیری استراتژیک سازمان تعریف شود (ساهی ،گوپتا
و چنگ .)2020 ،برای جهتگیری استراتژیک گونههای رفتاری متفاوتی تعریف شدهاست که از این
گونهها بهعنوان ابعاد جهتگیری استراتژیک نیز یاد میشود .این ابعاد شامل تهاجم ،دفاع ،آیندهگرایی،
ریسکپذیری ،پیشگامی و تحلیلگری است (کومار ،داس .)2020 ،یک سازمان با رویکردی نظاممند
باید در مواجهه با هر یک از عوامل محیطی از گونهی رفتار جهتگیری استراتژیک خاص استفاده
کند (آدامز ،فریتاس ،فونتانا .)2019 ،تهاجم ،نشاندهندهی تمایل شرکت بهدستیابی به مزیت خاص
تمرکز میکند .یک شرکت سلطه جو در حیطهای خاص تالش میکند تا پیشرو باقی بماند و تمایل
دارد به شکلی قدرتمند با رقبای خود برای بهبود عملکرد و به دست آوردن سهم بیشتر از بازار به
رقابت بپردازد .دفاع ،نشاندهندهی رفتار تدافعی سازمان در جنبهای خاص است که تا چه حد کاهش
هزینه و روش جستوجوی بهرهوری را به کار میگیرد .این تمرکز اهمیت حوزهها و زمینههای
موجود را نسبت به محصول جدید یا توسعهی بازار نشان میدهد .آیندهگرایی ،پافشاری ،صبر و
تعهد سرمایهگذاری برروی منابع و روابط در افق زمانی درازمدت است .ریسکپذیری تمرکز و تالش
برای پیگیری فرصتهای جدید در حوزههای خاص است .تمایل به ریسک شامل توجه و گرایش به
ریسکپذیری در فعالیتها و رویکردهای استراتژیک است .پیشگامی ،رفتاری فعاالنه برای مشارکت
مداوم فرصتهای بازار و تجربهاندوزی با پاسخهای بالقوه به روند تغییرات محیطی است .پیشگامی در
بطن رفتار نوآورانه است و نشاندهندهی تالش سازمان برای کشف فرصتهای در حال ظهور ،تجربهی
تغییر و بسیج امکانات است .تحلیلگری به جستوجوی عمیق و ریشهای مشکالت و ایجاد بهترین
راهحل ممکن اشاره دارد و نشاندهندهی قابلیت ایجاد دانش شرکت است که فرآیند یادگیری سازمانی
به جریان میافتد (آگیالر و همکاران2020 ،؛ بالیوا و همکاران2020 ،؛ لیترال2020 ،؛ مافی.)2020 ،
جهتگیری استراتژیک همانگونه که از تعریف آن بر میآید باید سازمان را به رابطهی مدنظر خود با
مشتریان در تعادل با نیروهای محیطی برساند .این رابطهی مدنظر در حقیقت ارزیابی ذهنی مدیران
سازمان از کیفیت مناسب رابطه با مشتریان است (صیادان ،جالنی ،مهدی.)2020 ،
فرضیهی فرعی اول :جهتگیری استراتژیک تأثیر مثبتی بر کیفیت رابطهی مؤسسهي حسابرسی
با مشتری دارد.
کیفیت رابطه با مشتری نوعی شاخص برای ارزیابی توان حفظ و نگهداری مشتری در محیط
پرتالطم و رقابتی امروز است (گورال-ناوارو و همکاران .)2020 ،ارتقای کیفیت رابطه با مشتری
مجموعه فعالیتهایی برای شناسایی ،تعیین ،نگهداری و ارتقای رابطه با مشتریان است (کریچلی و
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همکاران .)2020 ،کیفیت رابطه شاخص مهمی برای موفقیت تمام سازمانها است ،اما سازمانهای
ارائهدهندهی خدمت بهطور خاص باید برای ارتقای کیفیت رابطه با مشتریان کوشا باشند (کیم و لی،
 .)2020کیفیت رابطه با مشتری در سازمانهای خدماتی نقش اساسی در ارزیابی مشتری از سازمان
دارد .این موضوع ناشیاز این حقیقت است که سازمانهای خدماتی مانند مؤسسات حسابرسی
کاالی ملموسی در اختیار مشتری قرار نمیدهند (صیفی ،طباطباییان ،خوشفطرت.)2020 ،
کیفیت رابطه با مشتری سبب افزایش وفاداری مشتریان میگردد .کیفیت رابطه با مشتری ارزیابی
مشتری از کیفیت تمام کانالهای ارتباطی با سازمان را شامل میشود (عظیم و همکاران.)2020 ،
سازمانهایی که ارتقای کیفیت رابطه با مشتری را سرلوحهی کار خود قرار میدهند انتظارات و
ادراکات مشتریان را بسیار با ارزش و قابل احترام تلقی میکنند (عبدالحسینزاده ،آزاده.)2020 ،
مدیریت کیفیت ارتباط با مشتری فعالیتی پویا است .چراکه انتظارات مشتری از کیفیت خدمتدهی
در کانالهای ارتباطی بهصورت پیوسته در حال تغییر است (ار .)2020 ،مدیریت کیفیت ارتباط با
مشتری تحتتأثیر دو نیروی متضاد است .نیروی اول پیشبینیپذیری مواجهه است .منطق وفاداری
مشتریان نسبتبه سازمانها پیشبینیپذیر بودن کیفیت کاال و خدمت است .مشتری وفادار میداند
که در هر مواجهه با سازمان ،کاال یا خدمتی مشخص با کیفیت مواجههای مشخص در ازای پرداختی
مشخص از سازمان دریافت خواهدکرد .نیروی پیشبینیپذیری سبب میشود مشتری خواهان ثبات
رویه برای تداوم ارتباط با سازمان انگیزه بیشتر پیدا کند .نیروی دوم در مدیریت کیفیت ارتباط با
مشتری ،نیروی شگفتزدگی از مواجهه است .مشتریان انتظار دارند که با تغییر شرایط و گذشت
زمان کیفیت کاال یا خدمت و کیفیت ارائهی آن بهبود پیدا کند .هنگامی که مشتری این بهبود را
درک کند ،شگفتزده شده و برای تداوم ارتباط با سازمان انگیزه بیشتر پیدا میکند( .احمد ،ماتی،
الصارم .)2020 ،بر این اساس بهصورت نظری میتوان ادعا کرد که مدیریت صحیح نیروها در
کیفیت ارتباط با مشتری میتواند موجب ایجاد انتظار تداوم رابطه با مشتری شود.
فرضیهی فرعی دوم :کیفیت رابطهی مؤسسهي حسابرسی با مشتری تأثیر مثبتی بر انتظار
تداوم رابطه مؤسسهي حسابرسی با مشتریدارد.
در پژوهشهای بسیاری در خصوص جهتگیری استراتژیک و تأثیر آن بر موضوعاتی چون
عملکرد سازمان ،فنآوری ،تولید محصول جدید ،کارآفرینی و غیره مطالعه صورت گرفته است
اما پژوهشی که تأثیرجهتگیری استراتژیک را بر انتظار تداوم رابطه بررسی نماید محدود است
(یورک ،جونز .)2020 ،ونکاترامن ( )1989تالش نمود تا جهتگیری استراتژیک را از این جهت
مورد بررسی قرار دهد .وی با استفاده از رویکرد مطالعات تطبیقی سازه اصلی جهت گیری
استراتژیک را طراحی و شش بعد برای بررسی عملکرد معرفی و مقیاس و سنجههای مورد نیاز
را ارائه نمود .محققان بعدی جهتگیری استراتژیک را توسعه داده این موضوع را از ابعاد اولیه
و یا ترکیبی مورد بررسی قرار دادند .همچنین از ابعاد ششگانه وی در بررسی کیفیت رابطه،
جهتگیری بازار ،فنآوری ،تولید محصول جدید ،ارتقای کیفیت محصول و ارتقای خدمترسانی
استفاده کردند .جهتگیری استراتژیک مؤسسه یک منبع کلیدی برای توسعه مزیت رقابتی است
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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(لی و همکاران .)2020 ،جهتگیری استراتژیک به مؤسسه اجازه میدهد تا بهصورت ویژهای
منابع خود را با شرایط محیطی به تعادل برساند (السورامی ،کائو ،دوان )2019 ،و مبنایی برای
کسب موقعیت رقابتی فراهم سازد (سالیسو ،باکار .)2020 ،عملکرد جهتگیری استراتژیک در
مورد موضوعاتی همچون کیفیت رابطه با مشتری عالوه بر عملکردهای مشخص و قابل سنجش،
موجب شکلگیری ذهنیت در مؤسسه نیز میشود (استانسن و همکاران .)2019 ،از جملهی این
ذهنیتها موضوع انتظار تداوم رابطهی مشتری با مؤسسه است.
فرضیهی فرعی سوم :جهتگیری استراتژیک با توجه به نقش میانجی کیفیت رابطه ،تأثیر
مثبتی بر انتظار تداوم رابطهی مؤسسهي حسابرسی با مشتری دارد.
 -3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است ،چراکه نتایج آن بینشی برای کاربست مفاهیم در
عمل بهدست میدهد .پژوهش حاضر کمی است ،چرا که روابط متغیرهای پژوهش را براساس
سنجههایی مشخص بررسی میکند .پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی است ،چراکه توصیفی از
روابط بین متغیرهای براساس دادههای جمعآوری شده از یک جامعهی آماری به دست میدهد.
جهت جمعآوری دادههای آماری در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده میشود :یکی برای
متغیر جهتگیری استراتژیک ،دومی برای متغیر کیفیت رابطه با مشتری و سومی برای متغیر انتظار
تداوم رابطه با مشتری .پرسشنامهی مربوطبه متغیر جهتگیری استراتژیک برگرفته از پرسشنامهی
استاندارد ونکاترامن ( )1989و دارای هفت سنجه است .پرسشنامهی مربوطبه متغیر کیفیت رابطه
با مشتری برگرفته از پرسشنامهی استاندارد سالیسو و باکار ( )2020و دارای هشت سنجه است.
پرسشنامهی مربوطبه متغیر انتظار تداوم رابطه با مشتری برگرفته از پرسشنامهی استاندارد ار
( )2020و دارای ده سنجه است .جامعهی آماری پژوهش  425نفر از مدیران و حسابرسان مؤسسات
حسابرسی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران هستند .حجم نمونهی پژوهش با استفاده از فرمول
کوکران  202نفر تعیین و روش نمونهگیری تصادفی ساده مورد استفاده قرار گرفت .جهت تعیین
روایی پرسشنامهها از تحليل عاملي تائيدي استفاده شدهاست .براي تحليل عاملي تأیيدي ،بارعاملي
استاندارد محاسبه شدهاست .بارعاملي استاندارد تحليل عاملي تأیيدي براي سنجش جهتگیری
استراتژیک بين هر عامل (متغير پنهان) با متغيرهاي قابلمشاهده آن (گويههاي پرسشنامه) در
تمامي موارد بزرگتر از  0/3و در بيشتر موارد حتي بزرگتر از  0/6بهدست آمد .بنابراين ساختار
عاملي پرسشنامه ابعاد جهتگیری استراتژیک قابل تأیيد است .بارعاملي استاندارد تحليل عاملي
تأیيدي براي سنجش کیفیت رابطهبا مشتری بين هر عامل با متغيرهاي قابل مشاهده آن در تمامي
موارد بزرگتر از  0/3بهدست آمده است .بنابراين ساختار عاملي پرسشنامهی ابعاد کیفیت رابطه با
مشتری قابل تأیيد است .بارعاملي استاندارد تحليل عاملي تأیيدي براي سنجش انتظار تداوم رابطه با
مشتری بين هر عامل با متغيرهاي قابل مشاهده آن در تمامي موارد بزرگتر از  0/3بهدست آمده است.
بنابراين ساختار عاملي پرسشنامه انتظار تداوم رابطه با مشتری قابل تأیيد است .برای بررسی پایایی
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پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفادهشد که ضریب آلفای کرونباخ در تمام موارد باالی
هفت دهم محاسبه شد .در جدول زیر مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای هر متغیر را مشاهده میکنید.
جدول ( )1پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه

ضریب آلفای کرونباخ

متغیرها

0/71

جهتگیری استراتژیک

0/72

کیفیت رابطه با مشتری

0/81

انتظار تداوم رابطه با مشتری

 -4یافتههای پژوهش
 -4-1آمار توصیفی
بررسی آمار توصیفی متغیرهای پژوهش نشان میدهد متغیر جهتگیری استراتژیک مؤسسهی
حسابرسی باالترین میانگین و متغیر انتظار تداوم رابطهی بین مؤسسهی حسابرسی با مشتری باالترین
مقدار انحرافمعیار و واریانس را دارد .میانگین بیشتر از عدد سه برای متغیرهای پژوهش بیانگر
گرایشبه موافقت اعضای نمونهی پژوهش با گویههای هر یک متغیرهای پژوهش در پرسشنامه دارد.
ی مؤسسهي حسابرسی با مشتری دارای کمترین میزان
در میان متغیرهای پژوهش کیفیت رابط ه 
انحراف معیار و واریانس است که نشانگر کمترین میزان پراکندگی برای این متغیر است .بررسی چولگی
متغیرها نشاندهندهی میزان قرینگی مناسب توزیع متغیرهای پژوهش است و کشیدگی متغیرها
نشاندهندهی چگالی مناسب توزیع متغیرهای پژوهش است .در جدول زیر آمار توصیفی متغیرهای
پژوهش را بهتفکیک میانگین ،انحرافمعیار ،واریانس ،چولگی و کشیدگی مشاهده میکنید:
متغیر

جدول ( )2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
میانگین

انحراف معیار

واریانس

چولگی

کشیدگی

3/33

0/50

0/25

0/19

0/18

انتظار تداوم رابطه

3/32

جهتگیری استراتژیک

3/37

کیفیت رابطه

0/61

0/59

0/37
0/34

-0/22
0/12

0/27
0/48

 -4-2آزمون نرمالبودن
برای استفادهاز آزمونهای آماری ابتدا باید از نرمال بودن توزیع دادههای مربوطبه متغیرهای
پژوهش اطمینان پیدا کرد .در این پژوهش برای بررسی نرمالبودن دادههای مربوطبه متغیرهای
پژوهش از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد .فرضهای صفر و یک آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف به شرح فرض صفر توزیع دادههای مربوط به هر يک از متغيرها نرمال است و فرض یک
توزیع دادههای مربوط به هر يک از متغيرها نرمال نیست تنظیم شد .نتایج آزمون کولموگروف-
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اسمیرنوف متغیرهای پژوهش نشان میدهد که سطح معناداری هر سه متغیر باالتر از پنج صدم است
و در عمل هیچ دلیلی برای رد فرض صفر نرمال بودن توزیع دادههای مربوط به هر يک از متغيرها
وجود ندارد .با توجه به نتایج این آزمون میتوان از آزمونهای آمار پارامتریک استفاده کرد .در جدول
زیر نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش را مشاهده میکنید:
جدول ( )3آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش
متغیر

کولموگروف-اسمیرنوف

سطح معناداری

وضعیت

1/128

0/156

نرمال

انتظار تداوم رابطه

1/133

جهتگیری استراتژیک

1/166

کیفیت رابطه

0/153

0/131

نرمال
نرمال

 -4-3تحلیل عاملی تأییدی و مدلیابی معادالت ساختاری
در این قسمت مدل اندازهگیری پژوهش بررسی میگردد .همانطورکه میدانیم مدل اندازهگیری
برمبنای اطالعات پیشتجربی دربارهی ساختار دادهها است .این مدل میتواند به شکل یک تئوری
یا فرضیه طرحی طبقهبندیکننده برای گویهها یا پارهتستها در انطباق با ویژگیهای عینی شکل
و محتوا شرایط معلوم تجربی و یا دانش حاصل از مطالعات قبلی دربارهی دادههای وسیع باشد .از
میان روشهای مختلفی که برای مطالعهی ساختار داخلی یک مجموعه از نشانگرها وجود دارد،
تحلیل عاملی تأییدی مفیدترین روشی است که به برآورد پارامتر و آزمون فرضیهها با توجه به
تعداد عاملهای زیربنایی روابط میان نشانگرها میپردازد .تحلیل عاملی تأییدی یکی از مهمترین
ابزارهای است که به پژوهشگر امکان بررسی صحت و سقم ساختار عاملی از پیش تعیینشده را
برای متغیرهای مشاهدهشدهی پژوهش میدهد (ثیمگودا و همکاران .)2020 ،به عبارت دیگر این
تکنیک به محقق اجازه میدهد تا به بررسی و آزمون فرضیه وجود رابطه بین متغیرهای مشاهدهشده
و سازههای نهفته رابطه بپردازد (آن و همکاران .)2020 ،در مدلسازی معادالت ساختاری به گویه
یا هر متغیری که بتوان آن را مستقیماً سنجید ،متغیر آشکار و به متغیری که از طریق گویهها مقدار
آن سنجیده میشود ،متغیر پنهان گفته میشود .متغیرهای پنهان دو دسته هستند :متغیر بیرونی
که هیچ پیکان یک سویهای به سمت آن نشانه نرفته است و متغیر درونی عنصری از مدل ساختاری
است که حداقل یک پیکان یک سویه به سمت آن نشانه رفته است (کاماری و همکاران .)2020 ،در
ادامه مدلهای اندازهگیری متغیرهای بیرونی و درونی جهت مشخص کردن این امر که شاخصهای
اندازهگیری (متغیرهای مشاهده) تا چه اندازه برای سنجش متغیرهای پنهان قابل قبول میباشند،
بررسی شدهاست .بدین منظور باید ابتدا تمام متغیرهای مشاهده که مربوط به متغیرهای پنهان
هستند ،مورد آزمون قرار گیرند .در اين مطالعه از ابزار پرسشنامه براي گردآوري دادهها استفاده
شدهاست .بنابراين با استفاده از تحليل عاملي تأییدی ،ساختار کلي پرسشنامههاي پژوهش مورد
روائي سنجي محتوایي قرار گرفته است .براي تحليل عاملي تأییدی و مدلیابی معادالت ساختاري
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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بار عاملی استاندارد و آمارهی  tمحاسبه شدهاست .بهطور کلی قدرت رابطه بين عامل (متغير پنهان)
و متغير قابلمشاهده به وسیلهی بار عاملي نشان داده ميشود .بار عاملي مقداري بين صفر و يک
است .اگر بار عاملي کمتر از  0/3باشد رابطه ضعيف در نظر گرفته شده و از آن صرفنظر ميشود.
بار عاملی بين  0/3تا  0/6قابل قبول است و اگر بزرگتر از  0/6باشد بسیار مطلوب است .زمانی که
همبستگي متغيرها شناسایي گرديد بايد آزمون معناداري صورت گيرد .جهت بررسي معنادار بودن
رابطهی بين متغيرها از آماره آزمون  tيا همان  t-valueاستفاده ميشود .چون معناداري در سطح
خطاي  0/05بررسي ميشود .بنابراين اگر ميزان بارهاي عاملي مشاهده شده با آزمون  t-valueاز
 1/96کوچکتر محاسبه شود ،رابطه معنادار نيست و در نرمافزار ليزرل با رنگ قرمز نمايش داده
خواهد شد .در جدول زیر نماد متغیرهای مدل نمایش داده شدهاست:
جدول ( )4نماد متغیرهای مدل
سازه و متغیر

انتظار تداوم رابطه
کیفیت رابطه

جهتگیری استراتژیک

نماد
BU
EN
RE

تحليل عاملي تأییدی مقياس پرسشنامه انتظار تداوم رابطهی مؤسسهی حسابرسی با مشتری در
شکل زیر ارائه شدهاست .بار عاملی استاندارد تحليل عاملي تأییدی براي سنجش قدرت رابطه
بين هر عامل (متغير پنهان) با متغيرهاي قابل مشاهده آن (گويههاي پرسشنامه) در تمامي موارد
بزرگتر از  0/3بهدست آمده است .بنابراين ساختار عاملي پرسشنامه قابل تأیيد است.

شکل( )1بار عاملي استاندارد تحليل سؤاالت پرسشنامه انتظار تداوم رابطه مؤسسهي
حسابرسی با مشتری
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره سوم | تابستان 1400

سعیده کمالی

و همکاران | تأثیر جهتگیری استراتژیک مؤسسات حسابرسی بر انتظار تداوم رابطه | 17 | ...

پس از محاسبهی بار عاملي استاندارد بايد آزمون معناداري صورت گيرد .بر اساس نتايج مشاهده
شده در شکل زیر بار عاملی آمارهی  tشاخصهاي سنجش هريک از ابعاد مورد مطالعه در سطح
اطمينان  %5مقداري بزرگتر از  1/96ميباشد.

شکل( )2آمارهی معناداري ( )t-valueتحليل عاملي تأییدی پرسشنامهی انتظار
تداوم رابطهی مؤسسهي حسابرسی با مشتری
جهت برازش مدل ساختاري مدل اصلي پژوهش نيز از تعدادي از شاخصهاي نيکوئي برازش
استفاده شدهاست .يکي از شاخصهاي عمومي براي به حساب آوردن پارامترهاي آزاد در محاسبه
شاخصهاي برازش ،شاخص خي-دو بهنجار است که از تقسيم ساده خي-دو بر درجهی آزادي
مدل محاسبه ميشود .چنانچه اين مقدار بين  1تا  3باشد مطلوب است.
104/02
2/97
35
همچنين از آنجا که شاخص ريشهی ميانگين مجذورات تقريب ( )RMSEAبرابر  0/049مدل
از برازندگي خوبي برخوردار است .همچنين ساير شاخصهاي نيکوئي برازش نيز در بازهی مورد
قبول قرار گرفتهاند که در جدول زیر آمدهاست:
جدول ( )5شاخصهاي نيکوئي برازش تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامهی انتظار تداوم
رابطه مؤسسهي حسابرسی با مشتری
شاخص برازندگي

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

IFI

مقادير قابل قبول

>0.1

<0.9

<0.9

<0.9

<0.9

1-0

مقادير محاسبه شده

0.049

0.97

0.92

0.97

0.92

0.96

تحليل عاملي تأییدی مقياس پرسشنامهی کیفیت رابطهی مؤسسهي حسابرسی با مشتری در
شکل زیر ارائه شدهاست .بار عاملی استاندارد تحليل عاملي تأییدی براي سنجش قدرت رابطهی
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره سوم | تابستان 1400
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بين هر عامل (متغير پنهان) با متغيرهاي قابل مشاهده آن (گويههاي پرسشنامه) در تمامي موارد
بزرگتر از  0/3بهدست آمده است .بنابراين ساختار عاملي پرسشنامه قابل تأیيد است.

شکل ( )3بار عاملي استاندارد تحليل سؤاالت پرسشنامهی کیفیت رابطه مؤسسهي
حسابرسی با مشتری
پس از محاسبهی بار عاملي استاندارد ،بايد آزمون معناداري صورت گيرد .بر اساس نتايج مشاهده
شده در شکل زیر بار عاملی آمارهی  tشاخصهاي سنجش هريک از ابعاد مورد مطالعه در سطح
اطمينان  %5مقداري بزرگتر از  1/96ميباشد.

شکل ( )4آمارهی معناداري ( )t-valueتحليل عاملي تأییدی پرسشنامهی کیفیت
رابطهی مؤسسهي حسابرسی با مشتری
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره سوم | تابستان 1400

سعیده کمالی
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شاخص خي-دو بهنجار برای این مدل به شرح زیر است:

59/24
2/96
20

همچنين از آنجا که شاخص ريشهی ميانگين مجذورات تقريب برابر 0.019مدل از برازندگي
خوبي برخوردار است .همچنين ساير شاخصهاي نيکوئي برازش نيز در بازه مورد قبول قرار
گرفتهاند که در جدول زیر آمدهاست:
جدول ( )6شاخصهاي نيکوئي برازش تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه کیفیت
رابطهی مؤسسهي حسابرسی با مشتری
شاخص برازندگي

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

IFI

مقادير قابل قبول

>0.1

<0.9

<0.9

<0.9

<0.9

0-1

مقادير محاسبه شده

0.019

0.93

0.92

0.92

0.95

0.94

تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه جهتگیری استراتژیک مؤسسهي حسابرسی
تحليل عاملي تأییدی مقياس پرسشنامهی جهتگیری استراتژیک مؤسسهي حسابرسی در شکل
زیر ارائه شدهاست .بار عاملی استاندارد تحليل عاملي تأییدی براي سنجش قدرت رابطه بين هر
عامل (متغير پنهان) با متغيرهاي قابل مشاهدهی آن (گويههاي پرسشنامه) در تمامي موارد
بزرگتر از  0/3بهدست آمده است .بنابراين ساختار عاملي پرسشنامه قابل تأیيد است.

شکل ( )5بار عاملي استاندارد تحليل سؤاالت پرسشنامهی جهتگیری استراتژیک
مؤسسه حسابرسی
پس از محاسبه بار عاملي استاندارد ،بايد آزمون معناداري صورت گيرد .بر اساس نتايج مشاهده
شده در شکل زیر بار عاملی آمارهی  tشاخصهاي سنجش هريک از ابعاد مورد مطالعه در سطح
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره سوم | تابستان 1400
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اطمينان  %5مقداري بزرگتر از  1/96ميباشد.

شکل ( )6آمارهی معناداري ( )t-valueتحليل عاملي تأییدی پرسشنامهی
جهتگیری استراتژیک مؤسسهی حسابرسی
شاخص خي-دو بهنجار برای این مدل به شرح زیر است:
41/44
2/96
14
همچنين از آنجا که شاخص ريشه ميانگين مجذورات تقريب برابر  0.043مدل از برازندگي
خوبي برخوردار است .همچنين ساير شاخصهاي نيکوئي برازش نيز در بازهی مورد قبول قرار
گرفتهاند که در جدول زیر آمدهاست:
جدول ( )7شاخصهاي نيکوئي برازش تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامهی جهتگیری
استراتژیک مؤسسهي حسابرسی
شاخص برازندگي

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

IFI

مقادير قابل قبول

>0.1

<0.9

<0.9

<0.9

<0.9

0.046

0.93

0.92

0.97

0.95

0-1

مقادير محاسبه شده

0.95

 -4-4آزمون فرضیههای پژوهش
مدل معادالت ساختاري نهایی براي سنجش تأثیر جهتگیری استراتژیک مؤسسهی حسابرسی
بر انتظار تداوم رابطهی مؤسسهی حسابرسی با مشتری با میانجیگری کیفیت رابطهی مؤسسهي
حسابرسی با مشتری استفاده شدهاست .مدل فرضیه اصلی در شکلهای زیر ارائه شدهاست .اين
مدل با اقتباس از برونداد نرمافزار ليزرل ترسيم شدهاست.
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره سوم | تابستان 1400

سعیده کمالی
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شکل ( )7نتايج تأیيد مدل معادالت ساختاری فرضیات پژوهش

شکل ( )8آمارهی ( )t-valueنتايج تأیيد مدل معادالت ساختاری فرضیات پژوهش
از آنجا که شاخص ريشه ميانگين مجذورات تقريب برابر  0/048مدل از برازندگي خوبي
برخوردار است .ساير شاخصهاي نيکوئي برازش نيز در بازه مورد قبول قرار گرفتهاند که در جدول
زیر آمدهاست:
510/37 1/87
272
جدول ( )8شاخصهاي نيکوئي برازش مدل ساختاري فرضیات پژوهش

شاخص برازندگي

مقادير قابل قبول

مقادير محاسبه شده

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

IFI

>0.1

<0.9

<0.9

<0.9

<0.9

0.048

0.95

0.97

0.94

0.96

0-1

پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره سوم | تابستان 1400
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فرضیهی اصلی :جهتگیری استراتژیک مؤسسهی حسابرسی بر انتظار تداوم رابطه با مؤسسهی
حسابرسی با مشتری با میانجیگری کیفیت رابطهی مؤسسهي حسابرسی با مشتری تأثیر دارد.
به منظور بررسی تأثیر میانجی کیفیت رابطهی مؤسسهي حسابرسی با مشتری در فرضیهی
مورد بحث ،بایستی تأثیر مستقیم دو سازه را با تأثیر غیرمستقیم در حالت دخیل ساختن
متغیرهای میانجی مورد بررسی قرار داد تا در صورت افزایش تأثیر بتوان تأثیر میانجی را قابل
قبول دانست .در فرضیهی حاضر تأثیر برابر  0/57میباشد .تأثیر غیرمستقیم در صورت وجود
متغیر میانجی کیفیت رابطه مؤسسهي حسابرسی با مشتری به شرح زیر است:
0/68×0/93 =0/632
با توجه به کمتر بودن تأثیر مسیر مستقیم از مسیرهای غیرمستقیم ،وجود متغیر میانجی
کیفیت رابطهی مؤسسهي حسابرسی با مشتری تأثیر را افزایش میدهد و نقش میانجی در
فرضیهی حاضر مورد تأیید واقع میشود.
فرضیهی فرعی اول :جهتگیری استراتژیک تأثیر مثبتی بر کیفیت رابطهی مؤسسهي
حسابرسی با مشتری دارد.
قدرت تأثیر جهتگیری استراتژیک بر کیفیت رابطهی مؤسسهي حسابرسی با مشتری برابر
 0/68محاسبه شدهاست كه نشان میدهد همبستگی مطلوب است .آمارهی  tآزمون نيز 3/66
بهدست آمده است كه بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %5یعنی  1/96بوده و نشان
ميدهد همبستگي مشاهده شده معنادار است .بنابراين میتوان گفت جهتگیری استراتژیک
تأثیر مثبتی بر کیفیت رابطهی مؤسسهي حسابرسی با مشتری دارد.
فرضیهی فرعی دوم :کیفیت رابطهی مؤسسهي حسابرسی با مشتری تأثیر مثبتی بر انتظار
تداوم رابطهی مؤسسهی حسابرسی با مشتری دارد.
قدرت تأثیر کیفیت رابطهی مؤسسهي حسابرسی با مشتری بر انتظار تداوم رابطهی مؤسسهي
حسابرسی با مشتری برابر  0/93محاسبه شدهاست كه نشاندهندهی همبستگی مطلوب است.
آمارهی  tآزمون نيز  13/16بهدست آمده است كه بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای %5
یعنی  1/96بوده و نشان ميدهد همبستگي مشاهده شده معنادار است .بنابراين میتوان گفت
کیفیت رابطهی مؤسسهي حسابرسی با مشتری تأثیر مثبتی بر انتظار تداوم رابطهی مؤسسهي
حسابرسی با مشتری دارد.
فرضیهی فرعی سوم :جهتگیری استراتژیک با توجه به نقش میانجی کیفیت رابطه تأثیر
مثبتی بر انتظار تداوم رابطهی مؤسسهي حسابرسی با مشتری دارد.
قدرت تأثیر جهتگیری استراتژیک بر انتظار تداوم رابطهی مؤسسهي حسابرسی با مشتری برابر
 0/57محاسبه شدهاست كه نشاندهندهی همبستگی مطلوب است .آماره  tآزمون نيز  8/84بهدست
آمده است كه بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %5یعنی  1/96بوده و نشان ميدهد
همبستگي مشاهده شده معنادار است .بنابراين میتوان گفت جهتگیری استراتژیک با توجه به
نقش میانجی کیفیت رابط ه بر انتظار تداوم رابطهی مؤسسهي حسابرسی با مشتری تأثیرمثبت دارد.
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره سوم | تابستان 1400

سعیده کمالی
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 -5نتیجهگیری
در این پژوهش تأثیر جهتگیری استراتژیک مؤسسات حسابرسی بر انتظار تداوم رابطه با مشتری
با توجه به نقش میانجی کیفیت رابطه با مشتری بررسی شد .نتایج این پژوهش درک عمیقی از
نقش جهتگیری استراتژیک در موفقیت مؤسسهي حسابرسی و لزوم نگاهی نظاممند به محیط
و نگاهی مشخص به کیفیت رابطه با هر مشتری بهدست میدهد .این درک هم از جنبهی نهادی
و هم از جنبهی شخصی راهکارهایی برای اصالح و بهبود مدیریت مؤسسهی حسابرسی بهدست
میدهد .نتایج پژوهش نشاندهندهی این موضوع است که در تعیین جهتگیری استراتژیک باید
نگاه مشخصی به کیفیت ارتباط با مشتری استفاده کرد و از سوی دیگر از جهتگیری مشخصی
برای ایجاد تعادل با نیروهای تأثیرگذار محیطی استفاده کرد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که
هنر مدیریت مؤسسات حسابرسی در حقیقت یکپارچه کردن این دو عامل است.
نتایج این پژوهش میتواند در عمل برای اصالح ساختار و فرآیندهای مدیریت مؤسسات حسابرسی
به کار گرفته شود .نتایج پژوهش نشان میدهد که در این حوزه باید از طراحی و مدیریت صحیح
کانالهای ارتباط با مشتریان برای ارتقای کیفیت رابطه با مشتریان بهره برد .نتایج همچنین نشان داد
که جهتگیریهای استراتژیک باید در هماهنگی با یکدیگر به کار گرفته شوند .هیچ راهکار یگانهای
برای موفقیت در برخورد با تمام عوامل محیطی وجود ندارد و مدیریت مؤسسات حسابرسی باید از
راهکارهای مناسب در دسترس در مواجهه با عامل محیطی استفاده کند .این امر سبب میشود تا
مدیریت مؤسسهی حسابرسی از دو جهت متضاد دچار فشار شوند :جهت اول انتخاب جهتگیری
مناسب در مواجهه با هر عامل محیطی و جهت دوم انتخاب کیفیت مناسب رابطه با هر مشتری خاص.
پژوهش حاضر دارای محدودیتهای چندی است .محدودیت اول مربوط به تعمیمپذیری نتایج
پژوهش است که به انتخاب مؤسسات فعال در رشتهای تخصصی مربوط است و محدودیت دومبه
جهتگیری جامعهی آماری پژوهش در مورد موضوع پژوهش باز میگردد .نتایج پژوهش با توجه به
انتخاب مؤسسات حسابرسی در زمینهی تبیین تعمیمپذیری نتایج با مشکل مواجه است ،چراکه در
وهلهی اول این مؤسسات تنها ارائهکنندهی خدمت هستند و در وهلهی دوم این مؤسسات خدمات
تخصصی ارائه میکنند .انتخاب افراد با تخصص باال سبب میشود که اعضای جامعه آماری داری
جهتگیریهای پیشینی در مورد موضوع پژوهش باشند .با اینحال الزام به استخراج دادههای درست
و فکرشده باعث این انتخاب است .در پژوهشهای آتی میتوان از مدل پژوهش در صنعتهای دیگر
و بهخصوص سازمانهای فعال در عرصه تولیدی استفاده کرد .جهتگیری استراتژیک امری است
که بر تمام جنبههای مؤسسات حسابرسی همچون رابطه با نهادهای قانونی و آوردهی مالی مؤسسه
تأثیرگذار است .این موضوع میتواند در پژوهشهای آتی پیگیری شود .در پژوهشهای آتی میتوان
مؤلفههای ارتباط مطلوب با مشتریان را از دیدگاه مؤسسات حسابرسی و مؤلفههای ارتباط مطلوب با
مؤسسات حسابرسی را از دیدگاه مشتریان شناسایی کرد .درپژوهشهای آتی میتوان با استفاده از
روش مردمنگاری در مورد کیفیت شکلگیری رابطهی مطلوب بین مؤسسات حسابرسی و مشتریان و
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره سوم | تابستان 1400
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 با استفاده از نتایج پژوهش حاضر میتوان تأثیر.گیری انتظارات تدام رابطه مطالعه کردکیفیت شکل
.گیری استراتژیک بر کیفیت رابطه با هر مشتری را بررسی کردکارگیری هر بعد جهتبه
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Abstract
The quality of the auditor’s decision and its impact on the effectiveness and
efficiency of the audit is objectivism, which affects the auditors’ ability to detect
material misstatements in the financial statements and leads to an improvement
in the quality of the audit. The power of financial incentives means using various
internal and external tax incentives to control the performance of individuals. In other
words, the manager uses the power of financial incentives to influence and control
the behavior of subordinates Although all managers have the same power, successful
access to and effective use of financial incentives requires management. The purpose
of this study is to investigate the effect of financial incentives and social incentives
on the auditor’s objectivity with the mediating role of self-efficacy in the auditor’s
negotiation. The statistical population of this study is all auditors who are members of
the Iranian Society of Certified Public Accountants in Tehran province. Morgan table
was used for sampling and the desired sample number was 384 people. The sampling
method in the present study is non-random sampling and the tools used in the research
are standard questionnaires. The results of the analyzes using the structural equation
model showed. Financial incentives have a significant effect on auditors’ objectivism.
Social incentives also have a significant effect on auditors’ objectivism. Automated
negotiation has a significant effect on auditors’ objectivism. Financial incentives have
a significant effect on the auditor’s objectivity with the mediating role of autonomy in
the negotiation. Social incentives have a significant effect on the auditor’s objectivity
with the mediating role of autonomy in the negotiation.
Key Words: financial incentives, social incentives, auditor objectivity, negotiation
self-efficacy
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چکيده
کیفیت تصمیم حسابرس و تأثیر آن بر اثربخشی و کارایی حسابرسی عینیتگرایی است که بر توانایی حسابرسان
در کشف تحریفات با اهمیت در صورتهای مالی اثر میگذارد و منجر به بهبود درکیفیت حسابرسی میشود .منظور
از قدرت مشوقهاي مالي استفاده از مشوقهاي ماليها مختلف دروني و بيروني به منظور كنترل عملكرد افراد است.
به عبارت ديگر مدير از قدرت مشوقهاي مالي به منظور تأثيرگذاري و كنترل رفتار زيردستان استفاده ميكند .اگر
چه همهی مديران داراي قدرت مشابهي هستند اما موفقيت در دسترسي و به كار بردن اثربخش مشوقهاي مالي
نيازمند مديريت آن است .جامعهی آماري اين پژوهش كليهی حسابرسان عضو جامعهی حسابداران رسمي ايران
است.تعداد نمونهی مورد نظر بر اساس جدول مورگان تعداد  384نفر بهدست آمد .نتايج تحليلها با استفاده از
الگوي معادالت ساختاري نشان داد که مشوقهاي مالي بر عينيتگرايي حسابرسان اثر معناداري دارد .همچنين
مشوقهاي اجتماعي بر عينيتگرايي حسابرسان اثر معناداري دارد .خودكارايي در مذاكره بر عينيتگرايي حسابرسان
اثر معناداري دارد .مشوقهاي مالي بر عينيتگرايي حسابرس با نقش ميانجي خودكارايي در مذاكره اثر معناداري
دارد .مشوقهاي اجتماعي بر عينيتگرايي حسابرس با نقش ميانجي خودكارايي در مذاكره اثر معناداري دارد.
واژههاي کليدي :مشوقهاي مالي ،مشوقهاي اجتماعي ،عينيتگرايي حسابرس ،خودكارايي در مذاكره.
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 -1مقدمه
مشوقهاي مالي و اجتماعي به عنوان ابزاری ضروری بر عملکرد کارکنان و عينيتگرايي آنها
شناخته شده است .کارمندی که به خوبی از او تقدیر میشود حس میکند که برای شرکتی که در
آن کار میکند دارای ارزش و احترام است .عالوه براین مشوقهاي مالي و اجتماعي باعث میشود که
کارکنان بیشتر و بهتر کار کنند .باید گفت که کارمندان یک شرکت موتور چرخانندهی آن شرکت
هستند .مشوقهاي مالي و اجتماعي سوخت این موتور است .هیچ سازمانی به اهداف مشخص
شدهاش نمیرسد مگر با تالش کارکنانش (سوانبرگ و همكاران .)2019 ،موفقیت حقیقی شرکتها
از اشتیاق کارکنانشان به استفادهی از خالقیت و تواناییشان در امور شرکت سرچشمه میگیرد و
همچنین این را وظیفهی شرکتها میدانند که با تشویق و پاداش دادن به این کارکنان هرچه
بیشتر و بیشتر این تواناییهای مثبتشان را پرورش دهند .جایگاه باالی کارکنان با انگیزه نمیتواند
به درستی در یک محیط سازمانی نشان داده شود .کارکنان با انگیزهی خالقتر ،مؤثرتر و مشتاقتر
نسبت به کارکردن در جهت اهداف سازمان هستند .اگر یک کارمند با موفقیت وظایفش را انجام
دهد از جانب سازمان پاداش میگیرد و در حقیقت عامل محرککنندهی کارکنان در عملکرد خود
ایشان است .کارکنانی که انگیزهی باالیی دارند به عنوان یک مزیت رقابتی در هر شرکتی بهکار
گرفته میشوند .چرا که عملکرد ایشان سازمان را به سمت اجرا و تحقق پذیری کامل اهدافش
هدایت میکند( .لوتانز )2013 ،دو نوع پاداش را معرفی میکند که یکی از آنها مادی (مشوقهاي
مالی) و دیگری غیرمادی (مشوقهاي اجتماعي) است و هر دوی آنها میتوانند در جهتی مثبت
و سازنده باعث ترقی عملکرد کارکنان شوند .پاداشهای مالی به معنای پرداخت هزینههایی از
قبیل اضافه حقوق ،ارتقا شغلی ،مأموریت ،پاداش ،قدردانی ،هدیه و غیره میباشد و اما مشوقهاي
اجتماعي مشوقهایی هستند که در واقع پولی به کارمند داده نمیشود (رضايي .)1397 ،مشوقهاي
مالی لزوماً در ایجاد انگیزهی کارکنان مؤثر هستند .مشوقهای مالی تأثیر چشمگیری بر عملکرد
کارکنان دارد و اصلیترین عامل ایجاد انگیزه در کارکنان تلقی میشود .همچنین انگیزههای مالی
تأثیری منفعلکننده در بین کارکنان دارند .تشویق و قدردانی مؤثرترین پاداشهای غیرمالی هستند
که عملکرد کارکنان را ترقی میبخشند .جنس مشوقهاي اجتماعي را به عنوان ابزاری میدانند
که کارکنان را به آنچه که مورد انتظار است برمیانگیزد .از سويي منابع انسانی در هر سازماني به
عنوان منبع اصلی ایجاد ارزش در سازمان و به عنوان منبع ايجاد رقابتپذيري پايدار مطرح است.
بنابراين حفظ و بهسازي نیروی انسانی و ایجاد انگیزه در جهت افزایش روزافزون بهرهوری در کار
با استفاده از رويكردهاي مختلف مديريتي از جمله مشوقهاي مالي و اجتماعي از اهم وظایف هر
سازمان است .مشوقهاي مالي سیستمی است که به وسیلهی آن یک شرکت کارکنان خود را به جلو
هدایت میکند و مجموعهای از تدابیر برای جبران زحمتی است که فرد در سازمان متحمل میشود
(هليسون ،پيچر .)2017 ،مشوقهاي اجتماعي ،به هر عامل اثرگذار برای ايجاد انگيزه دروني از طريق
رويكردهاي غيرمالي همچون احترام ،بزرگشماري گفته میشود .از سويي عينيتگرايي حسابرس
یکی از عناصر اصلی حرفهی حسابرسی است .حسابرسان بايستي دربارهی استفاده صحيح و به موقع
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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در تهيه و تدوين گزارشهای حسابرسی؛ از مهارتهاي حرفهای كاري و عينيتگرايي خود استفاده
نمايند .برای آنکه قضاوت حسابرسان در خصوص اطالعات و گزارشات مالي به درستی صورت
گيرد ،الزم است ضمن کوشش برای شناخت عناصر و اجزاي استانداردهاي حسابداري ،عوامل
مؤثر بر عينيتگرايي حسابرس نيز شناسایی تا مشخص شود که چگونه فشارهاي كاري بر قضاوت
حسابرس اثرگذار است (يانگ و همكاران .)2018 ،پژوهش حاضر با هدف تعيين تأثير مشوقهاي
مالي و مشوقهاي اجتماعي بر عينيتگرايي حسابرس با نقش ميانجي خودكارايي در مذاكره در
بين حسابرسان عضو جامعهی حسابداران رسمي ايران در سال  1398صورت گرفته است .نتایج
این پژوهش میتواند از طریق ارائهی راهکارهای عملیاتی و عملی باعث افزایش سطح عینیتگرایی
حسابرسان شود .همچنین باعث ایجاد مدیریت بهتر و کارآمد مشوقهای مالی و اجتماعی در جهت
انعطافپذیری مؤسسههای عضو جامعهی حسابداران رسمی شود .از سوی دیگر نتایج این پژوهش
میتواند موجب بسط مبانی نظری پژوهشها گذشته در زمینهی مشوقهای مالی و اجتماعی بر
عینیت گرایی حسابرسان شود.
 -2مباني نظري پژوهش
اهمیت ایجاد انگیزه در کارکنان به عنوان یکی از مهارتهای مهم مدیریتی و عاملی مهم و
مؤثر در افزایش کارایی ،امری بدیهی و روشن برای دستاندرکاران مدیریت و صاحبان کسب و کار
در بخشهای مختلف است .به نظر میرسد هنوز انگیزش مطلوب بخصوص در کشور ما ،مشکلی
جدی است که علت آن ،نه در ادراک اهمیت و ضرورت موضوع بلکه در شیوههای بهکارگیری
و اجرای روشهای موفق ایجاد انگیزه است .بهطوریکه در موارد بسیار زیادی مشاهده میشود
که مدیران با وجود درک کامل و روشنی از اهمیت موضوع انگیزش مطلوب در میان کارکنان
خود از روشهایی برای این امر استفاده میکنند که به دلیل نگاه سطحی و یا سنتی به موضوع
هر چند در وهله اول بهوجود آورندهی انگیزهی بیشتر در کارکنان به نظر میآیند اما نهایتاً ضد
انگیزه شده و موجب سردرگمی و کاهش کارآیی آنان میشود (درزي .)1398 ،فلسفهی پرداخت
مشوقهاي مالي را بهطور خالصه و براساس اصول میتوان ایجاد یا تقویت انگیزه در افراد به
منظور تحقق اهداف سازمان (شرکت) دانست .بر این مبنا جوهره مشوقهاي مالي هدف گرفتن
انگیزش در افراد است و از آنجا که انسان موجودی با شعور ،مقایسهگر و منفعت محور است،
فرآیند تحریک انگیزش در او فرآیندی آگاهانه و قابل تحلیل است .در صورتی که پرداخت و
اعطای مشوقهاي مالي به افراد بر اساس مالک و معیار روشن و شفافی انجام نشود و ابهام در آن
زیاد باشد ،احتمال ناکارآمدی و بیتأثیر بودن آن و یا حتی تبدیل شدنش به ابزاری ضد انگیزش
افزایش مییابد .بنابراین تعیین مالکهای روشن و قابل اندازهگیری در اثربخشی مشوقهاي
مالي نقش بسیار مهم و حیاتی دارد (سوانبرگ و همكاران .)2019 ،از طرفي اجرای ناشیانه و
نادرست راهبرد اعطاي مشوقهاي مالي ،اگر چه بخشی از نیازهای کارکنان را تأمین میکند ولی
به سایر بخشهای نیازمند آن آسیب میرساند و اغلب سالمت سازمان را تهدید میکند .این در
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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حالی است که اجرای نظاممند اعطاي مشوقهاي مالي ،نه تنها نیازهای اصلی انگیزشی کارکنان
را تأمین ميكند ،بلکه به کارکنان امکان میدهد که در سطوح انگیزشی باالتری فعالیت نمایند
(هليسون و پيچر .)2017 ،يكي از مباحثي كه در سالهاي اخير مورد توجه پژوهشگران حوزهی
مديريت قرار گرفته مشوقهاي اجتماعي است .در دیدگاههای سنتی مدیریت ،توسعه سرمایههای
اقتصادی ،فیزیکی و نیروی انسانی مهمترین نقش را ایفا میکردند اما در عصر حاضر سازمانها
برای توسعه به مشوقهاي اجتماعی بیشتر از سرمایههای اقتصادی ،فیزیکی و انسانی نیازمند
هستند .در سازماني که فاقد مشوقهاي اجتماعی کافی است ،به احتمال زیاد سایر سرمایهها از
بين ميروند و استفاده از آنها امکانپذیر نیست .مشوقهاي اجتماعی ،پدیدهای مدیریتپذیر
است .بدین معنا که اساس سیاست گزارشها به صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعامالت و
هنجارهای گروهی و اجتماعی است که افزایش آن منجر به پایین آمدن سطح هزینههای عملیاتی
سازمان میشود .مشوقهاي اجتماعی ماهیتی زاینده و مولد دارد و افراد را وادار میکند تا ارزش
ایجاد کنند ،کارها را درست انجام دهند و به اهداف خویش دست یابند و مأموریت زندگیشان را
به اتمام رسانند .به عبارت دیگر هیچکس و هیچ سازمانی موفق نیست (چن و همکاران.)2016 ،
از سويي عینیتگرایی به معنای قبول این نکته است که ارائهی بیان یا بازنمایی عینی از فعاليتي
است كه توسط فرد انجام ميگيرد و دریافتهای فرد از امور هرچه باشد ،تفاوتی در آن امور ایجاد
نمیکند .انتظارات ذهنی مبنایی ایدهآلی برای جلب اعتماد در مورد صداقت حسابرس برای ارائهی
یک نظر حرفهاي نیست .حسابرس باید از نظر فکری و عملی مستقل باشد اما چنین شرایطی در
عمل به ندرت اتفاق میافتد .بنابراین ،عالوه بر مفهوم استقالل ذهنی ،الزم است تا استقالل برای
عموم به عنوان مفهوم صریح و روشن گفته شود و عالیمی عمومی نیز این موضوع را نشان دهد.
حداقل اینکه حسابرسان باید در موقعیتی باشند که به شکل کارآیی ،ظرفیت تحمل فشارهای وارد
شده بر استقالل ذهنی را داشته باشند (سوانبرگ و همكاران .)2018 ،آشنایی با عوامل مؤثر بر
عينيتگرايي حسابرس هم برای حسابرسان ،هم صاحبکاران آنها و هم اشخاصی اهمیت دارد که
سیاستگذاری و قانونمندی در حرفه حسابرسی را دنبال میکنند .اهمیت این موضوع به خصوص در
سالهای اخیر و پس از تشکیل جامعهی حسابداران رسمی بیشتر دیده میشود (رضايي .)1397 ،در
واقع ،مؤسسههای عضو جامعهی حسابداران رسمی با اطالع از این عوامل خواهند توانست معیارهای
قابل اتکا و یکنواختی را در پرداخت مشوقهاي مالي و غيرمالي (اجتماعي) بهدست آورند که در
این صورت ،از لطمات وارده به حرفه حسابرسی بهدلیل نگاه بازاری به آن کاسته میشود .با رشد
رقابت در حرفه ،مؤسسات حسابرسی ضرورت ارائهی خدمات با کیفیت هر چه بهتر و بهای کمتر به
بازار را بیشتر دریافتهاند .برای رقابت بر پایهای به غیر از کیفیت و متفاوت کردن خدمات مؤسسات
حسابرسی به دنبال بهینه نمودن پرداخت مشوقهاي مالي و غيرمالي (اجتماعي) و بهترین پیشنهادها
برای آن هستند .بدین ترتیب که هم درآمد خود را حداکثر سازند و هم کار را در شرایط رقابتی
از دست ندهند .به همین منظور ،آگاهی از عوامل مؤثر بر عينيتگرايي حسابرس میتواند بسیار
مفید باشد (سوانبرگ و همكاران .)2019 ،سازمانهای مختلف و کارکنان آنها برای ادامهی حیات
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سازمان و افزایش اثربخشی عملکرد خود نیازمند بررسی مشوقهاي اجتماعی هستند .حسابرسان
عضو جامعهی حسابداران رسمي ايران نیز مانند کارکنان سایر سازمانها به منظور کسب اطالعات،
دستیابی به فرصتها و پشتیبانی برای افزایش احتمال بهرهوری به روابط کاری متکی هستند.
ابعادی از روابط که به نظر میرسد در مشوقهاي اجتماعی دخیل باشند شامل میزان اعتماد ،فراوانی
تبادالت همکارانه ،میزان انسجام گروهی و نیز میزان پشتیبانی اجتماعی است (كراسولي و همكاران،
 .)2014از سويي مهمترين مشكالت ایجاد فشار كاري ،از دست دادن انگيزه براي حسابرسان و توسل
به انجام امور از جمله حذف برخي از مراحل حسابرسي از برنامه به طور پنهاني ،عدم انجام رویههای
حسابرسی طبق استاندارد و اتكاي زياد به توضيحات صاحبكار ميشود (يانگ و همكاران.)2018 ،
اين قبيل رفتارها كه معلول فشار زماني نامتعارف است ميتواند به طور مستقيم و يا غيرمستقيم با
اثربخشي كار حسابرسي تأثير سوء (منفي) داشته باشد .پيشبيني زمان نیز با استرسها و رفتارهاي
مربوط با کار حسابرسان كه ممكن است كيفيت حسابرسي را كاهش دهد و احتمال نقصان در
حسابرسي را افزايش دهد و متعاقب آن باعث طرح دعاوي بر عليه حسابداران رسمي شود ،در ارتباط
است (چن و همكاران .)2016 ،تعدادی از پژوهشگران شواهدی را بهدست آوردهاند كه نشان ميدهد
که حسابداران رسمی به اين موضوع پي بردهاند كه فشارهاي كاري باعث ايجاد تنگناهاي غيرواقعي
و اثرات منفي در كيفيت حسابرسي ميشود .این موضوع تا به امروز به عنوان يك امر با اهميت
مورد توجه مؤسسات حسابرسي و نهادهاي نظارتي قرار گرفته ،به طوري كه اين مؤسسات و نهادها
براي ارتقاي كيفيت حسابرسي مورد انتظار بازار امروزي ،به دنبال كاهش فشارهاي كاري بر روي
حسابرس در محيط كار هستند (فيشر.)2017 ،
با توجه به اين كه به نظر میرسد فشار كاري برای حسابرسان به یک پدیدهی عمومی در کار
حسابرسی تبدیل شده ،قضاوت حرفهای اهمیت به خصوصی پيدا میکند .ممکن است حسابرس
بر اساس قضاوت و نظر خود بعضی از مراحل را به دلیل فشار كاري کم اهمیت تلقی نموده و
ن را نشان دهد .تحت شرایط فشار كاري فزاینده و
انجام ندهد ولی در کاربرگهای خود خالف آ 
انگیزهی حسابرس جهت ادامهی همکاری با مؤسسه حسابرسی ،مهم است بدانیم که آیا مسئولیت
پاسخگویی برای کار حسابرسی انجام شده ،منجر به درک هزینههای شهرت شده و رعایت
درستکاری را در فرآیند جمع آوری شواهد حسابرسی ،خواه فشار زمانی وجود داشته یا نداشته
باشد ،به خطر میاندازد (طاهري .)1397 ،زمانی که حسابرسان تحت افزایش فشار كاري هستند،
کیفیت حسابرسی کاهش پیدا میکند .حسابرسان رویهها را در نزدیکی مهلت مورد نیاز (يا
توسعه یافته) تشکیل پرونده تکمیل میکنند که این امر ممکن است کیفیت حسابرسی را برای
پاسخگویی به گزارش مورد نیاز به خطر بیاندازد (كرمي و همكاران .)1395 ،فشار كاري ممکن
است حسابرسان را به سختتر کارکردن وادار و در نتیجه برای افزایش کارایی تالش نماید .اما
اگر فشار كاري زمانی در حد غیرمتعارف باشد ،آثار منفی آن بروز مینماید .ممکن است این فشار
موجب احساس استرس در حسابرسان گردیده و دست به عکسالعملهای متفاوتی بزنند .این
عکسالعملها میتواند به اشکال گوناگونی ظاهر شود .آنها ممکن است به زمان انجام عملیات
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در سال قبل توجه نموده و سعی نمایند زمان انجام عملیات سال جاری را در همان حد نگه دارند.
این عمل از طریق انجام کار در زمان مشخصی صورت میپذیرد .ممکن است این استرس آنان را
به اعمالی وادار کند تا کیفیت حسابرسی را کاهش دهند (كوك و همكاران.)2011 ،
موضوع خودكارايي در مذاكره و استفاده از آن در فرآیند تصميمگيري و تصميمسازي ،موضوعی
است که توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب کرده و مبانی نظری آن شکل گرفته است.
خودكارايي در مذاكره کمک میکند تا بهترین قضاوت و تصميم را اتخاذ كند .در مطالعات بسیاری
خودكارايي در مذاكره به عنوان یکی از مهمترین و قدرتمندترین عوامل تأثیرگذار بر توانمندسازي
رواني شناخته شده است (يانگ و همكاران .)2018 ،اهمیت خودكارايي در مذاكره از این لحاظ است
که نقش تسهیلکنندهای بر قضاوت فرد دارد .خودكارايي در مذاكره بیانگر آن است که در روابط
اجتماعی و در بده بستانهای روانی و عاطفی در شرایط خاص چه عملی مناسب و چه عملی نامناسب
است .یعنی اینکه فرد در شرایط مختلف بتواند امید را در خود زنده نگه دارد ،با دیگران همدلی
نماید ،احساسات دیگران را بشنود ،نگذارد نگرانی ،قدرت تفکر و استدالل او را مختل نماید ،در برابر
مشکالت پایداری نماید و در همه حال نوع قضاوت خود را حفظ نماید (آنجليديس ،ابراهيم.)2011 ،
تئوریهای متعددی (تئوري انصاف و  )...در مورد اثر مشوقهاي مالي و مشوقهاي اجتماعي بر
عينيتگرايي در مدیریت وجود دارد اما نتایج بسیاری از پژوهشهای قبلی بر دو نوع مشوق تمرکز
داشته است :مشوق دروني و بیرونی .منشأ مشوقهاي درونی ،درون فرد است و به احساس درونی فرد
در حین کار و انجام وظایف بر میگردد .این مشوقهاي درونی شامل احساسات ،چالشی بودن ،انجام
کامل کار و مسئوولیت است .انگیزهی بیرونی ملموس و مشهود بوده ،توسط عوامل خارجی (افراد دیگر،
سازمان) به فرد داده میشوند .حقوق و مزایا ،ترفیع یا ارتقا ،پست و تشخص نمونههایی از مشوقهاي
بیرونی قابل توجه در سازمانهای امروزی است (سوانبرگ و همكاران .)2017 ،در دنیای حقیقی مشوق
دادن به سطحهای باالی عملکرد بسیار مهم است ،چرا که این عملکرد کارکنان را دارای انگیزه و عملکرد
و عينيتگرايي آنها را کنترل میکند .لزوماً مشوقهاي مالي و مشوقهاي اجتماعي مورد نیازند برای
اینکه میزان مشوقهاي غیرمادی را تثبیت کنند و مشوقهاي مالی مورد نیازند که افراد الیق را جذب
و ماندگار کنند و این کارکنان توانایی این را دارند که سازمان را ارتقا دهند .اگر چه بعضی ار این مش وقها
به صورت مالی هستند .انواع بسیار زیادی از مشوقهاي غیرمالی هم وجود دارد که شرکتها میتوانند
برای کارمندانشان فراهم کنند .آنها در واقع عواملی هستند که ممکن است در کارمند ایجاد انگیزه
کنند .بنابراین برای یک مدیر دانستن اینکه چه چیز در کارکنانش ایجاد انگیزه میکند ضروری است
و احتماالً این در بین کارکنان مختلف باشد (محبي .)1398 ،بصورت مختصر اینگونه میتوان گفت
که اعطاي مشوقهاي مالي و اجتماعي به کارمندان باید بر اساس رابطهی هر چه تالش بیشتر عملكرد
و انگيزه بیشتر باشد .در اینجا احتیاطهایی هم در مورد راههای اعطاي مشوقهاي مالي و مشوقهاي
اجتماعي در یک سیستم وجود دارد .برای دستیابی به ویژگیهای انگیزشی مثبت سازمانهایی که
مشوقهاي مالي و مشوقهاي اجتماعي وسوسه انگیز ارائه میکنند وادارند به صورت مستقل کار کنند.
در این مورد اگر چه ضرورت عادل بودن در اعطاي مشوق به دیگران به نظر میرسد که کام ً
ال از
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دیدگاهی تیوریکال درک میشود ،تعصب در ارزشیابیهای عملکرد کارکنان اغلب در مطالعات اقتصادی
مختلف گزارش شده است كه بر ابعاد عملكرد كاركنان همچون عينيتگرايي ،نوآوري و كارايي فردي
اثرگذار است (سوانبرگ و همكاران .)2019 ،لذا مسئله اصلي و اساسي در پژوهش حاضر اين است كه
آيا مشوقهاي مالي و مشوقهاي اجتماعي بر عينيتگرايي حسابرس با نقش ميانجي خودكارايي در
مذاكره حسابرسان عضو جامعهی حسابداران رسمي ايران تأثيري دارد؟
 -3پيشینهی پژوهش
سوانبرگ و همكاران ( )2019در پژوهشي با عنوان تأثير مشوقهاي مالي و مشوقهاي اجتماعي
بر عينيتگرايي حسابرس با نقش ميانجي خودكارايي در طي سالهاي  2019-2018با استفاده
از رويكرد ميداني و با ابزار پرسشنامهی استاندارد و نوع روش پژوهش در قالب توصيفي همبستگي
و با استفاده از الگوي معادالت ساختاري به كمك نرمافزار آموس در بين  235نفر از حسابرسان
آلمان به اين نتيجه رسيدند كه مشوقهاي مالي و مشوقهاي اجتماعي بر عينيتگرايي حسابرس
با نقش ميانجي خودكارايي در مذاكره تأثير معناداري دارد.
سوانبرگ و همكاران ( )2018در پژوهشي با عنوان تأثير مشوقهاي مالي بر رضايت و عينيتگرايي
حسابرس با هدف تأثير مشوقهاي مالي بر رضايت و عينيتگرايي حسابرس و طي سال -2016
 2017با استفاده از رويكرد ميداني و با ابزار پرسشنامهی استاندارد و نوع روش پژوهش در قالب
توصيفي علي و با استفاده از الگوي معادالت ساختاري به كمك نرمافزار پيالاس در بين  225نفر
از حسابرسان كشور آلمان با استفاده از رويكرد ميداني و ابزار پرسشنامه استاندار و مدل معادالت
ساختاري به اين نتيجه رسيدند كه بين پاداشهای مالی و پاداشهای مکمل و پاداشهای اجتماعی
ش اجتماعی بین فردی بیشترین میزان
و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین پادا 
همبستگی با عامل پاداشی را دارند که منجر به رضایتمندی در کارکنان میشود.
هليسون و پيچر ( )2017در پژوهشي با عنوان تأثير مشوقهاي مالي بر قضاوت حسابرس
با هدف تعيين تأثير تأثير مشوقهاي مالي بر قضاوت حسابرس طي سالهاي  2016-2015با
استفاده از رويكرد ميداني و با ابزار پرسشنامهی استاندارد و نوع روش پژوهش در قالب توصيفي
همبستگي و با استفاده از الگوي معادالت ساختاري به كمك نرمافزار ليزرل در بين  105نفر
از حسابرسان كشور دانمارك با رويكرد ميداني و ابزار پرسشنامهی استاندارد با استفاده از مدل
معادالت ساختاري به اين نتيجه رسيدند كه طرح پاداش و مشوقهاي اعطايي مالي بر عملکرد و
رضایتمندی حسابرسان تأثیر معناداري در جهت مثبت و مستقيم دارد.
پرولت و همكاران ( )2017در پژوهشي با عنوان تأثير مشوقهاي مالي و غيرمالي بر عملكرد
و رضايت كاركنان طي سالهاي  2017-2016با استفاده از رويكرد ميداني و با ابزار پرسشنامه
استاندارد و نوع روش تحقيق در قالب توصيفي پيمايشي و با استفاده از الگوي معادالت ساختاري
به كمك نرمافزار ليزرل در بين  346نفر از كاركنان صنايع كوچك هلند با استفاده از ابزار
پرسشنامهی استاندارد و با رويكرد ميداني به اين نتيجه رسيدند كه مشوقهاي مالي و غيرمالي
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بر عملكرد و رضايت كاركنان مؤثر هستند.
محبي ( )1398در پژوهشي با عنوان تأثير مشوقهاي اجتماعي بر نوآوري با نقش ميانجي انگيزش
با استفاده از رويكرد ميداني و با ابزار پرسشنامه استاندارد و نوع روش تحقيق در قالب توصيفي
پيمايشي در بين  235نفر از كاركنان (نمونهگيري با استفاده از جدول مورگان) صنايع كوچك
استان زنجان و با استفاده از الگوي معادالت ساختاري به كمك نرمافزار ليزرل به اين نتيجه رسيد
كه مشوقهاي اجتماعي سازمان بر عامل انگیزش کارکنان بخشهای اداری ،مدیریتی و پشتیبانی
سازمان تأمين اجتماعي كشور اثرگذار میباشد .از سویی مشوقهاي اجتماعي هم به صورت مستقل
و هم با نقش میانجی عامل انگیزش بر نوآوري کارکنان اثر مستقیم و معنادار داشت.
درزي ( )1398در پژوهشي با عنوان تأثیر مشوقهاي مالي بر عملکرد کارکنان سازمان امور مالياتي
كشور طي سالهاي  1397-1396با استفاده از رويكرد ميداني و با ابزار پرسشنامهی استاندارد و
نوع روش پژوهش در قالب توصيفي پيمايشي در بين  186نفر از كاركنان (نمونهگيري با استفاده از
جدول كرجسي مورگان) سازمان امور مالياتي استان تهران و با استفاده از الگوي معادالت ساختاري
به كمك نرمافزار آموس به اين نتيجه رسيد كه پاداش و مشوقهاي مالي بر عملکرد کارکنان (ايجاد
انگيزش كاري ،كاهش غيبت ،مشاركت كاري ،خودمديريتي در كار و  )...تأثير مثبت و معناداري دارد.
رضايي ( )1397در پژوهشي با عنوان تأثير مشوقهاي اجتماعي و سيستم پاداشدهي بر
توانمندسازي دروني و عملكرد كاركنان سازمان تأمين اجتماعي با استفاده از رويكرد ميداني و
با ابزار پرسشنامهی استاندارد و نوع روش پژوهش در قالب توصيفي همبستگي و با استفاده از
الگوي معادالت ساختاري به كمك نرمافزار اسمارت پيال اس در شش ماههی دوم سال 1396
در بين  202نفر از كاركنان و مديران سازمان تأمين اجتماعي استان البرز به اين نتيجه رسيد
كه مشوقهاي اجتماعي و سيستم پاداشدهي بر توانمندسازي دروني و عملكرد كاركنان سازمان
تأمين اجتماعي تأثير مثبت و معنيداري دارد.
ديواندري ( )1397در پژوهشي با عنوان بررسی چگونگی تأثیر مشوقهاي مالي بر عملکرد
فردی ،بررسی نقش میانجی انگیزش درونی و تعدیلکنندهی خودکامیابی و انتظار دریافت پاداش
(مطالعه موردی :بانک ملت) طي سال  1396در بين كاركنان  78شعبه بانك ملت در شهر تهران
با استفاده از رويكرد ميداني و با ابزار پرسشنامه استاندارد و نوع روش پژوهش در قالب توصيفي
پيمايشي و با استفاده از الگوي معادالت ساختاري به كمك نرمافزار آموس به اين نتيجه رسيد كه
مشوقهاي مالي بر عملکرد فردی با نقش میانجی انگیزش درونی و تعدیلکنندهی خودکامیابی و
انتظار دریافت پاداش تأثير معناداري دارد.
 -3فرضيههای پژوهش
بر اساس سؤال پژوهش ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر طراحی و تدوین شده است:
فرضيهی اول :مشوقهاي مالي بر عينيتگرايي حسابرسان اثر معناداري دارد.
فرضيهی دوم :مشوقهاي اجتماعي بر عينيتگرايي حسابرسان اثر معناداري دارد.
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فرضیهی سوم :خودكارايي در مذاكره بر عينيتگرايي حسابرسان اثر معناداري دارد
فرضیهی چهارم :مشوقهاي مالي بر عينيتگرايي حسابرس با نقش ميانجي خودكارايي در
مذاكره اثر معناداري دارد.
فرضیهی پنجم :مشوقهاي اجتماعي بر عينيتگرايي حسابرس با نقش ميانجي خودكارايي
در مذاكره اثر معناداري دارد.
متغيرهاي پژوهش شامل مشوقهاي مالي و مشوقهاي اجتماعي به عنوان متغيرهاي مستقل
و عينيتگرايي حسابرس به عنوان متغير وابسته و خودكارايي در مذاكره به عنوان متغير ميانجي
ميباشد كه از پژوهش (سوانبرگ و همكاران )2019 ،استخراج و مدل مفهومي مطابق شكل 1
ترسيم شده است:
شكل( )1مدل مفهومي پژوهش برگرفته از پژوهش (سوانبرگ و همكاران)2019 ،
مشوقهاي مالي
عينيتگرايي

خودكارايي در مذاكره
مشوقهاي اجتماعي

 -4روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر نوع توصيفي -پيمايشي از نوع همبستگي و بر اساس معادالت رگرسيوني
بوده و از نظر هدف جزء پژوهشهاي كاربردي به حساب ميآيد .همچنين اين پژوهش به لحاظ
گردآوري دادهها از نوع پژوهشهاي ميداني و به لحاظ انجام پژوهش در يك بازهی زماني خاص
از نوع پژوهشهاي مقطعي است .جامعهی آماري اين پژوهش كليهی حسابرسان عضو جامعهی
حسابداران رسمي ايران در استان تهران با استناد به آمار ارائه شده مورخه  1398/09/15در
وبسايت جامعهی حسابداران رسمي ايران تعداد  82670نفر است .جهت نمونهگيري از جدول
مورگان استفاده شده است كه تعداد نمونهی مورد نظر تعداد  384نفر بهدست آمد .روش
نمونهگيري نيز از نوع نمونهگيري غيراحتمالي در دسترس ميباشد .روش گردآوري دادهها به
صورت ميداني و با ابزار پرسشنامه است .ابزار گردآوري دادهها در اين پژوهش دو دسته ميباشد؛
الف) مطالعات کتابخانهاي :از جمله مطالعهی كتابها و نشريههاي داخلي (فصلنامهی حسابداري
و حسابرسي و  )...و خارجي (الزوير ،اسكوپوس و  )...به منظور دستيابي به مباني نظري و ادبيات
پژوهش پيرامون متغيرهاي تحقيق و استفاده از تجارب و يافتههاي پژوهشگران ديگر ،ب) استفاده
از ابزار پرسشنامهی استاندارد (سوانبرگ و همكاران )2019 ،به عنوان ابزار اصلي جمعآوري
اطالعات و به منظور تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی بهصورت
توأم استفاده ميشود .آمار توصیفی :به منظور تحلیل دادههای جمعیتشناختی پژوهش از جدول
فراواني و نمودارهای توصيفي و به منظور توصيف شاخصهاي مركزي و پراكندگي متغيرها از
آمارههای توصیفی شامل میانگین ،انحراف معيار ،حداقل و حداكثر استفاده خواهد شد .آمار
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استنباطی :به منظور ارزیابی پایایی پرسشنامه از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و برای تحلیل و
ارزیابی روایی سؤاالت پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده ميشود .به منظور بررسي نرمال
بودن توزيع متغيرهاي پژوهش از آزمون  K-Sو به منظور آزمون فرضیههاي پژوهش از مدلسازی
معادالت ساختاری با استفاده از دو بستهی نرمافزاری  SPSS V:25.0و  Smart PLS V:3.2استفاده
شده است .قلمرو زماني اين پژوهش از اسفندماه سال  1397تا شهريورماه سال  1398است.
 -5تعاريف عملياتي متغيرهاي پژوهش
مشوقهاي مالي :عبارت است از هر گونه اعطاي پاداش كه بهصورت مالي از طرف شرکت
صورت ميگيرد .در پژوهش حاضر اين متغير با استفاده از ابزار پرسشنامهی استاندارد (سوانبرگ
و همكاران )2019 ،و با توجه به طيف  5گزينهاي ليكرت (كام ً
ال مخالف ،مخالف ،بينظر ،موافق،
كام ً
ال موافق) و با توجه به مؤلفههايي همچون ميزان پرداخت مشوقها ،اعطاي به موقع مشوق،
شايستگيها و  ...مورد سنجش و ارزيابي قرار ميگيرد.
مشوقهاي اجتماعي :مشوقي که شخص از شغل خود دریافت میدارد و آن رضایت و لذتی
است که فرد با انجام وظایف معنادار و پر اهمیت از شغل خود به دست میآورد .در پژوهش
حاضر اين متغير با استفاده از ابزار پرسشنامهی استاندارد (سوانبرگ و همكاران )2019 ،و با
ال مخالف ،مخالف ،بينظر ،موافق ،كام ً
توجه به طيف  5گزينهاي ليكرت (كام ً
ال موافق) و با توجه
به مؤلفههايي همچون اعتماد ،ارتباطات متقابل ،تيمسازيهاي سازماني ،همدلي در سازمان و ...
مورد سنجش و ارزيابي قرار ميگيرد.
عينيتگرايي حسابرس :به داشتن الگوي ذهني حسابرسان در خصوص وظايف محوله كه
بر مبناي مشاهدات عيني و قابل لمس خود بوده گفته ميشود .در پژوهش حاضر اين متغير
با استفاده از ابزار پرسشنامهی استاندارد (سوانبرگ و همكاران )2019 ،و با توجه به طيف 5
ال مخالف ،مخالف ،بينظر ،موافق ،كام ً
گزينهاي ليكرت (كام ً
ال موافق) و با توجه به مؤلفههايي
همچون جامعنگري ،بررسي همه جانبه ،مدركگرايي و  ...مورد سنجش و ارزيابي قرار ميگيرد.
خودكارايي در مذاكره :عبارت است از استقالل فرد در مذاكره و اتخاذ تصميمات مبتني بر
استقالل فكري .در پژوهش حاضر اين متغير با استفاده از ابزار پرسشنامهی استاندارد (سوانبرگ
و همكاران )2019 ،و با توجه به طيف  5گزينهاي ليكرت (كام ً
ال مخالف ،مخالف ،بينظر ،موافق،
كام ً
ال موافق) و با توجه به مؤلفههايي همچون ميزان داشتن استقالل رأي ،ثبت تصميم و  ...مورد
سنجش و ارزيابي قرار ميگيرد.
 -6یافتههای پژوهش
 -6-1آمار توصيفي
در اين پژوهش ویژگیهای خاص نمونه همچون سطح تحصیالت ،سابقهکاری ،جنسیت و رده
حسابرس مورد بررسي قرار گرفت ،نتایج این ویژگیهای توصیفی در جدول  1ارائه شدهاست:
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متغیر

جنسیت
مرد
زن

متغیر

رده حسابرس
حسابرس

حسابرس ارشد

مدير حسابرسي

جدول ( )1آمار جمعیت شناختی نمونه پژوهش
فراوانی

درصد

259

67/45

فراوانی

درصد

186

32/55

125

190

تحصیالت
ليسانس

فوق ليسانس و باالتر

4

1/04

380

98/96

فراوانی

درصد

48/44

كمتر از  5سال

81

21/09

2/08

 10-15سال

143

49/48

8

متغیر

فراوانی

درصد

متغیر

سابقه کار

 5-10سال

160

41/67

37/24

در این پژوهش از آزمون كولموگروف -اسميرنوف برای بررسی فرض نرمال بودن دادههای
پژوهش استفاده شده است .نتایج حاصل از این آزمون در جدول  2ارائه شده است:
جدول ( )2نتایج آمار توصيفي و آزمون كولموگروف اسميرنوف متغيرهاي پژوهش
متغیر
مشوقهاي مالي

مشوقهاي اجتماعي

عينيتگرايي حسابرس
خودكارايي در مذاكره

حجم
نمونه
384
384
384
384

کمينه

بيشينه

3/205

0/513

1

5

آمارهی
آزمون K-S

3/758

0/365

1

5

1/023

سطح
معناداری

5

1/001
1/125

0/070

ميانگين
3/465

3/499

انحراف
معیار

0/428
0/812

1
1

5

0/987

0/658

0/085
0/074

با توجه به اطالعات مندرج در جدول  2سطح معناداری آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای
متغيرهاي مشوقهاي مالي ( ،)0/658مشوقهاي اجتماعي ( ،)0/070عينيتگرايي حسابرس
( )0/085و خودكارايي در مذاكره ( )0/074بهدست آمده و چون مقادير سطح معناداري آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف براي تمام متغیرهای پژوهش بزرگتر از مقدار ( 0/05سطح خطاي
محاسباتي در  )%95است .لذا ميتوان گفت تمام متغیرهای مورد بررسی در پژوهش حاضر دارای
توزیع نرمال میباشند كه براي تحليل روابط بين متغيرها ميتوان از آزمونهاي پارامتريك (ضريب
مسير ،آماره معناداري  tو  )...بهره گرفت.
 -6-2آمار استنباطی
 -6-2-1روائي پرسشنامه
در پژوهش حاضر از پرسشنامهی استاندارد (سوانبرگ و همكاران )2019 ،استفاده شده است
كه به طور طبيعي روايي پرسشنامه مورد تأييد قرار ميگيرد اما به منظور اطمينان بيشتر از
شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده شد .خروجی این آزمونها با لحاظ نمودن اطالعات 30
حسابرس به عنوان نمونهی اوليه در جدول  3ارائه شده است:
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جدول ( )3آزمون  KMOو بارتلت برای متغيرهاي تحقيق
متغيرها

آزمون KMO

سطح معناداري آزمون بارتلت

مشوقهاي مالي

1/801

0/000

مشوقهاي اجتماعي

0/822

0/000

0/851

0/000

عينيتگرايي حسابرس

0/832

خودكارايي در مذاكره

0/000

با توجه به اطالعات مندرج در جدول  3مقدار شاخص  KMOبرای متغيرهاي پژوهش كه باالتر
از  0/7و مقدار سطح معناداري آزمون بارتلت ،کوچکتر از  0/05است .لذا روايي مورد تأييد است.
 -6-2-2پايائي پرسشنامه
براي برآورد 1پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است .بر اين اساس مقدار
آلفا با استفاده از نرمافزار  ،SPSS V:25.0براي هر يك از متغيرهاي پژوهش برابر با جدول 4
بهدست آمده است.
جدول ( )4پايايي پرسشنامه

متغيرها

مشوقهاي مالي

مقدار ضريب آلفاي كرونباخ

مقدار پايايي تركيبي

مقدار پايايي اشتراكي

0/809

0/803

0/800

0/838

مشوقهاي اجتماعي

0/830

عينيتگرايي حسابرس

0/846

0/828

0/824

پايايي كل پرسشنامه

0/855

0/850

خودكارايي در مذاكره

0/828
0/835

0/839

0/820
0/849

با توجه به مقدار آلفاي بهدست آمده براي هر يك از متغيرها كه باالي  0/70بهدست آمده نشان
از تأييد پايايي متغيرها و پرسشنامهی پژوهش است.
آزمون فرضیههای پژوهش
فرضيهی  :1مشوقهاي مالي بر عينيتگرايي حسابرسان اثر معناداري دارد.
 :H0مشوقهاي مالي بر عينيتگرايي حسابرسان اثر معناداري ندارد.
 :H1مشوقهاي مالي بر عينيتگرايي حسابرسان اثر معناداري دارد.
جدول ( )5ضرايب مسير و اعداد معناداري براي آزمون فرضيهی 1
مسیر

از متغیر
مشوقهاي مالي

-

به متغیر

ضریب
مسیر

عدد
معناداری

نتيجه آزمون

عينيتگرايي

0/89

9/63

قبول فرضيه
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با توجه به اين كه مقدار آمارهی آزمون  tاستيودنت محاسبه شده براي متغيرها در بازهی
 +1/96و  -1/96قرار نميگيرد (منطقهی بحراني در سطح اطمينان  ،)%95لذا فرضيه  H1تأييد و
 H0رد ميشود .بنابراين ميتوان گفت مشوقهاي مالي بر عينيتگرايي حسابرسان اثر معناداري
دارد .با توجه به ضريب مسير برآوردي بين متغيرها نشان ميدهد اين اثرگذاري به اندازهی 89
درصد در جهت مثبت و مستقيم ميباشد.
فرضيهی  : 2مشوقهاي اجتماعي بر عينيتگرايي حسابرسان اثر معناداري دارد.
 :H0مشوقهاي اجتماعي بر عينيتگرايي حسابرسان اثر معناداري ندارد.
 :H1مشوقهاي اجتماعي بر عينيتگرايي حسابرسان اثر معناداري دارد.
جدول ( )6ضرايب مسير و اعداد معناداري براي آزمون فرضيهی 2
مسیر

از متغیر
مشوقهاي اجتماعي

-

به متغیر

ضریب
مسیر

عدد
معناداری

نتيجه آزمون

عينيتگرايي

0/80

8/53

قبول فرضيه

با توجه به اين كه مقدار آمارهی آزمون  tاستيودنت محاسبه شده براي متغيرها در بازهی
 +1/96و  -1/96قرار نميگيرد (منطقهی بحراني در سطح اطمينان  ،)%95لذا فرضيه  H1تأييد
و  H0رد ميشود .بنابراين ميتوان گفت مشوقهاي اجتماعي بر عينيتگرايي حسابرسان اثر
معناداري دارد .با توجه به ضريب مسير برآوردي بين متغيرها نشان ميدهد اين اثرگذاري به
اندازهی  80درصد در جهت مثبت و مستقيم ميباشد.
فرضيهی :3خودكارايي در مذاكره بر عينيتگرايي حسابرسان اثر معناداري دارد.
 :H0خودكارايي در مذاكره بر عينيتگرايي حسابرسان اثر معناداري ندارد.
 :H1خودكارايي در مذاكره بر عينيتگرايي حسابرسان اثر معناداري دارد.
جدول ( )7ضرايب مسير و اعداد معناداري براي آزمون فرضيهی 3
مسیر

از متغیر
خودكارايي در مذاكره

-

به متغیر

ضریب
مسیر

عدد
معناداری

نتيجه آزمون

عينيتگرايي

0/42

1/98

قبول فرضيه

با توجه به اين كه مقدار آمارهی آزمون  tاستيودنت محاسبه شده براي متغيرها در بازهی
 +1/96و  -1/96قرار نميگيرد (منطقهی بحراني در سطح اطمينان  ،)%95لذا فرضيه  H1تأييد
و  H0رد ميشود .بنابراين ميتوان گفت خودكارايي در مذاكره بر عينيتگرايي حسابرسان اثر
معناداري دارد .با توجه به ضريب مسير برآوردي بين متغيرها نشان ميدهد اين اثرگذاري به
اندازهی  42درصد در جهت مثبت و مستقيم ميباشد.
فرضيهی  :4مشوقهاي مالي بر عينيتگرايي حسابرس با نقش ميانجي خودكارايي در مذاكره
اثر معناداري دارد.
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 :H0مشوقهاي مالي بر عينيتگرايي حسابرس با نقش ميانجي خودكارايي در مذاكره اثر
معناداري ندارد.
 :H1مشوقهاي مالي بر عينيتگرايي حسابرس با نقش ميانجي خودكارايي در مذاكره اثر معناداري دارد.
جدول ( )8ضرايب مسير و اعداد معناداري براي آزمون فرضيهی 4
از متغیر
مشوقهاي مالي

مسیر

به متغیر

خودكارايي در
مذاكره

عينيتگرايي

ضریب
مسیر

عدد
معناداری

 Zسوبل

نتيجه
آزمون

0/07

4/03

3/97

قبول
فرضيه

با توجه به اين كه مقدار آمارهی آزمون  tاستيودنت و  Zسوبل محاسبه شده براي متغيرها در
بازهی  +1/96و  -1/96قرار نميگيرد (منطقهی بحراني در سطح اطمينان  ،)%95لذا فرضيه H1
تأييد و  H0رد ميشود .بنابراين ميتوان گفت مشوقهاي مالي بر عينيتگرايي حسابرس با نقش
ميانجي خودكارايي در مذاكره اثر معناداري دارد .با توجه به ضريب مسير برآوردي بين متغيرها
نشان ميدهد اين اثرگذاري به اندازهی  7درصد در جهت مثبت و مستقيم ميباشد.
فرضيهی  :5مشوقهاي اجتماعي بر عينيتگرايي حسابرس با نقش ميانجي خودكارايي در
مذاكره اثر معناداري دارد.
 :H0مشوقهاي اجتماعي بر عينيتگرايي حسابرس با نقش ميانجي خودكارايي در مذاكره اثر
معناداري ندارد.
 :H1مشوقهاي اجتماعي بر عينيتگرايي حسابرس با نقش ميانجي خودكارايي در مذاكره اثر
معناداري دارد.
جدول ( )9ضرايب مسير و اعداد معناداري براي آزمون فرضيهی 5
از متغیر

مشوقهاي
اجتماعي

مسیر

به متغیر

خودكارايي در
مذاكره

عينيتگرايي

ضریب
مسیر

عدد
معناداری

 Zسوبل

0.38

4.66

4.55

نتيجه
آزمون
قبول
فرضيه

با توجه به اين كه مقدار آمارهی آزمون  tاستيودنت و  Zسوبل محاسبه شده براي متغيرها
در بازهی  +1/96و  -1/96قرار نميگيرد (منطقهی بحراني در سطح اطمينان  ،)%95لذا فرضيه
 H1تأييد و  H0رد ميشود .بنابراين ميتوان گفت مشوقهاي اجتماعي بر عينيتگرايي حسابرس
با نقش ميانجي خودكارايي در مذاكره حسابرسان اثر معناداري دارد .با توجه به ضريب مسير
برآوردي بين متغيرها نشان ميدهد اين اثرگذاري به اندازهی  38درصد در جهت مثبت و مستقيم
ميباشد.
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جدول ( )10خالصه نتايج آزمون فرضيههاي پژوهش
فرضيهها

مشوقهاي مالي بر عينيتگرايي حسابرسان اثر معناداري دارد.

مشوقهاي اجتماعي بر عينيتگرايي حسابرسان اثر معناداري دارد.

خودكارايي در مذاكره بر عينيتگرايي حسابرسان اثر معناداري دارد.

مشوقهاي مالي بر عينيتگرايي حسابرس با نقش ميانجي خودكارايي در
مذاكره اثر معناداري دارد.

مشوقهاي اجتماعي بر عينيتگرايي حسابرس با نقش ميانجي خودكارايي در
مذاكره اثر معناداري دارد.

نتيجه آزمون فرضيه
تأييد فرضيه
تأييد فرضيه
تأييد فرضيه
تأييد فرضيه
تأييد فرضيه

 -8نتيجهگيري و پیشنهاد
ی  1نشان داد :مشوقهاي مالي و اجتماعي به عنوان ابزاری ضروری بر عملکرد کارکنان
فرضي ه 
و عينيتگرايي آنها شناخته شده است .کارمندی که به خوبی از او تقدیر میشود حس میکند
که برای شرکتی که در آن کار میکند دارای ارزش و احترام است .عالوه براین مشوقهاي مالي
و اجتماعي باعث میشود که کارکنان بیشتر و بهتر کار کنند .باید گفت که کارمندان یک شرکت
موتور چرخانندهی آن شرکت هستند .مشوقهاي مالي و اجتماعي سوخت این موتور است که
موفقیت حقیقی شرکتها از اشتیاق کارکنانشان به استفادهی از خالقیت و تواناییشان در امور شرکت
سرچشمه میگیرد .وظیفهی شرکتها میدانند که با تشویق و پاداش به کارکنان هرچه بیشتر و
بیشتر تواناییهای مثبتشان را پرورش دهند .جایگاه باالی کارکنان با انگیزه نمیتواند به درستی
در یک محیط سازمانی نشان داده شود .کارکنان با انگیزهی خالقتر ،مؤثرتر و مشتاقتر نسبت به
ی  2نشان داد :اگر یک کارمند با
کارکردن در جهت اهداف سازمان هستند .نتايج تحليلها در فرضي ه 
ک کارکنان
موفقیت وظایفش را انجام دهد از جانب سازمان پاداش میگیرد و در حقیقت عامل محر 
در عملکرد ایشان میباشد .کارکنانی که انگیزهی باالیی دارند به عنوان یک مزیت رقابتی در هر
شرکتی بهکار گرفته میشوند چرا که عملکرد ایشان سازمان را به سمت اجرا و تحققپذیری کامل
اهدافش هدایت میکند .در واقع جامعهی حسابداران رسمی با اطالع از این عوامل خواهد توانست
معیارهای قابل اتکا و یکنواختی را در پرداخت مشوقهاي مالي و غيرمالي (اجتماعي) بهدست آورد
که در این صورت از لطمات وارده به حرفهی حسابرسی بهدلیل نگاه بازاری به آن کاسته میشود.
با رشد رقابت در حرفه ،مؤسسات حسابرسی ضرورت ارائهی خدمات با کیفیت هر چه بهتر و بهای
کمتر به بازار را بیشتر دریافتهاند .برای رقابت بر پایهای به غیر از کیفیت و متفاوت کردن خدمات،
مؤسسات حسابرسی به دنبال بهینه نمودن پرداخت مشوقهاي مالي و غيرمالي (اجتماعي) و بهترین
پیشنهادها برای آن هستند .بدین ترتیب که هم درآمد خود را حداکثر سازند و هم کار را در شرایط
رقابتی از دست ندهند .به همین منظور آگاهی از عوامل مؤثر بر عينيتگرايي حسابرس میتواند
ی  3نشان داد :حسابرسان بايستي دربارهی
بسیار مفید باشد .نتايج تحليلها در خصوص فرضي ه 
استفاده درست و به جا و به موقع تهیهکنندگان گزارشهای مالی از استانداردهای حسابداری و هم
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در مورد چگونگی انجام کار حسابرسی ،پیوسته از مهارتهاي حرفهای و عينيتگرايي خود استفاده
کنند .برای آنکه قضاوت حسابرسان در خصوص گزارشات مالي به درستی انجام شود و این واژه
مفهوم بیقیدی حسابرسان یا نامحدود بودن اختیارات آنها در کار حسابرسی تلقی نشود ،الزم
است ضمن کوشش برای شناخت مفهوم آن ،عوامل مؤثر بر عينيتگرايي حسابرس شناسایی شود
تا روشن شود که چگونه مشوقهاي سازماني بر قضاوت حسابرس اثرگذار است .نتايج تحليلها در
ی  4نشان داد :مشوقهاي مالي و مشوقهاي اجتماعي مورد نیازند برای اینکه میزان
خصوص فرضي ه 
مشوقهاي غیر مادی را تثبیت کنند و مشوقهاي مالی مورد نیازند که افراد الیق را جذب و ماندگار
کنند و این کارکنان توانایی این را دارند که سازمان را ارتقا دهند .اگر چه بعضی ار این مشوقها به
صورت مالی هستند .انواع بسیار زیادی از مشوقهاي غیرمالی هم وجود دارد که شرکتها میتوانند
برای کارمندانشان فراهم کنند .آنها در واقع عواملی هستند که ممکن است در کارمند ایجاد انگیزه
کنند .بنابراین برای یک مدیر دانستن اینکه چه چیز در کارکنانش ایجاد انگیزه میکند ضروری است
و احتماالً این در بین کارکنان مختلف باشد .در دنیای حقیقی اعطاي مشوقهاي مالي به سطحهای
باالی عملکرد بسیار مهم است .چرا که این عملکرد کارکنان را دارای انگیزه و عملکردشان را کنترل
میکند .اگرچه بعضی از این مشوقها به صورت مالی است .انواع بسیار زیادی از مشوقهاي غیرمالی
هم وجود دارد که شرکتها میتوانند برای کارمندانشان فراهم کنند .آنها در واقع عواملی هستند
که ممکن است در کارمند ایجاد انگیزه کنند .بنابراین برای یک مدیر دانستن اینکه چه چیزی در
کارکنانش ایجاد انگیزه میکند ،ضروری است و احتماالً این در بین کارکنان مختلف باشد .بهصورت
مختصر اینگونه میتوان گفت که اعطاي مشوقهاي مالي به کارمندان باید بر اساس رابطهی هر
چه تالش بیشتر ،مشوق بیشتر باشد .در اینجا احتیاطهایی هم در مورد راههای اعطاي مشوقهاي
ی  5نشان داد :مشوقهاي مالي
مالي در یک سیستم وجود دارد .نتايج تحليلها در خصوص فرضي ه 
به عنوان ابزاري مديريتي براي جبران عملكردهاي كاركنان در سازمان و همچنين ايجاد تحريك و
ترغيب براي عملكردهاي بهتر آنان مورد استفاده قرار ميگيرد .انتظاري كه از يك نظام مشوقهاي
مالي مؤثر ميرود آن است كه سازمان را در جهت تحقق اهدافش ياري رساند .اگر سودآوري را
يكي از اهداف اصلي مجموع سازمانهاي انتفاعي در سراسر جهان بدانيم ،يك سيستم مشوقهاي
ماليدهي مؤثر بايد بتواند منجر به افزايش سودآوري در اين سازمانها گردد .ارائه طرحهاي نو در
جهت كاهش هزينهها ،افزايش درآمد ،طرح يك محصول جديد ،حذف فعاليتهاي غيرمؤثر و ...كه
منجر به افزايش بهرهوري در سازمان ميگردد ،تنها و تنها از عهده افرادي برميآيد كه به درستي
برانگيخته شده باشند و يكي از ابزارهاي مهم ايجاد تحريك و انگيزه در كاركنان ميتواند سيستم
مشوقهاي ماليدهي مناسب باشد .آنها مشوقهاي اجتماعي را يک دارائي ناملموس با پتانسيل
خلق ارزش براي سازمان و کل جامعه ميداند كه ميتواند بر برداشتهاي ذهني كاركنان اثر مستقيم
بگذارد .بر این مبنا جوهره مشوقهاي مالي هدف گرفتن انگیزش در افراد است و از آنجا که انسان
موجودی با شعور ،مقایسهگر و منفعت محور است ،فرآیند تحریک انگیزش در او فرآیندی آگاهانه و
قابل تحلیل است .در صورتی که پرداخت و اعطای مشوقهاي مالي به افراد بر اساس مالک و معیار
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روشن و شفافی انجام نشود و ابهام در آن زیاد باشد ،احتمال ناکارآمدی و بیتأثیر بودن آن و یا
حتی تبدیل شدنش به ابزاری ضد انگیزش افزایش مییابد .بنابراین تعیین مالکهای روشن و قابل
اندازهگیری در اثربخشی مشوقهاي مالي نقش بسیار مهم و حیاتی دارد.
با توجه به نتايج فرضيهی اول پژوهش كه نشان داد مشوقهاي مالي بر عينيتگرايي حسابرسان
اثر معناداري دارد ،لذا در اين خصوص به مديران ارشد و اجرايي مؤسسههای عضو جامعهی
حسابداران رسمي ايران پيشنهاد ميشود از یک تیم باکیفیت برای تعیین و اجرای سیاستهای
تشویقی سازمان خود استفاده نمايند .ابتدا اطمینان حاصل كنند که این تیم دارای برنامهریزی
کامل در اجرای روشهای تشویقی کارمندان است ،سپس به آنها اجازه دهند تا اطالعات مورد
نیاز را به نحو دلخواه خود به دست آورند .با توجه به نتايج فرضيهی دوم پژوهش كه نشان داد
مشوقهاي اجتماعي بر عينيتگرايي حسابرسان اثر معناداري دارد ،لذا در اين خصوص به مديران
ارشد و اجرايي جامعهی حسابداران رسمي ايران پيشنهاد ميشود تصمیمگیری ،برای دادن پاداش
و مزایا باید بر اساس دادههای به دست آمده از کارایی کارمندان باشد تا نشان دهد به اطالعات
جمعآوری شده اهمیت داده شده است .معموالً واحد مدیریت کیفیت در سازمان از تصمیمهای
احساسی و ناآگاهانه اجتناب میکند و بر اساس فرآیندهای داده محور تصمیمگیری میکند.
بنابراین بهتر است سیستمهای تشویقی نیز در راستای مدیریت کیفیت عمل شود .با توجه به
نتايج فرضيهی سوم پژوهش كه نشان داد خودكارايي در مذاكره بر عينيتگرايي حسابرسان اثر
معناداري دارد ،لذا در اين خصوص به مديران ارشد و اجرايي جامعهی حسابداران رسمي ايران
پيشنهاد ميشود طراحی و اجرای برنامهی آموزش خودكنترلي و خودمديريتي و خودكارايي در
رأس برنامههاي مديريت منابع انساني سازمان قرار گيرد .با توجه به نتايج فرضيهی چهارم پژوهش
كه نشان داد مشوقهاي مالي بر عينيتگرايي حسابرس با نقش ميانجي خودكارايي در مذاكره
حسابرسان اثر معناداري دارد ،لذا در اين خصوص به مديران ارشد و اجرايي جامعهی حسابداران
رسمي ايران پيشنهاد ميشود در اعطاي مشوقهاي مالي اصل فوريت و عدالت را در رأس نظام
مديريت پاداش قرار دهند .با توجه به نتايج فرضيهی پنجم پژوهش كه نشان داد مشوقهاي
اجتماعي بر عينيتگرايي حسابرس با نقش ميانجي خودكارايي در مذاكره اثر معناداري دارد ،لذا
در اين خصوص به مديران ارشد و اجرايي جامعهی حسابداران رسمي ايران پيشنهاد ميشود فراتر
از ارزش مالی و سودمندی هرجایزه ،احتمال ایجاد محیطی رقابتی همراه درگیریها و احساسات
بد پس از آن را پيشبيني كنند .بهتر است برای مقابله با این موضوع ارزش واقعی پاداشها را
پایین نگاه دارند و روند پرداخت پاداشها را بر اساس کار تیمیقرار دهند.
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Abstract
audit budget is based on the judgement of audit risk related to firm and managerial
characteristics.The more risky the business unit, the higher the budget of the auditors.
Therefore, the audit budget reflects the auditors’ inference of the entityIn this study,
the source of information related to the disclosure of corporate social responsibility
performance information (checklist) is the report of the activities of the board of
directors of companies on the Cadal site. Also in this research for data analysis, SPSS
and EVIEWS software have been used. To test our hypotheses, Multivariate regression
analysis based on composite-panel data was used to test the research models. we
found that corporate Social responsibility performance has a negative effect on audit
budget, and also, the emphasis of matter paragraphs (EOM) affects this relationship.
This study helps users to be careful in identifying the motivations for disclosing
information about corporate social responsibility performance and emphasis of matter
paragraphs provides a clue to the judgment of immoral managers.
Key Words: corporate social responsibility, audit budget, emphasis of matter
paragraphs
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تأثیر افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها بر
بودجهی کار حسابرسی با در نظر گرفتن بند تأکید بر مطلب
خاص در گزارش حسابرس مستقل
محمد محمودی  ،1سمیه قمری
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چکیده
قضاوت حسابرسان در مورد بودجهی کار حسابرسی بر اساس ریسک حسابرسی مرتبط با شرکت و ویژگیهای
مدیریتی واحد تجاری است .هر چه واحد تجاری صاحبکار پرریسکتر است بودجهی کار حسابرسان باالتر میباشد.
بنابراین بودجهی کار حسابرسی منعکسکنندهی استنباط حسابرسان از واحد تجاری است.
در اين پژوهش منبع دریافت اطالعات مربوط به افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها( ،چک
لیست) از گزارش فعالیتهای هیئتمدیره شرکتها در سایت کدال میباشد .هم چنین در این پژوهش برای تجزیه و
تحلیل دادهها ،از نرمافزار  SPSSو  EVIEWSاستفاده شده است .برای آزمون مدلهای پژوهش از تحلیل رگرسیون
چند متغیره مبتنی بر دادههای ترکیبی-پانل استفاده شده است.
نتایج حاکی از آن است که افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت بر بودجه کارحسابرسی ،تأثیر
منفی دارد و همچنین بند تأکید بر مطالب خاص بر این ارتباط اثر میگذارد .این پژوهش به استفادهکنندگان کمک
میکند تا در تشخیص انگیزههای افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها دقت کافی را به عمل آورند
و بند تأکید بر مطلب خاص سرنخی برای قضاوت مدیران غیراخالقی فراهم میکند.
واژههایکلیدی :افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی ،بودجه کار حسابرسی ،بند تأکید بر مطالب خاص
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 -1مقدمه
با وقوع رسواییهای مالی در هزاره جدید ،اعتماد سرمایهگذاران نسبت به صورتهای مالی
از بین رفت و سهامداران و اعتباردهندگان را بر آن داشت که عالوه بر ابعاد مالی ،به تعهدات
واحدهای تجاری در زمینهی مسئولیت اجتماعی و افشای اطالعات آن در بازار سرمایه بیشتر
از پیش توجه نمایند (حساس یگانه ،برزگر .)1394 ،مسئولیت اجتماعی ،نشاندهندهی وظایف
سازمانها نسبت به کلیهی ذینفعان میباشد (عرب صالحی و همکاران .)1392 ،از طرفی اهمیت
عملکرد حسابرسان مستقل بر کسی پوشیده نیست .حسابرسان مستقل در ایجاد اعتماد عمومی
برای سرمایهگذاران نقش مهمی ایفا میکنند و در سطح عمومی ،با پاالیش اطالعات مالی مبنای
تصمیمگیری مفید و آگاهانه استفادهکنندگان را فراهم میکنند .با این حال فساد و رسواییهای
مالی که در سالهای اخیر در گوشه و کنار دنیا از جمله ایران رخ داده ،دامنگیر حسابرسان نیز بوده
است (درخشانمهر و همکاران .)1399 ،مسئولیت اجتماعی شرکتها موضوعی جدید در ادبیات
و تحقیقات حسابداری به شمار رفته و ازجنبههای مختلف توسط سرمایهگذاران ،تحلیلگران،
مدیران و محققین مورد توجه قرار گرفته است .امروزه سهامداران خواهان سرمایهگذاری در
شرکتهایی هستند که به گونهای مناسب مسئولیتهای اجتماعی را انجام میدهند .طرفداران
افشای اطالعات مسئولیتهای اجتماعی ادعا میکنند که شرکتها برای افزایش ثروت سهامداران
این اطالعات را افشا میکنند (جلیلی ،قیصری .)1393 ،اگر مدیران شرکتها از افشای مسئولیت
اجتماعی شرکت برای مشروعیت دادن به رفتار خود استفاده کنند ،اصول اخالقی مدیریت مورد
سؤال قرار میگیرد و منجر به افزایش ریسک حسابرسی میشود .حسابرسان بر این اساس
هزینههای حسابرسی بیشتری را در پاسخ به افزایش ریسک حسابرسی و تالش بیشتر حسابرسی
درخواست میکنند (کری و همکاران .)2017 ،به عقیده کیم و همکاران ( ))2013رابطهی قابل
توجهی بین هزینههای حسابرسی و اطالعات غیر مالی مانند مسئولیت اجتماعی وجود دارد.
حقالزحمهی خدمات حسابرسی شرط ضروری برای اطمینان نسبت به کیفیت حسابرسی است.
اگر چه حقالزحمهی بیشتر حسابرسی همیشه بیانگر حسابرسی با کیفیت باالتر نیست اما
عالوه برداشتن کیفیت حسابرسی مناسب ،مؤسسات حسابرسی هزینهی استانداردی را برای انجام
کار خود درنظر میگیرند که به طور طبیعی حقالزحمهی دریافتی آنها بیشتر از این هزینههاست
(رضایی و همکاران.)1398 ،
از نتایج مطالعات پیشین در رابطه با عوامل تعیینکنندهی حقالزحمه حسابرسی پی بردند که
ارزش حسابرسی از طریق برآورد ساعات الزم برای انجام حسابرسی ،بودجهبندی میشود .همچنین
این مطالعات به عوامل بیشتری از جمله تالش حسابرس ،ریسکها و پیچیدگی کار اشاره کردند که
به طور مستقیم به تعیین بودجه کار حسابرسی مربوط است (جامعی ،نجفی.)1398 ،
کری و همکاران ( )2017نشان دادند که مدیران فرصت طلب برای دورکردن اذهان سرمایهگذاران
و دیگران از واقعیتها از مسئولیت اجتماعی استفاده میکنند .درواقع از مسئولیت اجتماعی به طور
کاربردی (مثبت) استفاده نمیشود و این بدان معنی است که افشای اطالعات عملکرد مسئولیت
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اجتماعی شرکتها باال لزوماً مرتبط با مسئولیت اجتماعی ذینفعان نیست .بنابراین سرمایهگذاران
نیاز دارند که این دو انگیزه متضاد را از هم تشخیص بدهند اما این امر بسیار مشکل است .زیرا آنان
دسترسی محدودی به اطالعات خصوصی واحدهای تجاری و مدیران دارند.
وقتی ریسک حسابرسی باال است زمانی که صرف انجام امور حسابرسی میشود نیز باال است و
بالعکس(دی فوند ،ژانگ .)2014 ،اغلب مدیریت سود و موارد مربوط به دادخواهی بودجهی کار
حسابرس را باال میبرد اما یک محیط اطالعاتی شفاف بهوسیلهی سیستم مدیریتی اخالق مدارانه،
طول زمان حسابرسی را کاهش میدهد (لی و همکاران .)2016 ،در همین راستا ،برخی پژوهشـگران
عرصهی مسئولیت اجتماعی شرکتها در کشورهاي توسعه یافته و برخی از کشورهاي درحال توسعه
با اقتصادهاي نوظهور ،عالوه بر شناسایی ابعاد و مؤلفههاي مسئولیت اجتماعی ،به ارزیابی پیامدهاي
مالی افشاي اطالعات مسئولیت اجتماعی شرکتها پرداختهاند .اگرچه نتایج این پژوهشها در اکثر
موارد ،باهم ناسازگار بودهاند اما پژوهشگران دالیـل ناسازگاري نتایج را در نبود معیار پذیرفته شدهی
جهانی براي هر دو معیار افشاي مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکتها بیان نمودهاند؛ به
طوريکه براي سنجش افشاي اطالعات مسئولیت اجتماعی شرکتها و شناسایی ابعـاد و مؤلفههاي
آن هنوز هـیچ اجماعی میان محققان و سازمانها جـود ندارد و معیارها و استانداردهاي بینالمللی
زیادي را پژوهشگران ،سازمانهاي تدوین استانداردها و بورسهای مختلف تهیه کردهاند .از سوي دیگر
اگرچه معیارهاي عملکرد حسابداري از دیرباز مورد عنایت سرمایهگذاران بوده است لیکن انتقادهای
وارد بـر معیارهاي سـنتی سنجش عملکرد ،ظهور معیارهاي عملکرد اقتصادي را موجب شده است.
بااین حال معیارهاي اقتصادي نیز خالی از اشکال نبوده و با کاستیهایی همراهاند بنابراین استنباط
میشود که تنها انتخاب معیار و اتکاي صرف بر آن براي ارزیابی عملکرد مالی مناسب نیست و
بهکارگیري ترکیبی از معیارها به منظور گرفتن تصمیمهاي اقتصادي آگاهانهتر ضروري مینماید
(آذربایجانی و همکاران)1390 ،
حسابرسان در هنگام قبول کار حسابرسی به عواملهایی توجه میکنند تا بتوانند میزان کاری که
قرار است انجام دهند را برآورد کنند مثل میزان فروش و دارایی شرکت .پژوهشهای زیادی در رابطه
با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده و در اغلب این مطالعات ،عوامل توصیفی شامل ریسک،
حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی مورد توجه قرار گرفته است (رشیدی باغی.)1393 ،
به طور خالصه ،هدف این پژوهش ،اوالً) بررسی رابطهی بین افشای اطالعات عملکرد اجتماعی
شرکتها و بودجهی کار حسابرسی میباشد که نشاندهندهی سطح ریسک شرکت است و ثانیاً)
بررسی این موضوع است که آیا بند تأکید بر مطالب خاص تأثیر تعدیلکنندهای در این ارتباط
دارد یا خیر؟
 -2مبانی نظری پژوهش
شاخص پایداری داونز جونر پایداری را به عنوان معیاری برای ارزیابی اقتصاد شرکتی و عملکرد
اجتماعی و محیطی شرکت میداند باتوجه به اینکه افشای اطالعات عملکرد اجتماعی شرکتها
1

پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره سوم | تابستان 1400

| | 54

برای ارزیابی فعالیتهای اجتماعی و محیطی شرکتی ،عامل مهمی برای پایداری واحدهای تجاری
است و همواره سرمایهگذاران به واحدهای تجاری نگاه ویژهای دارند که عملکرد اجتماعی باالتری
دارند (چانگ چونگ .)2018 ،عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت ،یکی از انواع اطالعاتی است که
باید مورد توجه حسابرسان قرار گیرد .اگر عملکرد مسئولیت اجتماعی ،ضعیف ارزیابی شود ،قاعدتاً
ریسکهای مقرراتی ،قضایی و سابقهای مشتریان را افزایش خواهد داد .ارزیابی ریسک باالتر منجر
به افزایش بودجهی ساعات کار حسابرسی میشود (کری و همکاران.)2017 ،
اظهارنظر حسابرس ،اغلب مهمترین اطالعات در گزارشهای مالی و حسابرسی است.
حسابرسان همواره از زبانهای مختلفی برای برقراری ارتباط و تبادل اطالعات مهم و توضیح موارد
فوق استفاده میکنند که از جمله میتوان به بند تأکید بر مطالب خاص اشاره کرد .استاندارد
بینالمللی حسابرسی شمارهی  706بیان میکند که اگر حسابرس به این نتیجه برسد موضوع
ارائه شده یا افشا شده در صورتهای مالی از نظر حسابرس ،از اهمیت خاصی برخوردار است باید
برای درک بهتر کاربران از این موضوع اساسی در صورتهای مالی از بند تأکید بر مطالب خاص
استفاده کند و بند تأكيد بر مطلب خاص را بايد به شرطي در گزارش خود درج کند که شواهد
حسابرسي كافي و مناسب مبني بر اينكه موضوع مورد نظر به طور بااهميتي در صورتهاي مالي
تحريف نشده است ،كسب كرده باشد.
درواقع بند تأکید بر مطالب خاص ،اظهارنظر دررابطه با ریسکهای احتمالی شرکت از قبیل
ارائهی اظهارنظر درباره تداوم فعالیت شرکت یا معاملهی قابل مالحظه میباشد و شامل قضاوت
حسابرس در ارتباط با صداقت و استقالل مدیریتی و وضعیت مالی واحد و نشانگر استنباط
حسابرس از ریسک مدیریتی و شرکتی میباشد .بند تأکید بر مطالب خاص شامل مواردی
چون ابهام نسبت به نتايج آتي دعاوي حقوقي غيرمعمول يا اقدامات خاص مراجع نظارتي و
بهكارگيري استاندارد حسابداري جديد پيش از تاريخ اجرا (در صورت مجاز بودن) كه اثر فراگيري
بر صورتهاي مالي دارد و همچنین وقوع رويدادي كه اثر عمدهاي بر وضعيت مالي واحد تجاري
داشته يا دارد و ابهام با اهميت دربارهی تداوم فعاليت میباشد (اف اس اس.)2016 ،
به عقیدهی کیم و همکاران ( )2013رابطهی قابل توجهی بین حقالزحمهی حسابرسی و
اطالعات غیر مالی مانند مسئولیت اجتماعی وجود دارد .این ریسکها سطح حقالزحمهی
حسابرسی را تعیین میکند و نشان میدهد که بین مسئولیت اجتماعی شرکتها و میزان
حقالزحمههای حسابرسی رابطه وجود دارد اما از آنجایی که امکان قصور حسابرسی (ریسک
حسابرسی) وجود دارد ،بنابراین ریسک دعاوی قضایی آتی باید به عنوان عامل تعیینکنندهی
حقالزحمه حسابرس مورد توجه قرار گیرد (سوریکوزی و همکاران .)2018 ،برخی از مطالعات
نشان دادند که هرچه سطح ریسکها باالتر باشد ،بودجهی کاری حسابرسان افزایش مییابد
(بل و همکاران .)2001،بودجهی ساعات کار حسابرسی تعداد ساعات مورد نیاز برای هر یک از
سرفصلهای حسابداری میباشد و در فرم بودجهی حسابرسی لحاظ میگردد و در شرکتهای
تولیدی و سایر شرکتها با توجه به ظرفیتها وتوانمندی و عملکرد سالهای گذشته و میزان
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درآمد عملیاتی وغیر عملیاتی و هزینههای عملیاتی وغیر عملیاتی ومقایسه عملکردهای گذشته
با پیشبینی آتی میباشد.
 -3پیشینهی پژوهش
کیم و جانگ ( )2020به بررسی موضوع تأثیر افشای اطالعات عملکرد اجتماعی شرکتها
برروی بودجهی کار حسابرسی با توجه به نقش تعدیلگر بند تأکید بر مطالب خاص پرداختند.
نتایج پژوهش حاکی از آن بود که ارتباط منفی و معناداری بین افشای اطالعات عملکرد اجتماعی
شرکتها و بودجهی کار حسابرسی وجود دارد و همچنین دریافتند که بند تأکید بر مطالب خاص
میتواند شاخصی برای تشخیص انگیزههای فرصت طلبانه و یا رفتار اخالق مدارانه مدیریت باشد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که بند تأکید بر مطالب خاص سرنخی برای قضاوت مدیران
غیراخالقی فراهم میکند .بندهای تأکید بر مطالب خاص در گزارشهای حسابرسی نشاندهندهی
میزان باالی تخصص حسابرسان میباشد و همچنین میتوان آن را به عنوان یک مورد مستقیم
مربوط به ارزیابی پایداری شرکت مانند وجود فرض تداوم فعالیت شرکت در نظر گرفت.
کری و همکاران ( )2017دریافتند که رابطهی مثبت بین گزارشگری مسئولیت اجتماعی و
حقالزحمهی حسابرسی در شرکتهای دولتی نسبت به شرکتهای غیر دولتی ضعیفتر است.
زیرا شرکتهای غیردولتی از افشای مسئولیت اجتماعی جهت اهداف حساب آرایی استفاده
میکنند و حسابرس حقالزحمهی بیشتری را جهت تالش و ریسک حسابرسی بیشتر در این
شرکتها تقاضا خواهد کرد.
جین و رضایی ( )2016در پژوهشی به بررسی «ارتباط ارزش مسئولیت اجتماعی دربین
سرمایهگذاران»  51شرکتها پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که عرضهکنندگان استقراضی
آگاه هنگام تصمیمات سرمایهگذاری خود به افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها
و افشای اطالعات در زمینههای زیست محیطی ،اجتماعی و راهبری شرکتی توجه میکنند .آنها
رابطهی منفی بین رتبه افشای زیست محیطی ،اجتماعی و راهبری شرکتی با فروش استقراضی
کشف نمودند .بدین معنا که فروشندگان استقراضی از سرمایهگذاری در شرکتهای دارای رتبه باالی
مسئولیت اجتماعی اجتناب میکنند.
سالوسکی و زولچ ( )2014در پژوهشی تحت عنوان «رابطهی بین مسئولیت اجتماعی شرکت
و کیفیت سود» نتیجهگیري کردند که شرکتهایی که رتبهی مسئولیت اجتماعی باالتری دارند،
میزان مدیریت سود باالتر و شرکتهایی که رتبه مسئولیت اجتماعی پایینتری دارند ،محافظه
کاری بیشتری دارند .یافتههای این تحقیق حاکی از این است که شرکتها به دالیل فرصت طلبانه
در مسئولیت اجتماعی مشارکت میکنند .بنابراین بین مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت
گزارشگری مالی ارتباط منفی وجود دارد.
مارتینز -فررو و همکاران ( )2013در تحقیقی به بررسی «ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی
و کیفیت اطالعات مسئولیت اجتماعی شرکتها» پرداختند .نتایج این تحقیق حاکی از آن است
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که شرکتهایی که گزارشگری مالی را با کیفیت باالتری ارائه میکنند ،تمایل بیشتری به محافظه
کاری و تمایل کمتری به اعمال غیراخالقی مانند مدیریت سود دارند .همچنین شرکتهای دارای
کیفیت باالی اطالعات مالی ،تمایل به انتشار گزارش توسعه پایدار با کیفیت باال دارند.
حساس یگانه و همکاران ( ،)1399در پژوهشی به بررسی «ارتباط گزارشگری مسئولیت
اجتماعی با ارزش شرکتها» پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که سهامداران حاضرند برای
شرکتهایی که اطالعات بیشتری (از جمله در زمینهی مسئولیت اجتماعی) افشا میکنند بهای
بیشتری بپردازند .بنابراین از نتایج این تحقیق میتوان نتیجهگیری نمود که اطالعات گزارشگری
مسئولیت اجتماعی ،در تصمیمات سرمایهگذاری مربوط تلقی میگردد .همچنین نتایج آزمونهای
این تحقیق نشان میدهد که گزارشگری مسئولیت اجتماعی مرتبط با مجموعهای از اطالعات به
جز صورتهای مالی میباشد که در ارزیابی سرمایهگذاران نسبت به ارزش شرکتها در نظر گرفته
میشوند .به عبارتی اطالعات گزارشگری مسئولیت اجتماعی ،دارای ارتباط با ارزش افزایشی
نسبت به اطالعات مالی مندرج در گزارشهای ساالنه میباشد.
آرش درخشانمهر و همکاران ( )1399در پژهشی به بررسی این موضوع پرداختند که
مسئولیتهای اجتماعی توان پیشبینی عملکرد حسابرسان را دارند .همچنین در این پژوهش
ارتباط بین اخالق حرفهای و رهبری اخالقی و مسئولیتهای اجتماعی با عملکرد حسابرسان
مورد بررسی قرار گرفته شد .نتایج پژوهش حاکی از آن بود که اخالق حرفهای و رهبری اخالقی
و مسئولیتهای اجتماعی تأثیر مستقیم بر عملکرد حسابرسان مستقل دارد.
جامعی و نجفی ( )1398درپژوهشی به بررسی موضوع «رابطهی بین افشای مسئولیت اجتماعی
شرکت و حقالزحمه حسابرسی» پرداختند .آنان در این پژوهش نشان دادند بین مسئولیت
اجتماعی و حقالزحمهی حسابرسی رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد لکن این رابطه در
شرکتهای دارای چارچوب مشخص و تنظیم شده برای گزارشگری مسئولیت اجتماعی ،منفی و
معنادار است به عبارت دیگر در این شرکتها چالش حسابرس کمتر میشود و منجر به کاهش
حقالزحمه حسابرسی میشود.
کردستانی و همکاران ( )1398در پژوهشی تحت عنوان «تأثیر افشاي مسئولیت اجتماعی
بر معیارهاي حسابداري ،اقتصادي و بازار ارزیابی عملکرد شرکتها» یافتند که ارتباط مثبت و
معناداری بین سـطح افشاي مسئولیت اجتماعی شرکتها ،عملکرد مالی شرکت وجود دارد و
همچنین دریافتند که ارتباط منفی و معناداری بین سطح افشاي مسـئولیت اجتماعی شرکتها،
هزینهی سرمایه شرکت وجود دارد.
جلیلی و قیصری ( )1393به بررسی رابطهی بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت سود با استفاده
از چهار معیار کیفیت سود پرداختند .نتایج نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی و اقالم تعهدی
اختیاری رابطهی مثبت وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد که در مدل اقالم تعهدي اختیاري و
مدل هزینههاي تولیدي غیرعادي ،بین مسئولیتهاي اجتماعی شرکتی و مدیریت سود رابطهی
مثبت غیرمعنادار وجود داشته و در مدل وجوه نقد عملیاتی غیرعادي و مدل هزینههاي اختیاري
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غیرعادي ،بین مسئولیت هاي اجتماعی شرکتی و کیفیت سود رابطه معناداري وجود دارد.
 -4فرضیههای پژوهش  
فرضیهی اول :افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها برروی بودجهی کار
حسابرسی تأثیر منفی دارد.
فرضیهی دوم :به نظر نمیرسد که افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها
برروی ارزش شرکت تأثیر داشته باشد.
فرضیهی سوم :درصورت وجود بند تأکید برمطالب خاص به نظر نمیرسد که افشای اطالعات
عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها بر بودجهی کار حسابرسی تأثیر داشته باشد.
 -5روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی به شمار میرود و بر مبنای روش ،از نوع همبستگی با
رویکرد رگرسیونی محسوب میشود که در آن برای آزمون مدلهای پژوهش از تحلیل رگرسیون
چند متغیره مبتنی بر دادههای ترکیبی-پانل استفاده شده است .جامعهی آماری پژوهش شامل
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که کلیهی شرایط ذیل را داشته باشند.
با توجه به اینکه تا قبل ازسال  1393دادههاي مسئولیت اجتماعی شرکتها وجود ندارد و یا
پراکنده و غیرقابل مقایسه است ،بنابراین قلمرو زمانی پژوهش از سال  1393تا  1397میباشد.
در این پژوهش ،براي انتخاب نمونه ،از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است .شرایط نمونه
عباتند از:
 -1با توجه به دورهی زمانی  1397 – 1393شرکت باید در سال  1397در فهرست شرکتهای
پذیرفته شده اوراق بهادار باشد و تا پایان سال  1397از فهرست حذف نشده باشد.
 -2به منظور یکنواختی ،سال مالی تمام شرکتها باید منتهی به پایان اسفند ماه هرسال باشد.
 -3جهت یکسانسازی و تعمیمپذیری نباید دورهی مالی شرکتها طی سالهای مورد مطالعه
 1397 – 1393تغییر کرده باشد.
 -4شرکتهای هلدینگ و یا واسطهگری مالی از نمونه حذف خواهند شد .زیرا مرزبندی مشخصی
بین فعالیت عملیاتی و تأمین مالی آنها وجود ندارد و دارای ساختار سرمایهی متفاوتی هستند.
 -5اطالعات مورد نظر برای استخراج دادههای مربوط به شرکتها و اطالعات مدیریتی مورد
نیاز آنها (ویژه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی) در دسترس باشد.
 -6فعالیت شرکتها باید به طور مستمر ادامه داشته باشد و نباید وقفهی معامالتی بیش از  3ماه
داشته باشد.
مبتنی بر مالکهای گفته شده ،از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
در مجموع  82شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب و در نهایت با توجه به دورهی زمانی
 5ساله ،دادههای مربوط به  410سال – شرکت از طریق نمونه گیری فوق استخراج شده است.
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جدول ( )1نحوه تفکیک نمونهها براساس بند تأکید بر مطالب خاص
سال ها

تعداد شرکتهایی که دارای بند
تأکید بر مطالب خاص هستند.

تعداد شرکتهایی که بند
تأکید بر مطالب خاص ندارند.

94

67

15

93

67

95

64

96

97

جمع

15
18
13

69

10

72

71

339

جمع
82
82
82
82
82

410

در جدول فوق ،نمونهها براساس سال و شرکتهایی که دارای بند تأکید هستند یا فاقد بند
تأکید بر مطالب خاص هستند تفکیک شدند.تعداد  339شرکت دارای بند تأکید بر مطالب خاص
بودند و تعداد  71شرکت فاقد بند تأکید بر مطالب خاص هستند.
مبانی نظری پژوهش از کتب و مقاالت تخصصی فارسی و التین گردآوری شده است .دادههای
خام مربوط به صورتهای مالی با استفاده از نرمافزار ره آورد نوین و هم چنین با مراجعه به شبکه
اطالعرسانی (کدال) بورس اوراق بهادار جمعآوری گردید .منبع دریافت اطالعات مربوط به افشای
اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها( ،چک لیست) از گزارش فعالیتهای هیئتمدیره
شرکتها در سایت کدال میباشد .هم چنین در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از
نرمافزارهای  SPSSو  EVIEWSاستفاده شده است.
 -6مدل و متغیرهای پژوهش
برای آزمون فرضیهی اول از مدل شمارهی  1استفاده میشود ( :کیم و جانگ)2020 ،
مدل شمارهی )1

LNAHit = α0 + α1(CSP) it + α2SIZEit + α3LEVit + α4BIG4it + α5ROAit + α6LARit +
α7LOSSit + α8CONit + α9ARINVit + α10CFOit + α11BTMit + α12QRit + α13GRWit +
α14 CHNit + εit

جهت آزمون فرضیهی دوم از مدل شمارهی  2استفاده میشود( :کیم و جانگ)2020 ،
مدل شمارهی )2

TQ = α0 + α1(CSP) + α2SIZE + α3LEV + α4BIG4 + α5ROA + α6LAR + ε

جهت آزمون فرضیهی سوم از مدل شماره 3استفاده میشود( :کیم و جانگ)2020 ،
مدل شمارهی )3

LNAHit = α0 + α1(CSP) it + α2SIZEit + α3LEVit + α4BIG4it + α5ROAit + α6LARit +
α7LOSSit + α8CONit + α9ARINVit+ α10CFOit + α11BTMit + α12QRit + α13GRWit +
α14 CHNit + εit
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الزم به توضیح است که برای آزمون فرضیهی شمارهی  3مجددا ً از مدل شماره  1استفاده میشود.
لذا در این مدل ،آزمون برای شرکتهایی که دارای بند تأکید بر مطالب خاص هستند و شرکتهایی
که بدون بند تأکید بر مطالب خاص هستند به طور جداگانه انجام میشود تا تأثیر تعدیلگر آن بر
روی ارتباط بین افشای عملکرد اجتماعی و بودجهی کار حسابرسی مورد آزمون قرار گیرد.
 -6-1متغیرهای وابسته
 :LNAHitلگاریتم طبیعی جمع ساعات بودجه شدهی کار حسابرسان میباشد .جمع ساعات کار
بودجه شده حسابرسان ازطریق تقسیم مبلغ حقالزحمهی حسابرسی بر میانگین نرخ حسابرسان در
سطوح مختلف شامل مدیر ،مدیریت حسابرسی ارشد ،حسابرس ،کمک حسابرس به دست میآید.
الزم به توضیح است جامعهی حسابداران رسمی ایران به موجب مفاد مفاد  ۴و  ۵آییننامهی تعیین
حقالزحمهی پایهی خدمات حسابرسی ،هر ساله نرخ مبنای حقالزحمهی خدمات حسابرسی را
تعیین میکند .لذا از این میانگین برای برآورد ساعات کار بودجه شدهی خدمات حسابرسی استفاده
شده است .دلیل استفاده از ساعات بودجه شدهی کارحسابرسی در این پژوهش ،تعیین بودجهی
کار حسابرسی بدون در نظر گرفتن نرخ تورم ساالنه بر مبنای نرخ خدمات پایه جامعهی حسابداران
رسمی ایران میباشد.
 :TQکیو -توبین :این شاخص بیانگر معیار ثروت با گرایش ارزش از منظر سرمایهگذاران
میباشد و از رابطهی زیر بهدست میآید :مجموع ارزش بازار سهام شرکت و ارزش بدهیها تقسیم
بر ارزش دفتری داراییها.
 -6-2متغیرهای مستقل و کنترلی
( :)CSPشاخص مسئولیت اجتماعی شرکتها ( )CSRمتغیر مستقل پژوهش است .سطح
افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها از طریق گزارشهای ساالنه هیئتمدیره سنجیده میشود.
براي سنجش افشاي مسئولیت اجتماعی شرکتها و شناسایی ابعاد و شاخصهاي آن اگرچه هنوز
هیچ اجماعی میان محققان و سازمانها جود ندارد .بااین حال پژوهشگرانی از قبیل هاکستون و
میلن( ،)1996برانکو و رودریگرز ( ،)2008حنیفه و کوك ( ،)2005جنیفرهو و تیلور (،)2006
خان ( )2010و صالح و همکاران ( ،)2010سازمانهاي تدوین استاندارد و بورسهاي مختلف
از قبیل ایزو  ،26000شاخص پایداري داو جونز سازمان پیشگام گزارشگري جهانی ( 1)GRIو
شاخص کی آل دی ) 2 (kldمعیارها و استانداردهاي بین المللی زیادي را تهیه کردهاند .بر این
اساس ،به منظور تدوین چک لیست افشاي مسئولیت اجتماعی شرکتها ابتدا تعداد زیادي از
منابع نظري ،پژوهشی ،استانداردها و معیارهاي بینالمللی مرتبط در حوزهی مسئولیت اجتماعی
شرکتها بررسی شد و با توجه به فراوانی ابعاد و مؤلفههاي استفاده شده در پژوهشهاي قبلی و با
ترکیب استانداردها و رهنمودهاي بینالمللی و در نظر گرفتن شرایط محیطی ایران ،چک لیست
نهایی مسئولیت اجتماعی شرکتها به شرح جدول 2استخراج گردید.
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جدول ( )2ابعاد و شاخصهاي افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها
ابعاد

شاخصها

زیست
محیطی

آلودگی هوا؛ بازیافت یا جلوگیري از ضایعات؛ حفظ منابع طبیعی؛ رعایت قوانین و مقررات زیست
محیطی؛ سایر موارد

محصوالت و کیفیت ،ایمنی و سالمت محصول؛ توسعهی محصول/سـهم بـازار؛ خـدمات پـس از فروش؛ توفق
خدمات تولید ،سایر موارد
اطالعاتی کلی در مورد نیروي کار (نظیـر توزیـع سـنی کارکنـان ،توزیـع جنسـی کارکنان ،سطح
منابع انسانی تحصیالت)؛ برنامهی آموزش و توسعهی کارکنان؛ حقوق ،مزایا و پاداش کارکنان؛ امکانات ورزشی و
رفاهی کارکنان؛ بازنشستگی و مزایاي پایان خدمت کارکنان؛ سایر موارد
مشتریان

پاسخگویی به نیاز مشتریان؛ شکایت /رضایتمندي مشتریان؛ سالمت مشـتریان؛ سایر موارد

اجتماعی

رعایت و تبعیت از قوانین و مقررات مربوط به بعد اجتماعی؛ سرمایهگذاري اجتماعی (سالمتی و
بهداشت و )...؛ هدایا و خدمات خیریه و نیکوکاري (نهادهاي مدنی)؛ سایر موارد

فرهنگی و
اعتقادی

سرمایهگذاري فرهنگی -اعتقادي (آموزش و )...؛ حامیان مالی فعالیتهاي فرهنگی -اعتقادي؛
فساد ،رشوهخواري ،حقوق بشر و پولشویی؛ سایر موارد

انرژی

حفظ و صرفهجویی در انرژي؛ توسعه و اکتشاف منابع جدید؛ استفاده از منابع جدید؛ سایر موارد

سپس براي سنجش رتبهی مسئولیت اجتماعی شرکتها از روش تحلیل محتواي رویکرد
شاخص مطابق رابطهی زیر استفاده شده است:
تعداد اقالم افشا شده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (CSR) Score:

تعداد کل اقالم قابل افشا
تعداد کل اقالم قابل افشا طبق جدول 33 ،مؤلفه میباشد .براساس جدول ،تعداد مؤلفههایی که
در گزارش فعالیت هیئتمدیره شرکتها افشا شدهاند ،تعداد اقالم افشا شده میباشد.
تحلیل محتوا به استنباط نتایج بر اساس بودن یا نبودن ویژگیهایی تعریف شده است .در این
رویکرد اگر یک قلم از افشاي اقالم مسئولیت اجتماعی شرکتها انجام شده باشد ،امتیاز  1و اگر
افشا نشده باشد امتیاز  0داده میشود .درصورتی که هرکدام از شاخصهاي مطرح شـده در جدول
 2در گزارشهاي فعالیت هیئتمدیرهی شرکتها ،افشا شده باشند به آن شاخص عدد یـک ( )1و
درصورتی که افشا نشده باشد به آن شاخص صفر ( )0تعلق میگیرد .سپس براي هر شرکت تعداد
اقالم (شاخصها) افشاشده به تعداد کل اقالم (شاخصها) قابل افشا ،بیانکنندهی درصد افشاي
مسئولیت اجتماعی شرکتها است.
با توجه به مبانی نظري و تجربی پژوهش متغیرهاي زیر متغیرهاي کنترلی به شرح زیر در
نظر گرفته شدند:
 :SIZEاندازهی شرکت :لگاریتم طبیعی جمع داراییهاي شرکت؛
 :LEVاهرم مالی :نسبت جمع بدهیها بر داراییها؛
 :BIG4اندازهی حسابرس :سازمان حسابرسی به عنوان مؤسسهي حسابرسی حسابرس بزرگ
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(عدد  )1و مؤسسههاي حسابرسی عضو جامعهی حسابداران رسمی ایران به عنوان مؤسسهی
حسابرسی ،حسابرس کوچک (عدد صفر) درنظر گرفته شدهاند.
 :ROAنرخ بازده داراییها :نسبت سود عملیاتی بر کل داراییهای شرکت  iدر زمان t
 :LARبیشترین درصد سهام :این متغیر از طریق تقسیم بیشترین سرمایه نسبت به کل سرمایه
به دست میآید.
 :LOSSزیان شرکت :درصورتی که شرکتی متحمل زیان باشد عدد  1و درغیر این صورت
عدد  0در نظر گرفته میشود.
 :CONپیچیدگی حسابرسی :اگر شرکت صاحبکار دارای واحدهای تابعه و فرعی باشد یعنی
اگر شرکت صاحبکار دارای صورتهای مالی تلفیقی باشد عدد یک و درغیر ان صورت عدد صفر
در نظر گرفته میشود.
 :ARINYنسبت حسابهای دریافتنی و موجودی مواد و کاال به جمع داراییها
 :CFOجریان نقدی شرکت :این متغیر از تقسیم جریان خالص حاصل از فعالیتهای عملیاتی
بر جمع داراییها بهدست میآید.
 :BTMنسبت ارزش دفتری به ارزش روز شرکت
 :QRنسبت داراییهای جاری به بدهیهای جاری
 :GRWنرخ رشد فروش :از تفسیم مابه التفاوت فروش سال جاری و سال قبل بر فروش سال
قبل بهدست میآید.
 :CHNتغییر حسابرس :اگر صاحبکار تغییر حسابرس داشته باشد عدد  1و درغیر اینصورت
عدد صفر لحاظ میگردد.
( :)EOMبند تأکید بر مطالب خاص :اگر شرکت دارای بند تأکید بر مطالب خاص باشد عدد 1و
در غیر این صورت عدد صفر در نظر گرفته میشود.
 -7یافتههای پژوهش
سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها از طریق چک لیستهایی شامل  7مؤلفه سنجیده
میشود .به منظور بررسي روايي چک لیست طراحي شده از روش دلفي استفاده و نظر چند تن
از استادان درآن اعمال شده است .از آزمون آلفاي كرونباخ به منظور سنجش پايايي چک لیست
استفاده شده است .در صورتي كه مقدار ضريب آلفاي كرونباخ بيشتر از  0/7باشد پايايي چک
لیست در حد مطلوب است .ضريب آلفاي كرونباخ براي  82شركت عضو نمونهی آماري اين
پژوهش ،برای هریک از مؤلفهها باالی  0/7میباشد که نشاندهندهی پايايي خوب چک لیست
ميباشد.
 -7-1آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل
در جدول  3آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش در طی دورهی مورد بررسی نشان میشود .آمار
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره سوم | تابستان 1400
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توصیفی متغیرهای پژوهش با استفاده از دادههای شرکتها طی دوره آزمون طی سالهای 1393
تا  1397اندازهگیری شدهاند .با عنایت به این که برخی از متغیرها ،یک متغیر دو وجهی هستند،
فراوانی توزیع آنها در جدول  4ارائه شده است.
جدول ( )3آمار توصیفی
نام متغیر

2/90626

میانگین

میانه

2/92237

2/53632

0/68316 1/84085 1/36749 7/37612

افشای عملکرد مسئولیت اجتماعی 0/46622

0/45450

3/43082 -0/03322 0/11570 0/09090 0/90910

لگاریتم بودجه کار حسابرسی

اندازهی شرکت

بیشینه

کمینه

انحراف
معیار

ضریب
چولگی

کشیدگی

2/70490

0/50628 1/80464 11/04987 19/77391 14/736536 15/19608

اهرم مالی

0/54368

0/54674

2/59703 -0/24865 0/19260 0/09484 0/99672

بازده دارایی

0/10163

0/08146

11/21560 13078/1 0/17047 -0/74576 1/0562

بزرگترین درصد سهام

0/53940 0/53144

1/78406 -0/06244 0/26207 0/00677 0/96860

نسبت حسابهای دریافتنی و
موحودی کاال به فروش

0/61542

0/69787

0/99979

2/02594 -0/61097 0/28935 0/0000

جریان نقدی شرکت

10958/0

0/08666

12/54209 27816/2 0/13932 -0/21148 0/99599

نسبت ارزش دفتری به ارزش روز 0/42850 0/49350

0/99449 0/35277 -0/68847 2/02360

5/95920

1/19708 1/22038

0/56674 0/48416 0/005013 3/64684

4/14825

نسبت داراییهای جاری به
بدهیهای جاری

0/10692

56/52468 5/36790 0/62822 -0/93105 7/81554

نرخ رشد فروش

0/22395

نسبت ارزش بازار سهام شرکت
و ارزش بدهیها بر ارزش دفتری 0/99883 0/97952
داراییها.

27/33434 2/53845 0/29661 0/09933 3/87559

جدول ( )4توزیع فراوانی
متغیر

فراوانی

صفر

درصد فراوانی

فراوانی

0/885

47

اندازهی مؤسسهي حسابرسی

297

پیچیدگی حسابرسی

181

0/441

بند تأکید بر مطالب خاص

71

0/173

زیان شرکت

تغیییر حسابرس

363

343

0/724

0/836

پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره سوم | تابستان 1400

113

یک

درصد فراوانی
0/275
0/114

229

0/558

339

0/826

67

0/163
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همانطور که در جدول  4مشخص است ،تعداد  82شرکت طی  5سال مورد بررسی قرار گرفته و
( 410سال -مشاهده) را رقم زده است .تعداد مشاهدات برای کلیهی متغیرها همان  410مشاهده
میباشد .متغیر بودجه کار داراي باالترين ميزان پراكندگي در بين متغيرهاي پژوهش است.
میانگین نمره افشاي مسئولیت اجتماعی شرکتها حدود  0/46درصد است و این نشان میدهد
کـه شرکتهاي بررسی شده به طور متوسط اجزاي چک لیست مسئولیت اجتماعی شرکتها را
افشا میکنند.کمینه و ببیشینهی آن بهترتیب  0/09و  0/90و  0/11میباشد که نشان میدهد
در میان شرکتهای مورد آزمون ،شرکتهایی هستند که  90درصد مؤلفههای مربوط به چک
لیست را افشا مینمایند.
 -7-2ضریب همبستگی
گستردهترین کاربرد شاخص آماری همبستگی دو متغیری ،ضریب همبستگی پیرسون است
کمی میباشد.
که نشاندهنده میزان رابطه خطی بین متغیرهای ّ
جدول ( )5نتایج ضرایب همبستگی پیرسون

میزان ضریب همبستگی بین متغیر بودجهی کاری و مسئولیت اجتماعی شرکت به میزان 0/1
مثبت (هم جهت) میباشد که در سطح خطاي  0/05معنادار میباشد .میزان همبستگی بین
متغیر بودجه کار حسابرس و اندازه شرکت  0/96مثبت میباشد و در سطح خطای  0/01معنادار
میباشد .هم چنین متغیر مسئولیت اجتماعی با اندازه شرکت رابطهی مثبت و مستقیمی دارد که
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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در سطح خطای  0/05معنادار نمیباشد.
 -7-3آزمون F
در انجام آزمون فرضیه ،ابتدا از آزمون چاو استفاده میشود تا از بین رگرسیون تلفیقی و یا
دادههای تابلویی با اثرات ثابت ،روش کاراتر انتخاب شود.
جدول ( )6نتایج آزمون F
آماره آزمون
نوع آزمون

احتمال

نتیجه

مدل اول

آزمون چاو

22/949452

0/0000

روش تابلویی

مدل اول

آزمون هاسمن

198/620

0/0000

اثرات ثابت

مدل دوم

آزمون چاو

1/083

0/3098

ساختار مقید

مدل دوم

آزمون هاسمن

-

-

-

آزمون هاسمن

30/932

0/0050

آزمون هاسمن

29/022

0/0104

مدل سوم همراه با بند تأکید بر مطالب خاص

آزمون چاو

مدل سوم بدون بند تأکید بر مطالب خاص

آزمون چاو

مدل سوم با بند تأکید بر مطالب خاص

مدل سوم بدون بند تأکید بر مطالب خاص

6/697

1/483

0/0000

روش تابلویی

0/0093

روش تابلویی

اثرات ثابت
اثرات ثابت

از طرفی برای انتخاب از بین روشهای آثار تصادفی و آثار ثابت برای برآورد مدل رگرسیون در
روش دادههای پانل ،از آزمون هاسمن استفاده گردید .نتایج حکایت از آن داشت که باید روش
دادههای پانل با اثرات ثابت برای مدل اول و اثرات مقید برای مدل دوم مورد استفاده قرار گیرد.
 -8آزمون فرضیهها
 -8-1آزمون فرضیهی اول
برای فرضیه اول ،فرض  H1به صورت زیر خواهد بود:
افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها برروی بودجهی کار حسابرسی تأثیر
منفی دارد.
نتایج آزمون (جدول  )7نشان میدهدکه ضریب رگرسیونی مسئولیت اجتماعی  -0/011و
کوچکتر از صفر است .همچنین مقدار احتمال آن کمتر از  )0/0000( 0/05است .این یافته نشان
میدهد که افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها بر بودجهی کار حسابرسی،
تأثیری منفی داشته است .این یافته با ادعای مطرح شده در فرضیهی اول مطابقت دارد و در
نتیجه ،این فرضیه در سطح اطمینان  95درصد ،تأیید شد.
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جدول ( )7برآورد نهایی مدل فرضیهی اول

LNAHit = α0 + α1(CSP) it + α2SIZEit + α3LEVit + α4BIG4it + α5ROAit + α6LARit +α7LOSSit + α8CONit + α9ARINVit+ α10CFOit + α11BTMit + α12QRit +
α13GRWit + α14 CHNit + εit
متغیرها

احتمال

ضرایب

خطا

آماره T

اندازهی شرکت

0/514057

0/031085

16/53719

اندازهی مؤسسهي حسابرسی

-0/357963 0/050683 -0/018143

0/7206

بزرگترین درصد سهام

-0/134189 0/281829 -0/037818

0/8933

-1/404162

0/1613

1/524476

0/1284

افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها -1/127136 0/097801 -0/110235

0/0000

1/361627

0/1743

0/124917

اهرم مالی

0/377508

بازده دارایی

زیان شرکت

پیچیدگیحسابرسی

0/091741
0/108393

3/482773

-1/620876 0.044781 -0/072585
-0/297879

0/21240

0/0000

0/0006
0/1060

نسبت حسابهای دریافتنی وموجودی کاال به فروش

0/169867

0/175154

0/114895

نسبت ارزش دفتری به ارزش روز

0/070839

0/038834

1/824123

نسبت داراییهای جاری به بدهیهای جاری

0/031489 -0/040517

1/824123

0/1991

تغییر حسابرس

-2/670344 0/028658 -0/076528

0/0080

جریان نقدی شرکت

نرخ رشد فروش

ضریب

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

دوربین واتسون

0/073133

0/038311

4/433874

0/0691

0/017112

4.273775

-9/055586 0/536409 -4/857500
0/552804
0/550170
2/15968

آماره F
احتمال

0/0000

0/0000
0/0000

412.321

0/00000

 -8-2آزمون فرضیهی دوم
برای فرضیهی دوم ،فرض  H1به صورت زیر خواهد بود:
به نظر نمیرسد که افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها برروی ارزش شرکت،
تأثیر داشته باشد.
نتایج آزمون (جدول  )8نشان میدهدکه ضریب رگرسیونی مسئولیت اجتماعی  0/043941است.
همچنین مقدار احتمال آن بیشتر از  )0/7183( ،0/05است .این یافته نشان میدهد که مسئولیت
اجتماعی بر ارزش شرکت ،تأثیری نداشته است و این یافته با ادعای مطرح شده در فرضیهی دوم
مغایر میباشد .بنابراین فرضیهی دوم پژوهش حاضر ،مورد تأیید واقع نمیشود.
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جدول ( )8برآورد نهایی مدل فرضیهی دوم

TQ = α0 + α1(CSP) + α2SIZE + α3LEV + α4BIG4 + α5ROA + α6LAR + ε
ضرایب

متغیرها

خطا

آماره T

احتمال

افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها

0/360939 0/121741 0/043941

0/7183

اندازه شرکت

-0/83882 0/008413 -0/007057

0/4021

اهرم مالی

7/153110 0/076712 0/548730

0/0000

اندازهی مؤسسهي حسابرسی

-0/038054

-1/130286 0/33668

0/2590

بازده دارایی

4/045683 0/087702 0/354813

0/0001

بزرگترین درصد سهام

0/390252 0/053963 0/021059

0/0000

ضریب

5/240400 0/139526 0/731174

0/0000

ضریب تعیین

0/736758

آماره F

9/362915

ضریب تعیین تعدیل شده

0/730639

احتمال

0/0000

دوربین واتسون

1/900175

 -8-3آزمون فرضیهی سوم
برای فرضیهی سوم ،فرض  H1به صورت زیر خواهد بود:
درصورت وجود بند تأکید برمطالب خاص ،افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی
شرکتها بر بودجهی کار حسابرسی تأثیری ندارد.
نتایج آزمون (جدول  )9نشان میدهدکه ضریب رگرسیونی مسئولیت اجتماعی در شرکتهایی
که دارای بند تأکید بر مطالب خاص هستند  -1/095است و مقدار احتمال آن کمتر از 0/05
( )0/002است و هم چنین نتایج آزمون (جدول  )10نشان میدهدکه ضریب رگرسیونی مسئولیت
اجتماعی در شرکتهایی که بند تأکید بر مطالب خاص ندارند  -1/228است و مقدار احتمال آن
کمتر از  )0/003 ( 0/05است .این یافته نشان میدهد که بند تأکید بر مطالب خاص بر رابطهی
بین مسئولیت اجتماعی و بودجهی کار حسابرسی تأثیر داشته است .همچنین این نتایج مطابق
با ادعای مطرح شده در فرضیه سوم میباشد .بنابراین ،فرضیهی سوم پژوهش حاضر ،در سطح
اطمینان  95درصد ،مورد تأیید قرار میگیرد.

پژوهشهای حسابرسی حرف های
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جدول ( )9برآورد نهایی مدل فرضیه سوم با EOM

LNAHit = α0 + α1(CSP) it + α2SIZEit + α3LEVit + α4BIG4it + α5ROAit +
α6LARit +α7LOSSit + α8CONit + α9ARINVit+ α10CFOit + α11BTMit + α12QRit
+ α13GRWit + α14 CHNit + εit
احتمال
آماره T
خطا
ضرایب
متغیرها

افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها -3/280820 0/417557 -1/095541

0/0002

-3/739418

0/0002

-0/439993 0/454220 -0/199854

0/6602

-2/832102 0/180457 -0/511073

0/0049

اندازه شرکت

0/024751 0/394370

15/93356

اندازهی مؤسسهي حسابرسی

0/149089

0/160677

0/927880

بزرگترین درصد سهام

0/238696 -0/800278

-3/352713

پیچیدگی حسابرسی

0/393291

0/146650

2/681842

جریان نقدی شرکت

0/581953

0/497603

اهرم مالی

1/176490

بازده دارایی

زیان شرکت

0/34618

نسبت حسابهای دریافتنی وموجودی کاال به فروش 0/164178 -0/588056
نسبت ارزش دفتری به ارزش روز

-1/278380 0/145419 -0/185900
0/1794942 0/077711 0/013949

0/8577

-0/9178790 0/104992

0/3594

تغییر حسابرس

ضریب تعیین تعدیل شده

دوربین واتسون

0/0077

0/2020

1/169513

-0/325950 0/130941 -0/042680

ضریب تعیین

0/0009

-3/581814

نسبت داراییهای جاری به بدهیهای جاری

ضریب

0/3542

0/0004

0/109319 -0/752902

نرخ رشد فروش

0/0000

-0/09637

0/886485

0/881020
1/75623

-6/887231

آماره F
احتمال

0/2430

0/0000
0/7447
31/14247
0/00000

در واقع در شرکتهایی که دارای بند تأکید بر مطالب خاص هستند ضریب رگرسیونی متغیر
مستقل آنها -1/095 ،و آمارهی  -3/28 Tمیباشد .در حالی که ضریب رگرسیونی متغیر مستقل
شرکتهایی که بدون بند تأکید بر مطالب خاص هستند  -1/228و آماره  – 3/67 Tمیباشد.
بنابراین شرکتهای با بند تأکید بر مطلب خاص و هم شرکتهای بدون بند تأکید بر مطلب خاص
به طورجداگانه مورد بررسی قرارگرفتند .یافتهها نشان میدهد که ارتباط معکوسی بین مسئولیت
اجتماعی و بودجهی کار حسابرسی آنها در سطح معناداری وجود دارد ولی فقط از شدت این
ارتباط معکوس بین افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها و بودجه کار حسابرسی
در شرکتهای با بند تأکید بر مطالب خاص کاسته شد.
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جدول ( )10برآورد نهایی مدل فرضیهی سوم بدون EOM

LNAHit = α0 + α1(CSP) it + α2SIZEit + α3LEVit + α4BIG4it + α5ROAit +
α6LARit +α7LOSSit + α8CONit + α9ARINVit+ α10CFOit + α11BTMit + α12QRit
+ α13GRWit + α14 CHNit + εit
ضرایب

متغیرها

خطا

افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها 0/334546 -1/228379

آماره T

احتمال

3/671779

0/0003

اندازه شرکت

0/019885 0/401584

20/19515

0/0000

اندازهی مؤسسهي حسابرسی

0/150319 0/262635

1/747184

0/0816

بزرگترین درصد سهام

-2/991731 0/211620 -0/031685

0/0030

پیچیدگی حسابرسی

0/115220 0/526236

4/567222

0/0000

جریان نقدی شرکت

0/467040 0/675731

1/446838

اهرم مالی

0/325845 -1/100977

بازده دارایی

0/46486 -0/633706

زیان شرکت

3/378837
-1/276383

-2/991731 0/200317 -0/599294

0/0008
0/2028
0/0030

نسبت حسابهای دریافتنی وموجودی کاال به فروش -7/059229 0/175472 -1/238698

0/0000

-4/340696 0/242557 -1/052868

0/0000

-4/884228 0/078427 -0/383054

0/0000

-0/694727 0/018454 0/012821

0/4877

نسبت ارزش دفتری به ارزش روز

نسبت داراییهای جاری به بدهیهای جاری

-6/263527 0/108868 -0/681899

تغییر حسابرس

-1/944515 0/134657 0/261843

نرخ رشد فروش

ضریب

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

دوربین واتسون

0/426595
0/421625
2/326126

آماره F

احتمال

0/1489
0/0000
0/0527
51/97088
0/00000

 -9نتیجهگیری
فرضیهی اول
همانگونه که در جدول  7نشان داده شد ،سطح معناداری افشای اطالعات عملکرد مسئولیت
اجتماعی شرکتها بر بودجهی کار حسابرسی اثر ميگذارد .با توجه به اين که ضريب متغیر نیز
منفی بهدست آمده است نشان میدهد که افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها
بر بودجهی کار حسابرسی شرکتها اثر منفی ،غیرمستقیم و معناداری دارد .بنابراین بهبود افشای
مسئولیت اجتماعی ،تأثیر کاهشی بر روی بودجهی کار حسابرسی شرکتها داشته و همینطور
هم بالعکس ،پایین بودن امتیاز مسئولیت اجتماعی باعث افزایش بودجهی کار حسابرسی میشود.
این نتایج بدین معناست که حسابرسان نسبت به معیار عملکرد اجتماعی شرکتها و میزان افشای
آن ،حساسیت دارند و در قضاوت آنان این معیار بی تأثیر نمیباشد .این دلیل بر این نیست که
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حسابرسان کار حسابرسی خود را کنار بگذارند .در هرصورت حسابرسان فرآیندهای مربوط به
حسابرسی را باید به عمل آورند .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش کیم و جانگ ( )2020همسو
میباشد .نتایج پژوهش حاکی از آن بود که ارتباط منفی و معناداری بین افشای اطالعات عملکرد
اجتماعی شرکتها و بودجه کار حسابرسی وجود دارد .همچنین نتایج این فرضیه با نتایج بهدست
آمده از پژوهش درخشانمهر و همکاران ( )1399و جامعی و نجفی ( )1398غیرهمسو میباشد.
آنان در پژوهش خود تأثیر مستقیم مسئولیتهای اجتماعی بر عملکرد حسابرسان را یافتند.
فرضیهی دوم
همانگونه که در جدول  8نشان داده شد ،سطح معناداری افشای اطالعات عملکرد مسئولیت
اجتماعی شرکتها برروی ارزش شرکت بیشتر از  5درصد بوده و اين موضوع بدان معني است که
افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها برروی ارزش شرکت اثر نميگذارد و تأثیر
شاخص مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت معنادار بهدست نیامد .بنابراین افزایش فعالیتهای
اجتماعی شرکت و توسعهی عملکرد اجتماعی نمیتواند معیارهای اقتصادی و حسابداری شرکت
را تحت تأثیر قرار دهد و بر ارزش شرکت تأثیر گذارد .میتوان این چنین بیان نمود که صاحبان
سهام شرکت نمیتوانند با ایجاد فشار به منظور عملکرد اجتماعی شرکتی باال ،به ارزشهای بیشتر
اقتصادی و حسابداری دست یابند گرچه نمیتوان روابط معنادار مسئولیت اجتماعی و ارزش بازار
شرکت را نادیده انگاشت ولی نمیتوان ادعا نمود که شرکتهایی که مسئولیت اجتماعی باالتری
دارند سوددهی باالتری نیز دارند .نتایج آزمون فرضیهی دوم با نتایج پژوهش یونس بادآور نهندی
و همکاران ( )1393همسو میباشد .یافتههای آنان حاکی از آن بود که هيچ ارتباط معناداري بين
مسئوليتپذيري اجتماعي شركتها و ارزش شركت آنها وجود ندارد .هم چنین نتایج این فرضیه
با نتایج پژوهش سالوسکی و همکاران ( )2014همسو میباشد .آنان در پژوهشی تحت عنوان
رابطهی بین مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت سود نتیجهگیري نمودند که بین کیفیت سود
و مسئولیت اجتماعی شرکت رابطه منفی و معناداري وجود دارد .همچنین یافتههای حاصل از
این فرضیه با نتایج بهدست آمده از پژوهش صابری و قیصری ( )1393و حساس یگانه و همکاران
( )1399غیرهمسو میباشد.
فرضیهی سوم
همانگونه که در جداول  9و  10نشان داده شد ،سطح معناداری تأثیر بند تأکید بر مطالب خاص
بر ارتباط بین افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها و بودجه کار حسابرسی کمتر
از  5درصد بوده و اين موضوع بدان معني است که بند تأکید بر مطالب خاص بر ارتباط بین افشای
عملکرد اجتماعی شرکتی و بودجهی کار حسابرسی اثر ميگذارد .هم چنین نتایج بهدست آمده
از آزمون فرضیهی اول ،براین اساس بود که افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها
بر بودجهی کار حسابرسی تأثیر میگذارد ولی به این موضوع نیز باید دقت داشت که افشای
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اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها باال ناشی از انگیزههای فرصتطلبانه است یا ناشی
از عملکرد اخالق مدارانهی مدیریت؟ با توجه به اين که آزمون فرضیهی سوم برای شرکتهایی
که دارای بند تأکید بر مطالب خاص هستند و شرکتهایی که بدون بند تأکید بر مطالب خاص
هستند به طور جداگانه انجام شد و نتایج نشاندهندهی وجود ارتباط معنادار میباشد .این یافتهها
نشان میدهد که استنباط حسابرسان از افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها
متفاوت میباشد و میتواند بند تأکید بر مطالب خاص بر نتیجهگیری حسابرسان تأثیر بگذارد.
حسابرسان برای نشان دادن ریسکهای اساسی یک شرکت از بند تأکید بر مطالب خاص استفاده
میکنند بنابراین ،حسابرسان ممکن است انگیزههای مسئولیت اجتماعی را بر اساس بندهای
تأکید بر مطالب خاص شناسایی کنند و آنان براساس این بند متوجه انگیزههای فرصتطلبانهی
یک شرکت به منظور پراکنده نمودن اذهان استفادهکنندگان بهوسیلهی افشای اطالعات عملکرد
مسئولیت اجتماعی شرکتها باال میشوند .در مجموع ،نتایج در جداول  8و  9نشان میدهد که
حسابرسان ریسک حسابرسی مربوط به مسئولیت اجتماعی را با توجه به ریسک احتمالی (بالقوه)
به طور متفاوت ارزیابی میکنند و بند تأکید بر مطالب خاص میتواند یک شاخص از انگیزهی
فرصت طلبانه از مسئولیت اجتماعی باشد .نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش کیم و جانگ ()2020
همسو میباشد .آنان در پژوهش خود دریافتند که بندهای تأکید بر مطالب خاص میتواند برای
شناسایی و تشخیص انگیزههای افشای عملکرد اجتماعی مفید واقع شود و استفادهکنندگان باید
در تفسیر و نتیجهگیری خود از بندهای تأکید بر مطالب خاص دقت کافی را به عمل آورند.
به طورخالصه ،نتایج پژوهش حاضر ،تأییدکنندهی ارتباط منفی بین افشای عملکرد اجتماعی
و بودجه کار حسابرسی است و هم چنین یافتهها نشان میدهد که افشای عملکرد اجتماعی باال
نتیجهی مسئولیت اجتماعی اخالقی در پژوهش حاضر است .زیرا فقط از شدت ارتباط منفی
بین افشای عملکرد اجتماعی و بودجهی کار حسابرسی (در شرکتهای دارای بند تأکید بر
مطالب خاص) تقلیل یافته است .بنابراین نشاندهندهی افشای عملکرد اجتماعی اخالقی مدیریت
میباشد .درمطالعات پیشین ،از حقالزحمهی حسابرسی برای شناسایی انگیزههای مربوط به
افشای عملکرد اجتماعی (فرصتطلبانه یا اخالق مدارانه) استفاده شده است اما از آنجا که
حقالزحمهی حسابرسی منعکسکنندهی صرف ریسک وهمچنین رفتار حسابرسان و یا تالش
به پاسخگویی حسابرسان به ریسک حسابرسی است ولی این برای حسابرسان به منظور ارزیابی
افشای عملکرد اجتماعی کافی نیست (کری و همکاران .)2017 ،اولین یافتهی این پژوهش
موارد بیشتری را نشان میدهد .شواهد تجربی در مورد رابطهی بین افشای عملکرد اجتماعی و
فعالیتهای اخالقی مسئولیت اجتماعی نشان میدهد که حسابرسان بهطور متوسطشرکتها را
با افشای عملکرد اجتماعی باال (اخالق مدارانه) ارزیابی میکنند .همچنین نتایج پژوهش حاضر
برروی نقش گزارشات حسابرسی به عنوان یک شاخصی جهت شناسایی انگیزههای مسئولیت
اجتماعی تأکید دارد و داللت براین موضوع دارد که حسابرسان اطالعات محرمانه و رفتار اخالقی
مدیران در شرکتهای افشای عملکرد اجتماعی باال را به طور جداگانه برای شرکتهای دارای بند
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تأکید بر مطالب خاص و شرکتهای بدون بند ،مورد تفسیر و بررسی قرار میدهند و در نتیجه
در شرکتهایی که احتمال ریسک در آنها وجود دارد اعمال فعالیتهای اخالقی افشای عملکرد
اجتماعی بعید است .این مطالعه ممکن است داللت کند که حسابرس ،بهطور صحیح و مستقل
افشای عملکرد اجتماعی شرکتها را ارزیابی میکند .این موضوع اهمیت استقالل و توانایی
حسابرس میباشد .مدیران تمایل ندارند که گزارش حسابرسی آنها شامل بندهای تأکید بر
مطالب خاص باشد و درصورت امکان از این بندها جلوگیری میکنند .بنابراین ،وجود بند تأکید بر
مطالب خاص در گزارشهای حسابرسی ممکن است نشان دهد که حسابرسان حسابرسی را انجام
و گزارشهای حسابرسی را بهطور مستقل ارائه میدهند .بدین ترتیب که حسابرسان ،که نقش
نظارتی را به خوبی ایفا میکنند ،افشای عملکرد اجتماعی باالیی را نیز بدون قضاوت خودشان
نمیپذیرند (چن و همکاران.)2016 ،
منابع
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Abstract
Conflict management plays an important role in the relationship between conflict
and the auditor’s performance. The Objective of this study is the role of conflict
management between perceived conflict and the auditor performance of the fraud
risk assessment. The final statistical sample of this study includes 283 auditors who
works in audit firms. The method of data collection was a survey in questionnaire
and in order to data analysis have been used the structural equation model and Smart
PLS-3 software. The evidence of this study shows that not only do not be rejected
the hypotheses of adjusting conflict management styles in the relationship between
perceived conflict and the auditor’s fraud risk assessment, but also the hypotheses of
the effect of the conflict can be confirmed on the auditor’s performance. The results of
this study indicate that by choosing conflict management styles, auditors can control
the conflict and use at the fraud risk assessment. The relationship between perceived
conflict and the auditor’s performance of the fraud risk assessment can be moderated.
In addition, the risk assessment of fraud is affected by the auditor’s perceived conflict.
Key Words: Conflict Management، Perceived Conflict, Fraud risk assessment.
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مدیریت تعارض حسابرس در رابطهی بین تعارض درک شده و
ارزیابی ریسک تقلب
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چکیده
مدیریت تعارض در رابطهی بین تعارض و عملکرد حسابرس نقش مهمی دارد .هدف از مطالعهی حاضر نقش
مدیریت تعارض بین تعارض درک شده و عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب است .نمونهی نهایی آماری این
پژوهش شامل  283نفر از حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی است .روش گردآوری دادهها پیمایشی در قالب
پرسشنامه بوده و به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از مدل معادالت ساختاری استفاده شده است .شواهد این پژوهش
نشان میدهد که نه تنها فرض تعدیلگری سبکهای مدیریت تعارض حسابرس در رابطهی بین تعارض درک شده
و عملیات ارزیابی ریسک تقلب را نمیتوان رد کرد بلکه فرض تأثیر تعارض بر عملکرد حسابرس نیز مورد تأیید قرار
گرفت .نتایج حاصل از بررسیها حاکی از آن است که حسابرسان با انتخاب روشهای مدیریت تعارض میتوانند
تعارض فیمابین را کنترل نموده و در ارزشیابی ریسک تقلب بهکار گیرند .افزون براین ،ارزیابی ریسک تقلب توسط
تعارض درک شده حسابرس تأثیر میپذیرد.
واژههایکلیدی :مدیریت تعارض ،تعارض درک شده ،ارزیابی ریسک تقلب
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 -1مقدمه
تعارض رفتاری اجتناب ناپذیر در هر سازمانی است .ماهیت ،تنوع تعامالت ،وظایف و استرسهای شغلی
در سازمانها منجر به انواع تعارض میشود .به اعتقاد دوبرین تعارض به این دلیل بروز میکند که افراد
همیشه در خصوص اهداف ،موضوعات ،عقاید و موارد مشابه توافق ندارند .همچنین تعارض ،پدیدههای
دوبعدی است که میتواند نتایج مثبت و منفی در پی داشته باشد( .قاسمیانی و همکاران.)1396 ،
از طرفی مدیریت تعارض 1فرآیند تشخیص تعارض در میان افراد وگروهها است که استفادهی
مناسب از آن منجر به رفع و اثربخشی تعارض شده (بارباتو و همکاران )2010 ،و شامل سه راهبرد
یا استراتژی عدم مقابله ،2راهحلگرا 3و کنترل 4است (مورگان ،پانچانادام .)2016 ،استراتژی نیز
به تعبیر چندلر عبارت از تعیین اهداف بلندمدت و کوتاه مدت شرکت ،روش دستیابی و تخصیص
منابع جهت تحقق آنها است (جفره ،بابابیک )1389 ،و همچنین عملکرد و رشد سازمان وابسته
به نحوهی مواجهه با تعارض است( .مورگان ،پانچانادام.)2016 ،
افزون بر این ،منافع ذینفعان مانند جامعه ،دولت ،سهامداران ،تأمین کنندگان و ...در گرو بقا و
برتری سازمانها در دنیای رقابتی است (برزگری و همکاران .)1399 ،البته در این دنیای رقابتی هر
سازمان در راستای فعالیت خود با ریسکهای متفاوتی روبرو است .ریسک به احتمال وقوع رویدادی
اشاره دارد که در دستیابی به اهداف و عملکرد سازمان تأثیر بهسزایی خواهد داشت (کیان ،فقیه،
1397؛ تولمینژاد و همکاران .)1398 ،اصوالً وضعیت ریسک به صورت ایستا نیست و نمیتوان آن را
در یک موقعیت و یا یک پدیده در نظرگرفت (پورسعید ،محمدیپور .)1399 ،رسواییهای مالی ناشی
از تقلب که تهدیدی برای سالمت جامعه در سطوح خرد و کالن بشمار میرود ،حکایت از جنبههای
پراهمیت نقش حرفه حسابداری و حسابرسی دارد (تولمینژاد و همکاران .)1398 ،در دنیای امروز که
وسوسه ارتکاب تقلب در مدیران ،حسابرسان ،کارکنان و افراد مرتبط با سازمانها افزایش یافته است
نه تنها تقلب ،هزینهی کسب و کار را باال برده بلکه زمینهی بیاعتمادی جامعه را نیز فراهم مینماید
(خازن ،میرعباسی .)1396 ،نسبت باالی بدهی به دارایی ممکن است با ریسک باالی شرکت در ارتباط
بوده و ناشی از عدم سالمت مالی شرکت ،سوء مدیریت و تقلب باشد (تلخابی و همکاران.)1396 ،
حسابرسی حرفهای است که عملکرد اصلی آن مبتنی بر قضاوت افراد خبره است (غالمرضایی،
حسنی .)1398 ،با عنایت به نظام اعتباربخشی حسابرس ،جایگاه مؤسسات حسابرسی و استقالل
واقعی حسابرس در سرلوحهی توجه قرار گرفته است (بزرگ اصل و همکاران .)1397 ،جنسن
و مکلینگ ( )1976حسابرسان را به عنوان یکی از مکانیزمهای راهبری بااهمیت مطرح کردند
(علوی ،پارسایی .)1398 ،رسالت حسابرس ،اعتبار بخشیدن به اعتماد سازی جامعه است (دهمرده
و همکاران .)1399 ،همچنین استانداردهای حسابرسی نیز رهنمودهایی برای ایفای مسئولیت
حسابرسان در زمینهی کشف تقلب ارائه کردند و هوشیاری حسابرس را نسبت به بروز تقلب و
ارزیابی نقادانهی شواهد حسابرسی تردید حرفهای الزام کردهاند (حسینی و همکاران.)1399 ،
با توجه به اهمیت نقش حسابرسان در ارزیابی ریسک تقلب ،نحوهی تعامل آنها با سازمانهای متعدد،
بروز تعارض ،روشهای کنترل و حل تعارض و همچنین خأل پژوهشی ،موضوع تعدیلگری سبکهای
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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مدیریت تعارض در ارتباط بین تعارض و ارزیابی ریسک تقلب مورد مطالعه قرار گرفته است .هنگامی
که حسابرسان نتوانند تقلب را کشف کنند ،منجر به زیان سرمایهگذاران و مشکالت اقتصادی میشود.
ضرورت نحوهی بهکارگیری سبکهای مدیریت تعارض حسابرسان در رویارویی با تعارض درک شده به
منظور واکاوی عملکرد سازمانها منجر به نوآوری در پژوهشهای مالی رفتاری شده است .به عبارت دیگر
نحوهی ادارهی صحیح و مقابله با ناهماهنگیها با استفاده از شیوههای همکاری ،مصالحه ،اجتناب ،رقابت،
سازش و نهایتاً انتخاب بهترین راهبرد در عملکرد حسابرس به منظور ارزیابی ریسک تقلب رویکرد جدید
این پژوهش به شمار میرود .بهطورکلی هدف این پژوهش شناخت انواع تعارض ،واکنشهای رفتاری
به تعارض و چگونگی بهکارگیری راهبردهای متفاوت حسابرس میباشد که با استفاده از پژوهشهای
مرتبط با روانشناسی و مدیریتی ارتباط تنگاتنگ مسائل مهم میان رشتهای مورد توجه قرار گرفته است.
 -2مبانی نظری پژوهش
 -2-1تعارض و سبکهای مدیریت تعارض
بررسی تعارض در سازمان مدت زمانی است که موردتوجه محققان قرارگرفته است .به اعتقاد
بورسالیوگلو ،فالت در سال  1924نخستین فردی بود که به مفهوم تعارض در سازمان توجه کرد.
وی معتقد است خود تعارض مشکلساز نیست بلکه ناتوانی افراد در برخورد با این پدیده ،مسألهساز
میشود .به عبارت دیگر ،موارد زیر تعارض را اجتناب ناپذیر میکند -1 :تغییر مستمر -2 ،تنوع در
ترکیب کارکنان -3 ،کارهای تیمی -4 ،ارتباطات چهره به چهرهی کمتر ،و  -5اقتصاد جهانی با
مبادالت بین فرهنگی بیشتر (جفره ،بابابیک .)1389 ،بهعبارت دیگر تعارض به عنوان ناسازگاری و
عدم انطباق در منافع دوگروه تلقی شده که اهداف ،انگیزهها یا اقدامات را تحت تأثیر قرار میدهد
(کوپر و همکاران .)2019 ،رابینز ( )2008دالیل بروز تعارض را در سازمان ناشی از اختالفات
ارتباطی ،ساختاری و وظیفهای میداند .همچنین فرآیند تعارض را در پنج مرحله خالصه کرده است:
مرحلهی اول) مخالفتهای بالقوهای است که مبین شرایط و زمینهی تعارض است .مرحله دوم) بروز
تعارض که میتواند به صورت تعارض ادراک یا احساس شده خود را نشان دهد .مرحلهی سوم) قصد
و نیت است که فرد تصمیم به انجام امور به شیوههای مشخص میگیرد .مرحلهی چهارم) رفتار ،ابراز
مخالفت و واکنشی است که افراد درگیر و مخالف از خود نشان میدهند .مرحلهی پنجم)پیامدهای
تعارض است که میتواند سازنده یا مخرب باشد (رابینز2008 ،؛ فیاضی.)1388 ،
از طرفی اکثر واحدهای کسب و کار با چالش تعارض روبرو هستند و مدیریت اثربخش تعارض نه
تنها میتواند در زمان و هزینههای سازمان صرفهجویی کند بلکه میتواند منجر به تصمیمگیریهای
صحیح و ارتقای شرکت شود (آیاچیت ،ناتاراجان .)2014 ،به عبارت دیگر هر فرد یا گروهی با توجه
به آگاهی از تعارض احساس شده مسئولیت دارد تا شیوهها ،الگوهای رفتاری و استراتژیهای مناسب
را به منظور حل و فصل تعارض (راهبردهای مدیریت تعارض) انتخاب نماید (قاسمیانی و همکاران،
 .)1396تحقیقات متعددی در زمینهی مدیریت تعارض انجام گرفته است .اگرچه طیف گستردهای
از استراتژیهای مدیریت تعارض وجود داشته اما تمایز زیادی بین سه تعارض مشارکتی ،اجتناب
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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و کنترل وجود دارد (ژلفاند و همکاران .)2012 ،عالوه بر مدیریت ،در حوزههای جامعهشناسی،
روانشناسی ،فرهنگ ،اقتصاد ،روابطکار و مذاکره نیز موضوع تعارض را مورد بررسی قرار دادند .به
اعتقاد دسلر ( ،)1986تعارض جنبهای مهم از زندگی کاری است و مدیریت مؤثر تعارض باعث افزایش
انگیزه ،روحیه و رشد فردی و سازمانی میشود .تحقیقات ماچادو ( ،)2001نیز ثابت کرد که مدیران و
کارکنان میتوانند از تعارض برای حل مسئله ،بهبود اثربخشی و تقویت روابط استفاده کنند .کولمان
( )2003در تحقیقات خود بیش از  50متغیر مؤثر بر تعارض را شناسایی نمود (فیاضی .)1388 ،برخی
از صاحبنظران اعتقاد دارند که شیوهی همکاری 5و یا مشارکتی بهعنوان مؤثرترین روش درک شده
است که هم درگیری و هم استرس را کاهش میدهد .سبک رقابت ،6مبارزه طلبی و سلطهگری است.
افراد دارای این خصوصیت دیگران را از امتیاز محروم و وضعیت خود را ارتقاء میبخشند .افراد دارای
ویژگی مصالحه ،7امتیازی برای خود و افراد مقابل در نظر میگیرند .سبک اجتناب 8یا کنارهگیری به
ناکارآمدی مربوط میشود و باعث تأخیر در توافق حاصله میشود .سبک توافق 9رویکرد غیرمستقیم
مدیریت تعارض است .این افراد ملزم به کاهش مزایای خود برای حل مناقشات میشوند (باربوتوجر و
همکاران2010 ،؛ آیاچیت و همکاران2014 ،؛ مورگان ،پانچانادام؛  2016و کانان و همکاران.)2016 ،
 -2-2تعارض ،سبکهای مدیریت تعارض ،و ارزیابی ریسک تقلب
بروز تعارض در مرحله تعارض ادراک شده میتواند بعد از ارتباطات ضعیف ،یکنواخت کردن
تکالیف محوله به اعضای گروه خود را نشان دهد .به عبارت دیگر اگر فردی در گروه مانع از پیشرفت
دیگران شود آشکار شدن تعارض بوجود میآید (حیدرپور و همکاران .)1395 ،محققان تعارض را به
11
بخشهای متفاوتی طبقهبندی کردند .رایجترین طبقهبندی عبارتند از :تعارض وظیفهای ،10رابطهای
و فرآیندی .12تعارض وظیفهای از اختالف نظرات در مورد وظایف و اهداف کار بهوجود میآید .در
تعارض رابطهای از ناسازگاریهای بین فردی و اعضای گروه ناشی میشود (برناردالدوسو ،اوشیمی،
 .)2014اختالفهای ارتباطی ،عدم توافقهایی هستند که از سوء برداشتها و اختالل در کانالهای
ارتباطی برمیخیزند .افراد معموالً در مییابند که اکثر تعارضها به علت فقدان ارتباط است (حیدپور
و همکاران .)1395 ،تعارض فرآیندی به اختالف نظر در مورد چگونگی انجام وظیفه و تفویض
مسئولیت افراد اشاره دارد (برناردالدوسو ،اوشیمی .)2014 ،به عبارت دیگر ،تعارض فرآیندی است
که در مقابله یا ممانعت با تصمیم فردی برای رسیدن به اهدافش منجر شده و همراه با فعالیتهای
ناسازگار رخ دهد (یزدان شناس ،مطلبی .)1396 ،از عوامل ساختاری میتوان به تخصصگرایی،
اهداف متفاوت ،سلسله مراتب و ابهام در مسئولیت اشاره کرد (حیدرپور و همکاران .)2016 ،ریزکاال
و همکاران ( )2006بیان میدارند تعارض با وجود ویژگیهای ناپایداری میتواند خواستگاه عقاید
و فرصتهای خالق مطلوب یا نامطلوب باشد .به عبارت دیگر ،پیامدهای تعارض میتواند تعارض
کارآمد 13و تعارض ناکارآمد 14باشد .تعارض کارآمد برخی تعارضات اهداف گروهی و عملیاتی را ارتقاء
میبخشند .تعارض ناکارآمد که مانع عملکرد گروه شده و عملکرد سازمان را متوقف و بهرهوری را
کاهش میدهد (کریتنر،کینیکی2006 ،؛ فیاضی ،مرجان .)1388 ،اثرات منفی تعارض ممکن است
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سازمان را از دستیابی به اهدافش باز دارد و منجر به کاهش کیفیت عملکرد گردد .شناسایی عوامل
تعارض گام اصلی در فرآیند مدیریت تعارض در نظر گرفته شده است (حیدرپور و همکاران.)1395 ،
رابینز مدیریت تعارض را ادارهی سازمان به بهترین شکل و ایجاد تعادل بین اعضا و سازمان توسط
مدیر میداند .بنابراین مدیران میتوانند از انرژی ناشی از تعارض برای اصالح و رشد سازمان استفاده
نمایند .با توجه به اینکه مدیریت تعارض در برگیرندهی راهبردهای متفاوتی میباشد ،لذا درک نظر افراد
کمک میکند تا راهبردهای مناسب را به منظور حل تعارض انتخاب نمایند ( عباسی و همکاران.)1388 ،
تعارض یکی از رایجترین متغیرهایی است که میتواند بر عملکرد تأثیر بگذارد .انتظار داریم که
سبکهای مدیریت تعارض به عنوان متغیر تعدیلکننده با تعارض و عملکرد ارتباط داشته باشند
(ایوب و همکاران2017 ،؛ چن و همکاران .)2008 ،تعارض وظیفهای از اختالفات مربوط وظایف
و مسئولیت ناشی میشود تعارض وظیفهای در افراد با وجدانکاری باال میتواند منجر به افزایش
عملکرد شود درحالیکه تعارض ارتباطی به تفاوت در ارزشها و اولویتها اشاره میشود که معموالً
ناشی از اختالفات میانفردی است که عملکرد را کاهش میدهد .تعارض وظیفهای زمانی که مشارکت
و همکاری وجود دارد ،بهبود عملکرد را به همراه آورده و یا راهبرد اجتناب را برای حل تعارض
میپذیرد (اسکاتر ،بیمیش .)2011 ،تعارض وظیفهای به منظور کاهش ارزیابی عملکرد با اجتناب
و مصالحه تعامل دارد در حالی که این تعارض با رقابت و همکاری و مشارکت در گروه عملکرد را
افزایش میدهد .گروههای کاری نیز بهمنظور پاسخ به مشکالت وظیفهای بهدنبال راهحل میگردند.
در حالی که برخی از تحقیقات اثرات مستقیم مدیریت تعارض را مورد بررسی قرار دادند ،دیگران
نقش تعدیلگرانه سبکهای مدیریت تعارض را بررسی کردند (ژی و همکاران.)1998 ،
 -3پیشینیهی داخلی و خارجی پژوهش
آناستازیو ( )2020تأثیر رهبری و مدیریت تعارض بر رضایت شغلی کارکنان را در طیف وسیعی
از مشاغل مورد بررسی قرار داده است .پژوهشگر دریافت که مدیریت تعارض و رهبری تأثیر قابل
توجهی بر رضایت شغلی کارکنان دارند و کارکنان با انگیزه و راضی کلید دستیابی به موفقیت
سازمان هستند .چاندولیا و آناستازیو ( )2020اثربخشی رهبری و سبکهای مدیریت تعارض را در
ارتباط مدیریت تعارض مدارس یونان مورد پژوهش قرار داده و نتایج آنها نشان داد که رهبری و
شیوههای مدیریت تعارض میتواند با اثربخشی مدیریت تعارض ارتباط داشته باشد .باژوگل ()2020
استراتژیهای مدیریت تعارض و کارگروهی را در میان پرستاران مورد پژوهش قرار داده است.
پژوهشگر دریافت که بیشتر پرستاران از سبکهای سازش و مشارکت به منظور حل تعارض در
کارهای تیمی استفاده میکنند.کوپر و همکاران ( )2019سبکهای مدیریت تعارض و فرسودگی
شغلی را در شش مؤسسهی نیویورک مورد پژوهش قرار دادند .انتخاب سبک مدیریت تعارض تأثیر
مهمی بر عوامل استرس زا دارد .یافتههای پژوهش نشان داد که سبکهای همکاری ،اجتناب و
رقابت مدیریت تعارض نقش مهمی در استرس و فرسودگی شغلی دارند .ابوطاهر و همکاران ()2018
رابطهی میان سبکهای مدیریت تعارض و عملکرد در سازمانهای بنگالدش را مورد پژوهش قرار
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دادند .آنها اذعان داشتند که تعارضات مربوط به فشارکاری ،مشکالت ارتباطی ،اختالفنظر در
خواستهها ،اهداف و ارزشها میتواند ناشی از مسائل فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی یا اقتصادی باشند
که در سطوح فردی ،ملی یا بینالمللی بروز مینمایند .بلیسینگ و همکاران ( )2018اثر مدیریت
تعارض بر عملکرد شغلی در بخش مالی کارمندان بانکهای منتخب را مورد پژوهش قرار دادند.
اختالفنظر زیادی در مورد منبع و اثر تعارض در بهرهوری شرکتها و اثربخشی استراتژیهای
مدیریت تعارض وجود دارد .بنابراین توصیه کردند که مدیران باید استراتژیهای متفاوت ،متنوع و
متناسبی برای حل و مدیریت منازعات برگزینند تا پیش از تشدید تحت کنترل درآیند .کانان مزارا
و همکاران ( )2016ارتباط سبکهای رفع تعارض با ویژگیهای شخصیتی را در کارکنان شرکتهای
الکترونیک لبنان مورد بررسی قرار دادند و به تأثیر تعدیلکنندگی آنها در ارتباط بین ویژگیهای
شخصیتی و سبکهای مدیریت تعارض پی بردند .به عبارت دیگر در این پژوهش اثرات تعدیلی
را در ارتباط میان ویژگیهای خاص شخصیت و سبکهای مشارکتی ،اجتناب و مصالحه تأیید
کردند .مورگان و پانچاناتام ( )2016شیوههای مدیریت تعارض بینفردی پنجگانه اجتناب ،مصالحه،
کنترل ،همکاری و توافق بر منابع تعارض را در مجموعههای خدماتی مورد پژوهش قرار دادند .نتایج
وجود رابطه بین منابع تعارض مانند استراتژیهای ادراک شده ،رفتار غیرمدنی ،بیعدالتی سازمانی
و استراتژیهای حل تعارض مانند اجتناب،کنترل ،مصالحه را نشان داد .آوان و سعید ()2015
موقعیتهای تعارض ،علل آن و همچنین راهحل احتمالی بهبود محیط کار در سازمان را مورد
پژوهش قرار داده و یافتهها حاکی از آن است که آموزش هیچ تأثیری در نظر پاسخدهندگان در مورد
تعارض ندارد .اوالدوسواومیسور و آبیدان ( )2014به بررسی علل ،تأثیرات و راهحلهای تعارضات
سازمانیپرداختند .آنها کشف کردندکه تعارضات در سازمانها در نتیجه رقابت برای برتری ،سبک
رهبری،کمبود منابع مشترک و غیره رخ میدهد که اگر درگیری به موقع و بدرستی مدیریت نشود،
میتواند منجر به کاهش بهرهوری شده و چنانچه بدرستی اداره شود ،نتیجه مثبتی ایجاد میکند.
بابایی منقاری و همکاران ( )1398رابطهی بین بازدهیهای رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض
بر خالقیت را مورد پژوهش قرار دادهاند .یافتههای آنها نشان داد که بین مؤلفههای مدیریت تعارض
با خالقیت کارکنان و بین بازدهی رهبری با خالقیت کارکنان رابطه وجود دارد .همچنین سبکهای
مدیریت تعارض همکاری ،اجتناب ،رضایتمندی ،کوشش مضاعف و اثربخشی خالقیت کارکنان را
پیشبینی میکنند .سید نقوی و همکاران ( )1397رابطهی سبکهای مدیریت تعارض با بهرهوری
نیروی انسانی در بانک سینا را مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاکی از آن است که بین سبکهای
مدیریت تعارض با بهرهوری نیروی انسانی در کارکنان رابطهی مثبت معناداری وجود دارد .همچنین
نتایج حاصل از فرضیههای فرعی نشان میدهد که بین سبک همکاری ،مصالحه و گذشت رابطهی
مثبت معناداری با بهرهوری نیروی انسانی وجود دارد ولی بین سبکهای اجتناب و رقابت با بهرهوری
ی معناداری وجود ندارد .قائدامینی و همکاران ( )1396رابطهی سبکهای
نیروی انسانی رابط ه 
مدیریت تعارض شغلی با تعهد و عدالت سازمانی بانوان شاغل در شهرکرد را مورد پژوهش قرار دادند.
نتایج نشان داد که بین سبکهای مدیریت تعارض شغلی با تعهد سازمانی و عدالت سازمانی رابطهی
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معنادار وجود دارد .عباس زاده و همکاران ( )1396پژوهشی با هدف بررسی نقش سبکهای مدیریت
تعارض در پیشبینی روحیه معلمان را انجام دادهاند .نتایج نشان داد مؤلفه عقالنیت مربوط به متغیر
روحیه با مؤلفههای مصالحه ،سازش و همکاری سبکهای مدیریت تعارض رابطهی مثبت و معنادار و
با مؤلفه رقابت رابطهی منفی و معناداری دارد .همچنین مؤلفههای همانندی و تعلق مربوط به روحیه
با مؤلفههای مصالحه ،سازش و همکاری رابطهی مثبت و معناداری دارد .مؤلفهی اجتناب با هیچکدام
از مؤلفههای روحیهی معلمان رابطهای نداشت .حیرانی و همکاران ( )1396تأثير ويژگيهاي اجتماعي
بر قضاوت حسابرسان در حل تعارض بين مديريت و حسابرس را مورد بررسی قرار دادهاند .یافتهها
حاکی از تأثیر قضاوت حرفهاي بر تعارض بين حسابرس و مديريت است و نيز اعتماد بيش از حد
تأثيري معنادار بر آن دارد و قضاوت حرفهاي نقش تعديلكننده در تأثيرگذاري اعتماد بيش از حد و
شخصيت ماكياوليسم بر تعارض بين حسابرس و مديريت ايفا ميكند .یزدان شناس و مطلبی ()1396
نقش تيپهاي شخصيت افراد در رفتار آنها را در رابطه با مديريت تعارض ميان فردي در محيط كار
مورد بررسی قرار دادهاند .جامعهی آماري پژوهش كاركنان شركت فومن شيمي تهران بوده است .نتايج
پژوهش رابطهی ميان تيپهاي شخصيت كاركنان كه بر اساس مدل رنگهاي واقعي تعيين شدهاند
را با دو بعد هميارانه (رابطه محور) و قاطع (وظيفه محور) مديريت تعارض نشان ميدهد .بر اساس
يافتههاي پژوهش تأكيد بر جایگاه افراد در پستهايي كه بر اساس ويژگيهاي شخصيتي آنها انتخاب
شده است ،عالوه بر بهبود عملكرد فردي ،دركاهش پيامدهاي منفي تعارض نیز مؤثر خواهد بود.
 -4فرضیههای پژوهش
فرضیهی اول :تعارض درک شده بر عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب تأثیرگذار است.
فرضیهی دوم :سبکهای مدیریت تعارض رابطهی بین تعارض درک شده و عملکرد حسابرس
از ارزیابی ریسک تقلب را تعدیل میکند.
 -5روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهشهای کاربردی به شمار میرود .چراکه هدف آن توسعهی دانش و
آگاهی در زمینهی فرهنگ ،رفتار اخالقی و مدیریت در حرفه حسابرسی است .همچنین از نظر
روش در زمرهی پژوهشهای توصیفی -پیمایشی میباشد .چارچوب نظری و پیشینهی پژوهش از
راه استقرایی ،و جمعآوری دادهها و نتیجهی نهایی برای آزمون رد یا پذیرش فرضیهها ،از طریق
پرسشنامه انجام شده است .به منظور بررسی روایی و پایایی سؤاالت از آزمون تحلیل عاملی از
مدل معادالت ساختاری و نرمافزار ( Smart Plsنسخهی )3بهرهبرداری شده است.
 -5-1جامعهی آماری و نمونهی پژوهش
پرسشنامهی مورد استفاده برای تحلیلهای سلسهمراتبی و تصمیمگیری چندمعیاره به پرسشنامهی
خبره موسوم است .پس از تنظیم پرسشنامه که شامل  69سؤال بوده میان  415نفر از حسابرسان
ارشد ،سرپرستان و سرپرستان ارشد ،مدیران حسابرسی و شرکای مؤسسات حسابرسی در سال 1398
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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توزیع شد که از  301پرسشنامه برگشتی در نهایت  283پرسشنامه قابل استفاده شده و جمعيت هدف
اين پژوهش را تشكيل دادند.
 -5-2متغیرهای پژوهش
 -5-2-1متغیر وابسته
عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب :برای اندازهگیری عملکرد حسابرس در ارزیابی ریسک تقلب
از پرسشنامهی الیزابت و رابرت ( )2005استفاده شده که شامل دو سؤال برمبنای طیف لیکرت امتیازدهی
شده است .سؤال اول که مربوط به ارزیابی صداقت کارمند است ،انتخاب عدد کوچکتر نشاندهندهی
خطای کمتر حسابرس و انتخاب عدد بزرگتر نشاندهندهی خطای بیشتر حسابرس در ارزیابی ریسک
تقلب است .در سؤال دوم ،ارزیابی حسابرس از سطح ریسک تقلب ،مورد پرسش قرار گرفته است .هرچه
عدد انتخاب شده بیشتر و نزدیک به عدد  5باشد ،نشاندهندهی ریسک باالی تقلب و هرچه عدد انتخاب
شده کمتر و نزدیک به عدد 1باشد نشاندهندهی ریسک پایین تقلب است (الیزابت و رابرت.)2005 ،
 -5-2-2متغیر مستقل
تعارض درک شده :از طریق ابعاد “رابطهای”“ ،وظیفهای” و “فرآیندی” در نظر گرفته میشوند .لذا
تعارض با استفاده از  12سؤال پرسشنامهی جین ( ،)1995که هر کدام با  4سؤال مربوطه اندازهگیری
میشوند .مبنای پاسخ به هر سؤال ،که براساس انتخاب پاسخ دهنده ،برمبنای طیف لیکرت امتیازدهی
شده است (لوهمن و همکاران .)2011،بولن ( )1989و لوهلین ( )1992نیز روایی و پایایی پرسشنامه
را تأیید کردهاند.
 -5-2-3متغیر تعدیلی
سبکهای مدیریت تعارض :با مؤلفهی «عدم مقابله» شامل شیوههای اجتناب و سازش ،مؤلفهی
«راهحلگرایی» شامل شیوههای همکاری و مصالحه ،و مؤلفهی «کنترل» شیوهی رقابتی قابل ارزیابی
میباشند .برای اندازهگیری سبکهای مدیریت تعارض از پرسشنامه استاندارد پنج گزینهای سبکهای
مدیریت تعارض رابینز ( )1994استفاده شد .پرسشنامهی شامل  29عبارت است که از طریق  7سؤال
مربوط به مؤلفهی کنترل10 ،سؤال مؤلفهی راهحلگرایی و  12سؤال مؤلفهی عدم مقابله ،مدیریت تعارض
سنجیده میشود .رحیم ( )2005ضریب پایایی باالتر از  0/72را برای پرسشنامه گزارش کرده است .ضمن
این که روایی سازه پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی سنجیده شده و تمامی ضرایب بیشتر از  0/5گزارش
شده است .این پرسشنامه در بسیاری از پژوهشها استفاده شده است .هاپکینز و یانکر ( ،)2015چاکراباراتی،
براون و گیلبرت ( )2002نیز روایی و پایایی پرسشنامه رابینز را تأیید کردهاند .معموالً دامنهی ضریب اعتماد
آلفای کرونباخ از صفر ( )0به معنای عدم پایداری ،تا مثبت یک ( )+1به معنای پایایی کامل قرار میگیرد و
هرچه مقدار حاصل به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر میشود.
 -6یافتههای پژوهش
 -6-1آمارتوصیفی
در بخش نخست ،دادهها از پرسشنامههایی که در سازمان ،انجمن ،مؤسسات و شرکتهای
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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حسابرسی توزیع گردیده ،جمعآوری و تلخیص شده و با استفاده از شاخصهاي آمار توصيفي،
تشریح و سپس با استفاده از نرمافزار ( Smart Plsنسخهی  ،)3به منظور ايجاد مدل اندازهگيري
و مدل ساختاری برازنده و قابل قبول ،شاخصهای برازش بررسی و روابط علی بین فرضیههای
پژوهش از طریق معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفت .به طور کلی آمار توصیفی مربوط به
ویژگیهای جمعیتشناسی متخصصان و مدیران حسابرس پاسخدهنده از نظر رتبه شغلی 130
نفر با  %46حسابرس ارشد ،افراد با سابقهیکاری بین  5تا  10سال با ،%24از نظر سطح تحصیالت
کارشناسی ارشد  129نفر با  ،%46از نظر سن افراد بین  30تا  40سال با  %43و از نظر جنسیت
تعداد  182نفر مرد با  %64بیشترین میزان مشارکت را در میان سایر گروههای مقایسهای خود
داشتهاند.
 -6-2آمار استنباطی
در تجزيه و تحليل استنباطي ،پيش از آزمون فرضيهها درگام اول برازش مدلهای اندازهگیری
و سپس برازش مدلهای ساختاری و فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفته و در انتها برازش
کلی مدل آزمون شده است .در بررسی برازش بخش اول یعنی برازش مدلهای اندازهگیری از سه
مورد زیر استفاده میشود :پایایی شاخص ،روایی همگرا و روایی واگرا.
 -6-2-1پایایی شاخص
به منظور آزمون پایایی شاخص ،سه معیار )1بارعاملی )2 ،آلفای کرونباخ و  )3پایایی ترکیبی
آزمون میگردد .در خصوص بعد فرآیندی و رابطهای متغیر تعارض درک شده بار عاملی مربوط به
سؤال ،1که سنجهی ضعیفتری نسبت به بقیهی سؤاالت برای این متغیرها بود ،حذف و مجددا ً
تحلیل عاملی انجام شد .همچنین به منظور بهبود پایایی و روایی متغیرهای پژوهش ،در خصوص
بعد کنترل متغیر مدیریت تعارض ،بارعاملی مربوط به سؤال  ،5بعد عدم مقابلهی متغیر مدیریت
تعارض ،بار عاملی مربوط به سؤاالت  ،12،11،9،3و بعد راهحلگرایی متغیر مدیریت تعارض ،بار
عاملی مربوط به سؤاالت  ،6،3کمتر از  0/4بوده که حذف و مجددا ً تحلیل عاملی انجام شد.
جدول ( )1نتایج تحلیل عاملی کلیه متغیرهای پژوهش
نام بعد

گویه/بعد

بار عاملی

خطای استاندارد

تعارض درک شده

رابطهای

0/745

0/445

فرآیندی
وظیفهای

0/683
0/833

عدم مقابله

0/875

راهحلگرایی

0/891

PRF2

0/993

سبکهای مدیریت تعارض

کنترل

عملکرد حسابرس از
ارزیابی ریسک تقلب

PRF1

0/783
0/993

0/534
0/306
0/234
0/387
0/206
0/014
0/014

در جدول  1نتایج نهایی بعد از آزمون مجدد تحلیل عاملی را نشان میدهد که بار عاملی مربوط
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به سؤاالت باقیمانده همهی متغیرهای پژوهش و همچنین ابعاد متغیر تعارض درک شده بیشتر از
 0/4است.
همچنین نتایج آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای پژوهش حاکی از آن است که پایایی
ترکیبی وآلفای کرونباخ همهی متغیرهای پژوهش باالتر از  0/7میباشند .بنابراین میتوان ادعا
نمود که با سطح اطمینان باالیی متغیرهای پژوهش از شرایط پایایی مناسبی برخوردار هستند.
 -6-2-2روایی همگرا
معیار آزمون روایی همگرا  AVEمیزان همبستگی یک سازه با شاخصهای خود را نشان
میدهد که هر چه این همبستگی بیشتر باشد ،برازش نیز بیشتر است .به اعتقاد بارک الی و
همکاران ( ،)1995فورنل و الرکر ( )1981مقدار  AVEباالی  0/5روایی همگرای قابل قبول را
نشان میدهد .نتایج مربوط به روایی همگرا کلیهی متغیرهای پژوهش حاکی از آن است که AVE
مربوط به همه متغیرهای پژوهش باالتر از  0/5به آن است که بیانگر روایی همگرا متغیرهای
پژوهش میباشد.
 -6-2-3روایی واگرا
به اعتقاد فورنل و الرکر ( )1981روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که جذر میزان
 AVEبرای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازههای دیگر در مدل باشد .نتایج
روایی واگرا کلیه متغیرهای پژوهش حاکی از آن است که در قطر اصلی جذر مقادیر  AVEمربوط
به هر متغیر حاکی از آن است که در زیر قطر اصلی نیز همبستگی بین هر جفت متغیر پژوهش
از جذر  AVEهر کدام کمتر است که بیانگر روایی همگرا میباشد.
 -6-3برازش مدلهای ساختاری و آزمون فرضیههای پژوهش
در تجزيه و تحليل استنباطي ،به منظور بررسی برازش مدلهای ساختاری از پنج مورد  )1اعداد
معناداری )2 ،اعداد  )3 ، R2معیار اندازه تأثیر ( )4 ،)f2معیار  Q2و  )5معیار شاخص افزونگی استفاده
میشود.
نتایج مربوط به ضرایب مسیر و اعداد معناداری مدل مفهومی پژوهش به ترتیب در نمودارهای
 1و  2نشان داده شده است .ضرایب مسیر میزان تأثیر متغیرهای پژوهش بر یکدیگر را نشان
داده و آماره tمربوط به هر مسیر ،معناداری تأثیر مربوط را نشان میدهد به طوری که اگر
مقدار این اعداد ( )tاز  1/96بیشتر شود ،نشان از صحت رابطهی بین سازهها و در نتیجه تأیید
فرضیهها پژوهش در سطح اطمینان  %95است .تعارض درک شده تأثیر مثبت  14درصدی بر
عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب دارد ،و در یک جهت تغییر میکنند .این تأثیر کوچک
( )f 2=0/031از نظر آماری معنادار میباشد .سبکهای مدیریت تعارض تأثیر مثبت  22درصدی
بر رابطهی بین تعارض درک شده بر عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب دارد .این تأثیر از
نظر آماری معنادار میباشد چراکه آمارهی  tمربوط به نقش تعدیلگری سبکهای مدیریت تعارض
بر رابطهی بین تعارض درک شده و ارزیابی ریسک تقلب برابر با ( )t=3/638و بزرگتر از 1/96
میباشد.
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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AVO8
INT1
INT2
INT5
INT7
INT8

AVO6

AVO7

AVO2

AVO5

AVO1

20/553 21/630 28/824 19/802 16/956 93/093
15/552

CLR1
18/181
19/766

22/510

31/812

عدم مقابله

17/623
14/036

راهحلگرایی

32/935

62/727

INT9

کنترل

55/134

38/624

40/556
19/600
38/278

26/025

سبکهای مدیریت تعارض
تعدیلگری سبکهای
مدیریت تعارض

14/210
فرآیندی

3/638

5/983

35/954
59/334

CLR2
CLR3
CLR4
CLR6
CLR7

RSP2
RSP3
RSP4

13/226
PRF1
PR2

204/389
217/544

عملکرد
حسابرس
از ارزیابی
ریسک
تقلب

3/221

تعارض 29/503
درک
شده

وظیفهای

33/718

TSk1

37/618

TSk2

91/109
20/902

15/621

رابطهای

38/863
35/190
15/384

TSk3
TSk4

PRS2
PRS3
PRS4

نمودار ( )1ضرایب مسیر مدل مفهومی پژوهش
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AVO8
INT1
INT2
INT5

AVO7
0/824

AVO2
0/726

0/740 0/801 0/786

0/663

0/713

INT7
INT8

0/832

CLR1
0/700
0/703

0/768

0/660

INT9

AVO6

0/697

AVO5

AVO1

راهحلگرایی
0/793

0/807

0/766

0/788

عدم مقابله
0/614

0/875

کنترل

0/891

سبکهای مدیریت تعارض

0/474

0/217

0/810
0/704

CLR6

0/762

تعدیلگری سبکهای
مدیریت تعارض
0/315

فرآیندی

0/848
0/905

0/689
PRF1

0/993

PR2

0/993

0/560

عملکرد حسابرس
از ارزیابی ریسک تقلب

0/140

[]+
0/150
تعارض
درک
شده

0.830

CLR3
CLR4

0/818

0/783

CLR2

CLR7

RSP2
RSP3
RSP4

0/897

TSk1

0/689

0/909

TSk2

وظیفهای

0/944
0/779

0/744

0/554
رابطهای

0/884
0/861
0/741

TSk3
TSk4

PRS2
PRS3
PRS4

نمودار ( )2اعداد معناداری مدل مفهومی پژوهش
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جدول ( )2نتایج معیار اندازه تأثیر ( )f 2مدل مفهومی پژوهش
R 2y
R 2Y
()X excluded( )X included

مسیر
تعارض درک شده
ارزیابی ریسک تقلب

عملکرد حسابرس از

تعدیلگری سبکهای مدیریت تعارض
تعارض درک شده و عملکرد حسابرس از ارزیابی
ریسک تقلب

f2

اندازه تأثیر

0/560

0/546

0/031

کوچک

0/560

0/484

0/172

بزرگ

در جدول  2نتایج حاصل از اندازهی تأثیر مدل مفهومی پژوهش ،بر اساس نتایج ضرایب مسیر
و معناداری در نمودارهای  1و  2را نشان میدهد .معیار اندازهی تأثیر ( ، )f 2شدت رابطهی میان
سازههای مدل با مقادیر  0/35 ، 0/15 ،0/02به ترتیب نشان از اندازهی تأثیر کوچک ،متوسط
و بزرگ یک سازه بر سازهی دیگر است .نتایج سایر شاخصهای برازش ساختاری مدل مفهومی
پژوهش حاکی از آن است که قدرت پیشبینی همهی سازههای مدل به جز تعارض باالی 0/30
و در حد بزرگ بوده است و به طورکلی سازههای درونزای مدل در مجموع از قدرت پیشبینی
مناسبی برخوردار است.
شاخص افزونگی از حاصلضرب مقادیر اشتراکی (شاخص اشتراک) سازهها در مقادیر  R2آنها
به دست میآید و نشانگر مقدار تغییر پذیری شاخصهای یک سازه درونزا است که از یک یا چند
سازهی برونزا تأثیر میپذیرد .در نهایت شاخص افزونگی یعنی شاخص معیار سنجش کیفیت مدل
ساختاری همهی سازههای مدل به جز تعارض درک شده باالی  0/35و در حد بزرگ بوده و میانگین
شاخص افزونگی برابر با  0/399میباشد که برازش مناسب مدل ساختاری را بار دیگر تأیید میسازد.
 -6-4برازش کلی مدل مفهومی پژوهش
به منظور برازش کلی مدلهای معادالت ساختاری از معیار نیکویی برازش استفاده شده و از جذر
حاصلضرب میانگین مقادیر اشتراکی هرسازه (شاخص اشتراک) در میانگین مقادیر R squares
سازههای درون زای مدل ( )R2بهدست میآید .وتزلس و همکاران ( )2009سه مقدار ،0/25 ،0/01
 0/36را به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی معرفی نمودهاند .نتایج برازش کلی در جدول  3حاکی
از آن است که مدل مفهومی پژوهش از برازش قوی برخوردار بوده و میتوان به نتایج آن اتکا نمود.
جدول ( )3نتایج برازشکلی مدل مفهومی پژوهش

میانگین مقادیر اشتراکی سازهها

میانگین مقادیر  R2سازهها

0/587

0/335

GOF
0/638

 -6-5نتایج آزمون فرضیهها
پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری و مدل ساختاری و داشتن برازش کلی مدل مفهومی
پژوهش و همچنین نمودارهای  1و  2نتایج آزمون فرضیههای پژوهش مورد بررسی قرار گرفته که
نتایج آن به شرح زیر در جدول  4ارائه شده است:
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره سوم | تابستان 1400

| | 90

جدول ( )4نتایج آزمون فرضیههای مدل مفهومی پژوهش
فرضیه
تأثیر تعارض درک شده بر عملکرد حسابرس از
ارزیابی ریسک تقلب

تعدیلگری سبکهای مدیریت تعارض در
رابطهی بین تعارض درک شده و عملکرد
حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب

ضریب
مسیر

آماره T

انحراف
معیار

P Values

نتیجه آزمون

0/140

3/221

0/044

0/001

پذیرش
فرضیه اول

0/217

3/638

0/060

3/638

پذیرش
فرضیه دوم

نتایج حاصل از آزمون فرضیههای مدل مفهومی پژوهش در جدول فوق نشاندهندهی آن است
که تعارض درک شده تأثیر مثبت  14درصدی بر عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب دارد،
به عبارتی با هر واحد تغییر در متغیر تعارض درک شده ،متغیر عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک
تقلب  0/14واحد و هم جهت آن تغییر میکند .این تأثیر کوچک ( )f 2=0/031از نظر آماری
معنادار میباشد چراکه آمارهی  tمربوط به این تأثیر برابر با  3/221و بزرگتر از  1/96میباشد.
بنابراین فرضیهی اول یعنی تأثیر تعارض بر عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب را نمیتوان
رد کرد.
سبکهای مدیریت تعارض تأثیر مثبت  22درصدی بر رابطهی بین تعارض درک شده بر
عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب دارد .این تأثیر از نظر آماری معنادار میباشد چراکه
آمارهی  tمربوط به نقش تعدیلگری سبکهای مدیریت تعارض بر رابطه بین تعارض درک شده
و ارزیابی ریسک تقلب برابر با ( )t=3/638و بزرگتر از  1/96میباشد .بنابراین فرضیهی دوم یعنی
تأثیر سبکهای مدیریت تعارض بر رابطهی بین تعارض درک شده بر عملکرد حسابرس از ارزیابی
ریسک تقلب را نمیتوان رد کرد.
 -7نتیجهگیری
ارزیابی ریسک تقلب شامل فرآیندی پویا ،تکراری و شناسایی ریسکهای دستیابی به اهداف
محسوب میشود .این فرآیند یکی از مهمترین امور حسابرسان به شمار میرود .آئین رفتار
حرفهای حسابرسان را به درستکاری و رعایت امانتداری در تمام زمینههای حرفهای سوق
میدهد (خازن ،میرعباسی )1396 ،از طرفی در سالهای اخیر با تشکیل جامعهی حسابداران
رسمی ایران بسیاری از شرکتها حسابرس خود را تغییر دادند و تعدد مؤسسات حسابرسی
باعث گردیده که بسیاری از مؤسسات براساس تقاضای صاحبکارگزارش خود را تنظیم کنند .لذا
مواجهه با تعارض برای حسابرسان غیرقابل اجتناب بوده که مستلزم راهکارهایی برای حل تعارض،
و ارزیابی ریسک تقلب در جهت پیشبرد اهداف سازمانی میباشد (حیرانی و همکاران .)1395 ،با
توجه به تأثیر مثبت تعارض درک شده بر ارزیابی ریسک تقلب و معنادار بودن آمارهی  tفرضیهی
اول یعنی تأثیر تعارض درک شده بر عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب مورد تأیید قرار
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره سوم | تابستان 1400
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میگیرد .بهعبارت دیگر عملکرد حسابرس از تعارض تأثیر میپذیرد و بهطورکلی عملکرد در
سازمان و تعارض هم جهت تغییر میکنند .نتیجهی بهدست آمده با پژوهش ایوب و همکاران
(( ،)2017اسکاتر و بیمیش ،)2011 ،اوالدوسواومیسور و آبیدان ( )2014و چن و همکاران
( )2008همراستا است .به طوری که تعارض را یکی از رایجترین متغیرهایی یافتند که بر عملکرد
تأثیر میگذارد .در مورد انواع تعارض مطابق با یافته ایوب و همکاران( )2017و اوالدوسواومیسور
و آبیدان ( )2014تعارض وظیفهای از اختالفات در وظایف و مسئولیتها نشأت گرفته ،میتواند
عملکرد را افزایش دهد .تعارض رابطهای ناشی از تنش و ترس از رویارویی با افراد است و ممکن
است عملکرد کارکنان را کاهش دهد .تعارضات فرآیندی ارتباط تنگاتنگ با چگونگی انجام
تکالیف و مسئولیت دارد که عدم رعایت مسائل اخالقی دارد و منجر به کاهش عملکرد کارکنان
در گروههای کاری و عملکرد ضعیف تیمهای کاری میشود .بنابراین پیشنهاد میشود که مدیران
و حسابرسان باید نوع تعارض را شناسایی کنند .زیرا عملکرد را تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین
با توجه به تأثیر مثبت سبکهای مدیریت تعارض در رابطهی بین تعارض درک شده بر عملکرد
حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب و معنادار بودن آمارهی  tفرضیهی دوم یعنی تأثیر سبکهای
مدیریت تعارض بر رابطهی بین تعارض درک شده بر عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب
مورد پذیرش قرار میگیرد .نتیجهی بهدست آمده با پژوهش آناستازیو ( ،)2020باژوگل (،)2020
بلیسینگ و همکاران ( ،)2018ایوب و همکاران ( ،)2017ژلفاند و همکاران ( ،)2012اسکاتر و
بیمیش ( ،)2011بابایی منقاری و همکاران ( ،)1398نقوی و همکاران ( )1397و قائدامینی و
همکاران ( )1396همراستا است .در حالی که برخی از تحقیقات اثرات مستقیم مدیریت تعارض
را مورد بررسی قرار دادند ،دیگران نقش تعدیلگرانه سبکهای مدیریت تعارض را بررسی کردند
(ژی و همکاران .)1998،همانطور که نتایج پژوهش تأثیرپذیری عملکرد از تعارض و مدیریت آن
را نشان میدهد ،حسابرسان به عنوان متولیان امور ممیزی و ارزیابی باید از تمامی ابزار ،مهارت،
دانش حرفهای و شیوههای مدیریتی به منظور بهرهوری در کیفیت ،سرعت و دقت ارزیابی عملکرد
بهرهمند شوند .پیشنهاد میگردد حسابرسان با شناخت نوع تعارض ،انتخاب مناسب سبکهای
مدیریت تعارض ،نظارت حرفهای ،مذاکرات سازنده ،تمرکز بر منافع مشترک ،مباحثات منطقی و
احترام متقابل ،تعارضات را مدیریت کرده و موجب ارتقای افراد ،تیمها و سازمان شوند.
منابع
بابائی ،منقاری؛ محمدمهدی ،پورحسین؛ رضا ،قنبری؛ شهربانو .)1398( .رابطه بین بازدهیهای رهبری
و راهبردهای مدیریت تعارض بر خالقیت ،رویش روانشناسی.16-9 :)2( 8 ،
برزگری خانقاه ،جمال؛ عباسی ،ابراهیم؛ قدکفروشان ،مریم .)1399( .بررسی اثر تعاملی ریسک مالیاتی
و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،دانش حسابداری،
.189-159 :)1( 11
بزرگ اصل ،موسی؛ رجبدری ،حسین؛ خرمین ،منوچهر .)1397( .بررسی عوامل موثر بر انتشار به هنگام
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گزارش حسابرسی ،دانش حسابداری.146-115 :)1( 9 ،
پورسعید ،عباس؛ محمدیپور ،رحمتاله .)1399( .امکان سنجی استقرار نظام حسابرسی داخلی مبتنی
بر ریسک در دانشگاه آزاد اسالمی کشور ،پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی.299-255 :)41(11 ،
تلخابی فاطمه؛ نیکومرام ،هاشم؛ وکیلی فرد ،حمیدرضا؛ رویایی رمضانعلی .)1396( .بررسی چسبندگی
حقالزحمه حسابرسی و تأثیر ریسک مالیاتی بر آن ،دانش حسابداری.201-167 :)3( 8 ،
تولمینژاد ،بابک؛ رهنمای رودپشتی ،فریدون؛ نیکومرام ،هاشم؛ وکیلیفرد ،حمیدرضا .)1398( .بررسی
تمایل به افشاگری تقلب حسابداری در بین حسابداران بخش خصوصی و عمومی مبتنی بر عدالت رویهای،
تعاملی و توزیعی ،دانش حسابداری مالی.75-47 :)4( 6 ،
جفره ،منوچهر؛ بابابیک ،ربابه .)1389( .بررسی استراتژیهای مدیریت تعارض و ساختار سازمانی،
مدیریت کسب و کار.213-189 :)2( 6 ،
حیرانی ،فروغ؛ وکیلی فرد ،حمیدرضا؛ بنی مهد ،بهمن؛ رهنمای رودپشتی ،فریدون ( .)1395تأثیر
شخصیت حرفهایگرا ،ضداجتماعی و بیش اعتمادی حسابرسان بر قضاوت در حل تعارض میان حسابرس
و مدیریت ،حسابداری مالی.143-106 :)32( 8 ،
حسینی ،سیدحسین؛ بنیمهد ،بهمن؛ صفری ،زهرا .)1399( .بررسی تأثیر دیدگاههای تردید حرفهای
حسابرس بر ارزیابی ریسک تقلب با توجه به اثر مداخله کنندگی مهارت ارتباطی و تضعیف اجتماعی ،دانش
حسابداری.105-71 :)2( 11 ،
حیدرپور ،فرزانه؛ زینعلی ،نیلوفر؛ مرادی ،مرضیه؛ صفری ،بهاره؛ طارمی ،سجاد ( .)1395علل بروز
تعارض و اصول کاربردی مدیریت تعارض در محیطهای سازمانیhttps://www.researchgate.net/ .

publication/329586944. Conference march 2016.

خازن ،آتنا؛ میرعباسی ،جواد .)1396( .ارزیابی ریسک تقلب ،حسابدار رسمی.51-45 :)1( 39 ،
داوری ،علی؛ رضازاده ،آرش .)1395( .الگوسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار ،PLS
انتشارات جهاد دانشگاهی تهران.
دهمرده قلعه نو ،محسن؛ یزدیفر ،حسن؛ زارعی ،حمید .)1399( .تأثیر افشای مسئولیتپذیری اجتماعی
بر ریسک حسابرسی ،پژوهشهای حسابرسی.30-7 :)4(1 ،
رحیمیان ،نظام الدین؛ طباطبائیپوده ،سیدرضا .)1392( .استفاده حسابرسان از معیارهای غیرمالی در
ارزیابی ریسک تقلب ،حسابرس.)3( 67 ،
سیدنقوی ،میرعلی؛ قربانی ،وجهاله؛ قربانی پاچی ،عقیل .)1397( .رابطه سبکهای مدیریت تعارض با
بهرهوری نیروی انسانی در بانک سینا ،مدیریت بهرهوری.47-34 :)4( 11 ،
عباس زاده ،میرمحمد؛ محمدزاده ،رضا؛ عظیمپور ،احسان .)1396( .نقش سبکهای مدیریت تعارض در
پیشبینی روحیه معلمان ،رهبری و مدیریت آموزشی.72-59 :)4(11،
عباسی ،همایون؛ حمیدی ،مهرزاد؛ خبیری ،محمد .)1388( .بررسی ارتباط مدیریت تعارض و اثربخشی
ادراک شده در دانشکدههای تربیت بدنی تهران ،پژوهش در علوم ورزشی.136-123 :)23(11 ،
علوی طبری ،سیدحسین؛ پارسایی ،منا .)1398( .رابطه کیفیت حسابرسی با شفافیت شرکتی در
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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11 ، پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
.68-43 :)41(
 تأثیر اختالالت شخصیت بر تردید حرفهای حسابرسان.)1398( . محمد، محسن؛ حسنی،غالمرضایی
.43-37 ،)2(10 ، دانش حسابداری،مستقل
، پژوهش نامه مدیریت تحول، تعارض ادراک شده و سبکهای مدیریت آن.)1388( . مرجان، فیاضی.20
.110-91 :)2(1
 بررسی سطح تعارض و استراتژیهای.)1396( . محمود، ابوالقاسم؛ محمودی، شبنم؛ پوررضا،قاسمیانی
.30-20 :)11(1 ، پیاورد سالمت،مدیریت تعارض در بین پرستاران بیمارستانهای عمومی
 رابطه سبکهای مدیریت تعارض شغلی با تعهد سازمانی و عدالت.)1396( . عباس،قائدامینی هارونی
 دومین همایش بینالمللی و چهارمین،سازمانی در بانوان شاغل در سازمانهای اداری شهرستان شهرکرد
.20-1 ،همایش ملی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی
 دانش، تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر ریسک شرکت.)1397( . محسن، علیرضا؛ فقیه،کیان
.208-177 :)3(9 ،حسابداری
، نقش تیپهای شخصیتی کارکنان در رفتار مدیریت تعارض.)1396( . مهدی؛ مطلبی مژده،یزدان شناس
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Abstract
Financial reporting is one of the most important sources of information for legislators,
shareholders, analysts and other stakeholders. These reports will be useful to users
if they are understandable. Therefore, the readability of financial statements is of
particular importance.The present study is an exploratory combined research that aims
to provide a qualitative model of financial reporting readability based on disclosure
of social responsibility, professional ethics and tone management (reporting tone) and
their prioritization. The qualitative model of the research includes 3 main structures
(disclosure of social responsibility, professional ethics and tone management (reporting
tone) that each structure consists of 3 criteria and each criterion has 3 sub-criteria. In
the prioritization section (based on fuzzy nonlinear preferences technique), indicators
of skill, competence and professional reporting, accrued earning management, real
and fraudulent reporting, providing accurate and realistic information were selected
as the most important ethical indicators, respectively. One of the main purposes of
financial reporting is to provide the information needed to make decisions to the
organization’s stakeholders or market analysts. Considering that social responsibility
disclosure, professional ethics and tone management (reporting tone) are among the
factors that have received less attention, despite their effects on readability of financial
reporting, they have been discussed in the present study.
Key Words: financial reporting readability, social responsibility disclosure,
professional ethics, tone management, prioritization
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چکیده
گزارشهای مالی ،از جمله مهمترین منابع اطالعاتی برای قانونگذاران ،سهامداران ،تحلیلگران و سایر ذینفعان به
شمار میآیند .این گزارشها در صورتی که قابل فهم باشند ،برای استفادهکنندگان مفید خواهند بود .بنابراین خوانایی
گزارشهای مالی در مؤسسات حسابداری و حسابرسی از اهمیت ویژهای برخوردار است .مطالعهی حاضر یک پژوهش
آمیخته اکتشافی است که با هدف ارائهی مدل خوانایی گزارشگری مالی مبتنی افشای مسئولیت اجتماعی ،اخالق
حرفهای و مدیریت لحن (لحن گزارشگری) و اولویتبندی آنها در مؤسسات حسابداری و حسابرسی صورت پذیرفته
است .مدل کیفی پژوهش شامل  3سازهی اصلی (افشای مسئولیت اجتماعی ،اخالق حرفهای و مدیریت لحن (لحن
گزارشگری) است که هر سازه از  3معیار تشکیل شده است و هر معیار دارای  3زیرمعیار میباشد .در بخش اولویتبندی
(بر مبنای تکنیک ترجیحات غیرخطی فازی) ،شاخصهای مهارت ،صالحیت و گزارشگری حرفهای ،مدیریت سود
تعهدی ،واقعی و گزارشگری متقلبانه ،ارائهی اطالعات صحیح و واقع بینانه به ترتیب به عنوان مهمترین شاخصهای
اخالق حرفهای ،مدیریت لحن و افشای مسئولیت اجتماعی ،انتخاب شدند .با توجه به اینکه افشای مسئولیت اجتماعی،
اخالق حرفهای و مدیریت لحن (لحن گزارشگری) از جمله عواملی هستند که علیرغم اینکه بر خوانایی گزارشگری
مالی تأثیر دارند ،کمتر مورد توجه قرار گرفته در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار گرفتند.
واژههای کلیدی :خوانایی گزارشگری مالی ،افشای مسئولیت اجتماعی ،اخالق حرفهای ،مدیریت لحن ،اولویتبندی
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 -1مقدمه
گزارشهای مالی  ،از جمله مهمترین منابع اطالعاتی برای قانونگذاران ،سهامداران ،تحلیلگران
و سایر ذینفعان 2به شمار میآیند .این گزارشها در صورتی که به آسانی قابل فهم باشند،
برای استفادهکنندگان مفید خواهند بود .بنابراین خوانایی 3گزارشهای مالی از اهمیت ویژهای
برخوردار است (حسن .)2017 ،یکی از هدفهای اصلی گزارشگری مالی ،ارائهی اطالعات مورد
نیاز برای تصمیمگیری به ذینفعان سازمان و یا تحلیلگران بازار است .بدین منظور ارائه اطالعات
مالی مناسب حائز اهمیت زیادی است .در این راستا یکی از شاخصهایی که میتواند به ارائه
مناسب صورتهای مالی کمک کند ،خوانایی است که به افزایش درک استفادهکنندگان نسبت
به ادعای مدیریت کمک میکند (فرخ .)1397 ،مطلوب نبودن سطح خوانایی گزارشگری مالی،
نقطه ضعف بزرگی برای یک سازمان محسوب میشود .به عنوان مثال سرمایهگذاران ممکن است
به علت پیچیدگی و مبهم بودن گزارش سازمان ،نتوانند اطالعات مورد نظر خود را پیدا کنند .از
این رو یا در جستجوی اطالعات مورد نظر از منابع برون سازمانی برمیآیند و یا در همین مرحله
از سرمایهگذاری انصراف میدهند (الفران ،مک دونال .)2014 ،به طور خالصه ،سرمایهگذاران
به صورتهای مالی خواناتر ،بیشتر اعتماد و اطمینان میکنند و تصمیمات خود را راحتتر اخذ
میکنند .صورتهای مالی ناخوانا احساس اعتماد و اطمینان را در تصمیمگیری سرمایهگذاران
کاهش میدهد (باقری ازقندی.)1397 ،
عوامل زیادی میتوانند بر خوانایی گزارشگری مالی مؤثر باشند .یکی از این عوامل ،میزان موفق
4
بودن سازمان در رعایت و انجام مسئولیتهای اجتماعی مربوطه است .مسئولیتپذیری اجتماعی
به عنوان ابزاری راهبردی برای افزایش ارزش و پایداری شرکت در درازمدت ،از طریق ایجاد روابط
مثبت با جامعه ،رعایت قوانین و مقررات و اعمال رویههای اخالقی است (اسدی .)1397 ،در طول
چند دهه گذشته مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها برجستهتر شده است به نحویکه
شرکتها باید در خصوص زیست محیطی ،عملکرد اجتماعی و مسئولیتپذیری اجتماعی همزمان
به مردم و ذینفعان پاسخگو باشند (لیورت .)2016 ،5با پیشرفت جوامع و توجه به حقوق بشر،
افزون بر مسئولیت متداول شرکتها یعنی سوددهی ،مسئولیت شرکتها در قبال جامعه و محیط
نیز مورد توجه قرار گرفته است .سهامداران 6دیگر تنها ذینفعان شرکت نیستند بلکه شهروندان،
مشتریان ،کارکنان و دولت و حتی نسلهای آینده نیز ذینفعان شرکت محسوب میشوند.
هماکنون شرکتهای زیادی در سراسر جهان ،به این مسئولیت خود واقف بوده و در جهت ایفای
آن تالش میکنند .گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی ،ابزاری برای ارزیابی مسئولیت اجتماعی
شرکتها است و با استفاده از آن شرکتها میتوانند اقدامات خود را در جهت ارتقای کیفیت
زندگی آحاد جامعه به اطالع کلیه افراد جامعه و نهادهای ذینفع برسانند (خواجوی ،اعتمادی
جوریانی .)1394 ،از اینرو در طول چند سال اخير شركتهاي زيادي در سراسر جهان مباحث
مربوط به سه جنبه گزارشگري را آغاز كردهاند که این گزارشها بايد در مورد وضعيت اقتصادي،
اجتماعي و محيطي بنگاه اقتصادي ،اطالعاتي را ارائه كند (براون لیبورد ،زامورا.)2017 ،
1
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یکی دیگر از عواملی که میتواند بر خوانایی گزارشگری مالی مؤثر باشد ،رعایت اخالق حرفهای
میباشد .در سالهای اخیر پیشرفتهای شگرفی در توسعهی توانایی فنی حسابداران 8مطرح شده
است اما کماکان در زمینهی اصول حرفهای اخالقی ،این حرفه با چالشهای زیادی روبه رو بوده
است .حرفهی حسابداری به دلیل برخی رخداد فعالیتهای غیراخالقی ،اعتبار و شهرت قبلی خود
را از دست داده و در موقعیت تحقیرکنندهای قرار گرفته است .بدیهی است که حرفهی حسابداری
برای بازپسگیری جایگاه مناسب خود و اعادهی حیثیت مجدد باید اعتماد عمومی جامعه را جلب
کند (آقازاده .)1396 ،آیندهی حرفهی حسابداری به رهبران و رهبری اخالقی حسابداران حرفهای
بستگی دارد .از این رو الزم است رهبران با تبیین اهمیت معیارهای اخالقی ،حسابداران را بهسوی
رفتار شرافتمندانه سوق دهند .بدیهی است که با انجام این کار ،حرفهی حسابداری در آینده
میتواند به نقش تاریخی خود در رشد عادالنه اقتصادی و موفقیت و رفاه ملتها ادامه دهد .این
موضوع زمانی تحقق خواهد یافت که حسابداران متعهد به رعایت اصول اخالقی باشند( .حاجی
پور ،برزگر .)2020 ،پیچیدگی متن یادداشتهای توضیحی ،صورتهای مالی منجر به ابهام
مطالب و عدم درک آن برای سرمایهگذاران میشود و از طرفی میتوان به عنوان رویکردی برای
پنهان سازی اطالعات استفاده شود .لذا حسابداران و حسابرسان برای بررسی سطح مطلوبیت
اطالعات مالی ارائه شده الزم است از ساز و کارهای مناسبی استفاده کنند و خود را در مقابل
افزایش ریسکهای حسابرسی مصون سازند که در این زمینه رعایت اخالق ،ضوابط و مراقبتهای
حرفهای کمک شایانی به این مسئله مینماید (بشیری منش ،صمیمی.)1400 ،
از دیگر عواملی که به نظر میرسد رابطهی نزدیکی با خوانایی گزارشگری مالی داشته باشد،
مدیریت لحن گزارشگری مالی است .نوع نوشتار در گزارشهای مالی و تن صدا و لحن در
جلسات در هنگام ارائهی گزارش باعث ایجاد تغییر در برداشت استفادهکنندگان میشود .به طور
کلی لحن خوشبینانه و بدبینانه ابزاری است که مدیران در گزارشهای غیرعددی ،توضیحی
و حتی شفاهی به کار میگیرند (رهنمای رودشتی ،محسنی .)1395 ،بنابراین مانند خواندن،
لحن میتواند بر تصمیمگیری کاربران گزارش ساالنه تأثیر داشته باشد .تغییرات در «لحن» با
واکنشهای کوتاه مدت بازار همراه است (هوانگ و همکاران .)2014 ،لحن کالمی «یک ابزار
است که مردم از آن (گاهی ناخواسته) برای ایجاد برداشتهای متمایز اجتماعی استفاده میکنند
(هارت و همکاران)2013 ،؛ و به عنوان معنای ارتباطی در حوزهی حسابداری ،ظرفیت تأثیرگذاری
بر تصمیمهای مدیران دارد (مورتنسن ،فیشر .)2011 ،بنابراین انتظار میرود به طور خاص ،واقع
گرایی و اطمینان به عنوان دو مؤلفهی مهم لحن ،خوانایی را تحت تأثیر قرار دهند (شرت ،پالمر،
 .)2008از اینرو مدیران شركتها از روی قصد ،سودهای گزارش شده را با استفاده از انتخاب
سیاستهای حسابداری خاص ،تغییر در برآوردهای حسابداری و اقالم تعهدی ،دستكاری میكنند
تا به هدفهای موردنظر خود برسند .همچنین مطالعات نشان دادهاند که کنترل داخلی مناسب
بر اعمال مدیریت سود توسط مدیران تأثیر میگذارد ،در نتیجه مدیران میتواند از طریق پیام
مدیرعامل ،و بهکارگیری مدیریت لحن بهطور بالقوه رفتار مدیریت سود را پنهان کنند و در نتیجه
7
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موجب گمراهی استفادهکنندگان درباره شرکت شود (سلیمانی.)1396 ،
با توجه به مطالب بیان شده و اهمیت خوانایی گزارشگری مالی ،مسأله اصلی این تحقیق این
است که مدل خوانایی گزارشگری مالی بر اساس افشای مسئولیت اجتماعی ،اخالق حرفهای و
مدیریت لحن و اولویتبندی مؤلفههای هر کدام از این سه متغیر چگونه است؟
 -2مبانی نظری پژوهش
 -2-1خوانایی گزارشگری مالی
امروزه بحث و نگرانیهایی در خصوص پیچیدگی در نظامهای گزارشگری مالی جاری در کل
دنیا اهمیت فزایندهای یافته است .اگر بازار به اطالعات مبهم ،دشوار ،پیچیده و طوالنی گزارشهای
ساالنه شرکتها واکنش ناقصی نشان دهد ،مدیران انگیزه پیدا میکنند تا در شرایط بد ،گزارشهای
خود را به همین شکل ارائه دهند (ابراهیمی .)1391 ،اطالعات مالی و غیرمالی سازمانها باید در
کوتاهترین زمان بعد از پایان سال مالی در دسترس استفادهکنندگان قرار گیرد ،در غیر اینصورت
با گذشت هرچه بیشتر زمان ارزش اقتصادي این اطالعات کمتر خواهد شد (ایزدی و همکاران،
 .)1393نتیجهی دو سال مطالعات کمیتهای وابسته به کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا
که در سال  1969میالدی منتشر شد ،نشان داد که همهی ذینفعان قادر به فهم گزارشهای
پیچیده نیستند و بهتر استسازمانها از انتشارگزارشهای پیچیده ،مبهم و طوالنی خودداری نمایند
(سرهنگی و همکاران .)1393 ،در این خصوص دو نظریه وجود دارد .نظریهی مدیریت مبهم 9چنین
ن میکند که مدیرانسازمانهایی که دارای عملکرد ضعیفی هستند ،به منظور گرفتن بازخورد
بیا 
زمانی طوالنیتر از سوی بازار ،تمایل دارند اطالعات را به صورت مبهم ،طوالنی و پیچیده گزارش
کنند (آجینا و همکاران 2019 ،؛ بلومفیلد .)2008 ،در نقطهی مقابل ،نظریه عالمتدهی 10عنوان
میکند که مدیران شرکتهای موفق که سازمانشان دارای عملکرد مطلوب بوده است تمایلی به
انتشارگزارشهای مبهم ،طوالنی و پیچیده ندارند بلکه برعکس سعی دارندگزارشهای مالی را به
صورت کام ً
ال خوانا و واضحتر کنند (حسن .)2017 ،خوانایی ،نشاندهندهی میزان سهولت خواندن
و فهمیدن متون است .یک متن خوانا متنی است که خواننده بتواند آن را به راحتی بخواند و مفهوم
آن را درک کند .بنابراینگزارشهای مالی منتشره از سویسازمانها هنگامی از درجهی مطلوبیت
برخوردار هستند که به آسانی برای خوانندگان حرفهای و حتی غیر حرفهای قابل درک باشند (پرویز
کورنده .)1395 ،بدین منظور کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا ،شرکتها را تشویق میکند تا در
ارائهی انواعگزارشهای خود از انگلیسی روان ،خوانا و قابل فهم استفاده کنند .در ادبیات دانشگاهی
نیز همواره به اهمیت مفهوم خوانایی و انتشارگزارشهایی با خوانایی باال تأکید میشود (لی2010 ،؛
لیبای ،امت2014 ،؛ لو و همکاران.)2017 ،
 -2-2افشای مسئولیت اجتماعی
منظور از مسئولیت اجتماعی این است که به دلیل اینکه سازمانها نهادی اجتماعی هستند
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و با جامعه تعامل دارند ،بنابراین بر جامعه خود تأثیر زیادی دارند؛ از اینرو فعالیت آنها نباید
تأثیر منفی بر جامعه داشته باشد و در صورت زیان رساندن بر جامعه ،باید سعی در جبران داشته
باشند (مشبکی ،خلیلی شجاعی .)1389 ،مسئولیت اجتماعی همراستایی میان اهداف ،سیاستها
و فعالیتهای سازمان با منافع سهامداران ،مشتریان ،کارکنان ،سرمایهگذاران و عموم جامعه
میباشد (حاجیها ،سرافراز .) 1393 ،در واقع مسئولیت اجتماعی مجموعه وظایف و تعهداتی است
که سازمان بایستی در قبال جامعه پیرامون خود انجام دهد (بارنی ،گریفین .)2010 ،مسئولیت
اجتماعی دارای  4بعد است .بعد اول بعد اقتصادی و هدف اولیه و نهایی هر سازمان یعنی کسب
سود را نشان میدهد .دومین بعد ،بعد قانونی است که از آن به عنوان التزام اجتماعی نیز یاد
میشود .بر اساس التزام اجتماعی مسئولیت اجتماعی،سازمانها باید در چارچوب قوانین و مقررات
عمومی رفتار کنند .سومین بعد ،بعد اخالقی است که از آن به عنوان پاسخگویی اجتماعی نیز
یاد میشود .بر این اساس،سازمانها باید فعالیت خود را در چارچوب ارزشها ،باورها و اعتقادات
مردم جامعه انجام دهند .چهارمین بعد ،بعد عمومی و ملی است که از آن به عنوان پاسخگویی
اجتماعی نیز یاد میشود .بر این اساس سازمانها باید فعالیتهای خود را بارعایت مصالح ملی
و عمومی انجام دهند (مشبکی ،خلیلی شجاعی .)1389 ،به طور کلی  3رویکرد در خصوص
مسئولیت اجتماعی شرکتها وجود دارد .بر اساس رویکرد اول یا نظریه کالسیک ،هدفسازمانها
به حداکثر رساندن سود در چارچوب کام ً
ال اخالقی و حقوقی میباشد .بر اساس نظریهی دوم یا
دیدگاه مسئولیتپذیری نیز هدف مدیرانسازمانها حداکثر کردن سود میباشد با این تفاوت که
باید بین حقوق ذی نفعان سازمان و عامه مردم تعادل و هماهنگی ایجاد شود .بر اساس نظریهی
سوم یا دیدگاه عمومی ،سود هدف نهایی سازمان نیست ،طبق این دیدگاه سازمان باید هم به
دنبال کسب سطح مناسبی از سود باشد و هم سطح مطلوبی از اقدامات اجتماعی را انجام دهد
(کیائی درونکال.)1393 ،
 -2-3اخالق حرفهای
حسابداری نقشی کلیدی در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف ایفا میکند .در این
بین ،استانداردهای اخالقی به عنوان خصوصیت مهم حرفه حسابداری شناخته شدهاند (متحدین،
 .)1390یکی از انتظاراتی که جامعه و ذینفعان بنگاههای اقتصادی از حرفه حسابداری دارند،
پایبندی کمال و تمام حسابداران ،به اخالق حرفهای میباشد (سهرابیانی .)1394 ،رفتارهای
غیراخالقی شرکتهای آمریکایی منجر به شکستها و رسواییهای ابتدای قرن  21گردید.
حرفهی حسابداری به دلیل ماهیت شغلی آن ،در معرض تقلب و فساد مالی است؛ بنابراین
اخالق حسابداری میتواند مانند یک سد محکم ،به عنوان یک عامل اصلی در پیشگیری از جرائم
مالی احتمالی قرار بگیرد (حسینزاده .)1396 ،ضوابط رفتاری و اخالقی در حرفه حسابداری
عمومی ،آئین رفتار حرفهای نامیده میشود (امینیخواه .)1391 ،اخالق حرفهای شامل مؤلفههای
«فایدهگرایی ،وظیفه گرایی ،عدالت فراگیر ،آزادیگرایی و خیرگرایی» است .در اصول راهبردی
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اخالق ،مالک نهایی ارزیابی« ،فایده گرایی ،وظیفهگرایی ،عدالت فراگیر و آزادیگرایی» است ،در
حالی که بنا به نظریهی خیرگرایی ،خداوند مالک نهایی اخالق است (امیری و همکاران.)1389 ،
بر اساس نظریهی فایدهگرایی ،مالک ،مطلوبیت به دست آمده برای اکثریت جامعه است .بر اساس
نظریه وظیفهگرایی ،صرف انجام وظیفه بدون درنظر گرفتن نتیجه ،معیار ارزیابی میزان اخالقی
بودن یک رفتار میباشد .در عدالت فراگیر ،عملی راکه موجب افزایش همکاری بین اعضای جامعه
شود میتواند درست و عادالنه و مناسب و بنابراین ،اخالقی نامید بر اساس نظریهی آزادیگرایی،
عمل اخالقی عملی است که به آزادی فردی ضربه نزند (رفیعی ،کوشا .1386 ،باالخره تقرب به
خدا در نظریهی خیرگرایی هدف نهایی اخالق است (فرامرز قراملکی.)1384 ،
 -2-4مدیریت لحن (لحن گزارشگری)
زبان و کلمات ابزارهای ارتباط و انتقال افکار و احساسات هستند (آباربانل و کیم .)2010 ،منظور
از لحن ،میزان مثبت یا منفی بودن گزارشهاي توضیحی مدیران است .مدیران در گزارشهاي
مربوط به پیشبینی عملکرد نسبت به صورتهاي مالی ،امکان بهکارگیري لحنهاي مختلف
متناسب با اهداف مدیریتی را دارند (بیداخویدی .)1397 ،لحن استفاده شده در اطالعات کیفی
گزارش ،زمینهای مناسب براي افشای اطالعات فراهم میکند ،همچنین فرصتی براي مدیران
آتی شرکت را نمایان سازد .از همین رو گزارش پیشبینی
فراهم میآورد تا انتظار خود از عملکرد ِ
سود حاوي کلمات مثبت و کلمات منفی میباشد .در واقع ،زبان نیز یک سیستم قراردادي منظم
از آواها یا نشانههاي کالمی یا نوشتاري است که توسط انسانهاي متعلق به یک گروه اجتماعی
یا فرهنگی خاص ،براي نمایش و فهم ارتباطات و اندیشهها به کار برده میشود (غالمی مقدم،
 .)1396با توجه به اينكه لحن ،يك متغير كيفي ميباشد ،باید ابتدا اقدام به كمي نمودن آنها
كرده ،سپس به مطالعهی تأثير آن بر عوامل مورد نظر پرداخت .مدیریت لحن (نوشتار) میتواند
زمینهی انگیزهی فرصتطلبانه به منظور دستکاری اطالعات بنیادی شرکت فراهم نماید (رهنمای
رودپشتی ،محسنی .)1395 ،رهنمای رودپشتی و همکاران با آزمون تأثیرات لحن ،ساخت زبان و
میزان تأثیرات ارائه شده در یادداشتهای توضیحی به این نتیجه رسیدند که چنانچه یادداشتهای
توضیحی به صورت عینی نوشته شوند اما صراحت الزم را نداشته باشند تصمیم چندانی بر
تصمیم سرمایهگذاران نخواهد داشت .در ارتباط با تأثير لحن (مثبت /منفي) زبان در يادداشتهاي
توضيحي حسابداري بر رفتارهاي قضاوتي سرمايهگذاران و ساير استفادهكنندگان ،توافق نسبتاً
كلي در بين پژوهشگران حسابداري وجود دارد و به نظر ميرسد كه نتايج همهی پژوهشهاي
انجام شده از اين امر دفاع كردهاند (رهنمای رودپشتی و همکاران.)1393 ،
 -3پیشینهی پژوهش
میرحسینی و همکاران ( )1400در مطالعهی خود معیارهای مؤثر بر اخالق حرفهای حسابداران
را اساس پژوهشهای پیشین شناسایی و در نهایت تعداد  25زیرمؤلفه در قالب  5شاخص
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به عنوان با اهمیتترین عوامل اخالق حرفهای حسابدار تعیین شد .نتایج نشان داد از نظر
خبرگان ،زیرمؤلفههای حرفهایگرایی و سازمانی نسبت به سایر معیارها اهمیت بیشتری داشته
و بر توسعه پایدار رفتار ایمن و اخالق حرفهای حسابدار اثرگذار میباشد .یافتههای پژوهش
سادات کابلی و همکاران ( )1399نشان داد ،ارزشهای انگیزشی مدیران هم به صورت مستقیم
و هم با واسطهگری پایبندی به اخالق حرفهای ،پیشبینیکننده رفتار متقلبانه مدیران واحد
گزارشگر است .فرامرز و همکاران ( )1399در مطالعهی خود مدلی برای سنجش خوانایی بر
مبنای نظر خبرگان به روش آنتروپی شانون ارائه کردند .به منظور سنجش روابط متغیر پنهان
که در این پژوهش خوانایی گزارشگری مالی است ،با گویههای سنجش آن ،از تحلیل عاملی
تأییدی در نرمافزار اسمارت پی ال اس استفاده شد .نتایج حاصل از پژوهش صمیمی ()1399
نشان داد که بین خوانایی متن صورتهای مالی با اظهارنظر حسابرسی ،حقالزحمهی حسابرسی
و تأخیر گزارش حسابرسی ارتباط معنادار وجود دارد ولی بین خوانایی متن صورتهای مالی و
چرخش حسابرس ارتباط وجود ندارد .نتایج مطالعه صالحی ( )1395نشان داد که تعهد حسابرس
به یکپارچگی و صداقت ،استقالل حسابرس و بیطرفی حرفهای او ،تعهد حسابرس به رفتار
حرفهای در حرفهی حسابرسی ،تعهد حسابرس به رازداری و عملکرد حرفهای حسابرس بر
کیفیت حسابرسی اثر مثبت و معناداری دارد .نتایج مطالعه درخشانمهر و همکاران ()1398
نشاندهندهی توان پیشبینی عملکرد حسابرسان مستقل از طریق مؤلفههای اخالق حرفهای،
رهبری اخالقی و مسئولیتهای اجتماعی میباشد .همچنین نتایج نشان میدهد که رابطهی
بین اخالق حرفهای و عملکرد حسابرسان مستقل ،از طریق رهبری اخالقی و مسئولیتهای
اجتماعی ،میانجی گری میشود .نتایج مطالعه سلیمانی ( )1396بیانگر آن است زمانی که
عملکرد مالی شرکت کاهش مییابد ،احتمال مشاهده لحن مثبت غیر عادی در نامهی مدیر
عامل افزایش مییابد .همچنین ،لحن غیرعادی در نامهی مدیر عامل رابطهی مثبتی با اقالم
تعهدی غیرعادی دارد .یافتههای پژوهش محمدعلینیاعمران ( )1396نشان داد که بین کیفیت
گزارشگری مالی و مسئولیت اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطهی معناداری وجود دارد .یافتههای پژوهش حسن و همکاران ( )2019نشان داد شرکتهایی
با خوانایی گزارشگری مالی باالتر به دلیل عدم وجود ابهام در صورتهای مالی گزارشگری مالی
سالیانه ،سودآورتر هستند .نتیجه مطالعه عربصالحی ( )1394نشان داد شرکتهایی که دارای
گزارشهای ساالنه خواناتر هستند ،سودآوری بیشتر ،ریسک بیشتر و هزینهی نمایندگی کمتری
دارند .نتايج یافتههای مطالعه اتیم و همکاران ( )2021نشان داد که صالحیت حرفهای ،بی طرفی
حرفهای و انصاف حرفهای حسابداران تأثیر مثبت و قابل مالحظهای بر گزارشگری مالی دارد .بر
این اساس در این مطالعه پیشنهاد شده است که مؤسسات غیردولتی باید تالش کنند تا روند
استخدام خود را در سایر افراد برای جذب مردان و زنان با استانداردهای اخالقی باال توسعه دهند.
نتیجه مطالعه سیتیوم ( )2020نشان داد توسعه مداوم حرفهای ،اخالق حرفهای و مهارتهای
حرفهای حسابداران تایلندی تأثیر معناداری بر کیفیت گزارش مالی دارند .متغیرهای مستقل
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قادر هستند  55درصد از تغییرات متغیر وابسته را پیشبینی کنند .نتایج پژوهش مابیل ()2019
نشان داد شایستگی حسابداران ،استقالل حسابداران ،عینیت حسابداران و صداقت حسابداران
تأثیر معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی آن در سودان دارند .بر این اساس نویسندگان پیشنهاد
کردند که مدیریت بانکهای تجاری باید بخشهای حسابداری خود را حرفهای کرده و با اطمینان
از شایستگی استخدام و فرصتهای آموزشی شغلی ،شایستگی را افزایش دهند .عالوه بر این،
بانکهای تجاری باید دائماً کارکنان حسابداری خود را در داخل توسعه دهند و از آنها برای
سمینارها یا کارگاههای آموزشی حمایت کنند.
با وجود اینکه نتایج برخی مطالعات دیگر نیز حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین افشای مسئولیت
اجتماعی و خوانایی گزارشگری مالی میباشد (نوریزاده2014 ،؛ تقیزاده2015 ،؛ چنگ و همکاران،
2015؛ چیانگ ،شیائو ،)2015 ،در برخی پژوهشهای دیگر نیز رابطهی مثبت و معنادار بین اخالق
حرفهای و خـوانایی گزارشـگری مالی به تأیید رسیده است (صالحی )2015 ،و سرانجام ارتباط
معکوس و معنادار مدیریت لحن و خوانایی گزارشگری مالی (رهنمای رودپشتی ،محسنی1395 ،؛
داداشی ،نوروزی1399 ،؛ هوانگ و همکاران2014 ،؛ کارلسون ،لمتی )2015 ،در مطالعات پیشین
مورد تأیید قرار گرفته است اما به صورت کلی بررسیهای پیشین دربارهی خوانایی گزارشگری مالی
حاکی از آن است که به جز در مطالعه فرامرز ( )1399که به ارائه مدل خوانایی گزارشگری پرداخته
شده است ،اکثر پژوهشهای انجام شده فقط به جنبههای خاصی از این مفهوم توجه شده است
و عمدتاً با رویکرد قیاسی انجام شده است .همچنین در مطالعات قبلی ،به شناسایی شاخصهای
مدیریت لحن نیز پرداخته نشده است .از این رو ،در پژوهش حاضر مفهوم خوانایی گزارشگری مالی
در بین خبرگان و همچنین نقش افشای مسئولیت اجتماعی ،اخالق حرفهای و مدیریت لحن در
خوانایی گزارشگری مالی مورد بررسی قرار میگیرد .از آن جا که خوانایی گزارشگری مالی دارای
ماهیتی پیچیده و چند وجهی است و تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد ،در این پژوهش بررسی
جنبههای نادیده گرفته شده در پژوهشهای پیشین شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است.
 -4روششناسی پژوهش
این پژوهش از نوع دادهها یک پژوهش آمیخته (ترکیبی) اکتشافی متوالی است که در آن
ابتدا روش کیفی و سپس کمی انجام شده است .جامعهی آماری این پژوهش را اعضای جامعهی
حسابداران رسمی (تهران و شیراز) شامل کمک حسابرس ،حسابرس ،حسابرس ارشد ،سرپرست،
سرپرست ارشد ،مدیر و شریک مؤسسات حسابرسی و حسابرسان شاغل انفرادی ،عضو جامعهی
حسابداران رسمی تشکیل میدهند .از آنجا که آمار رسمی جامعه این پژوهش در دسترس
نیست ،میتوان تعداد جامعهی آماری را نامحدود فرض کرد .بر اساس فرمول انتخاب حجم نمونه
در جامعه نامحدود حداقل حجم نمونه برابر با  196نفر تعیین شد:
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196

)1/96(2 ×0/5 ×0/5
)0/07(2

 = nحجم نمونه
 =Nحجم يا اندازه تقريبي و تخميني جامعه مادر
 =ℓدقت برآورد يا ميزان خطاي حدي است (در این پژوهش  0/07در نظر گرفته شده است).
 = P,qنسبت افرادي که در رد/تأیید فرضيهها نظر ميدهند
 = Z a/2عدد بحراني توزيع سطح 95درصد اطمينان ()a =0/05
اعضای نمونهی آماری به شیوه نمونهگیری در دسترس ،تعیین و در پژوهش شرکت داده شدند.
با توجه به احتمال غیرقابل استفاده بودن برخی پرسشنامهها 290 ،پرسشنامه توزیع شد که از
بین آنها 260 ،پرسشنامه قابل استفاده بود .دلیل انتخاب جامعهی آماری مذکور این است که
اطالعات نسبتاً جامعی در خصوص وضعیت گزارشگری مالی شرکتها و روند عملکرد اقتصادی
آنها در اختیار دارند و همچنین میتوان گفت که تنها منبع اطالعاتی است که با استفاده از آن
میتوان به منابع اطالعات مالی شرکتها دسترسی داشته و الگوی پژوهش حاضر را مورد آزمون و
مطالعه قرار داد .ابزار گردآوری دادهها نیز شامل پرسشنامه باز (جهت انتخاب شاخصهای اخالق
حرفهای ،افشای مسئولیت اجتماعی و مدیریت لحن) ،پرسشنامهی  34سؤالی مبتنی بر طیف پنج
گزینهای لیکرت (جهت انتخاب مهترین شاخصها) ،پرسشنامهی  5سؤالی خوانایی گزارشگری
مالی ،و پرسشنامهی  36سؤالی ( 12سؤال برای هر یک از سه متغیر) مبتنی بر مقایسات زوجی
(جهت اولویتبندی شاخصها) میباشد.
شناسایی شاخصهای افشای مسئولیت اجتماعی ،اخالق حرفهای و مدیریت لحن مؤثر بر
خوانایی گزارشگری مالی ،تعیین مهمترین معیارها و زیرمعیارهای افشای مسئولیت اجتماعی،
اخالق حرفهای و مدیریت لحن مؤثر بر خوانایی گزارشگری مالی با استفاده از تکنیک توزیع 2
جملهای ،تحلیل عاملی اکتشافی مهمترین معیارها و زیرمعیارهای افشای مسئولیت اجتماعی،
اخالق حرفهای و مدیریت لحن مؤثر بر خوانایی گزارشگری مالی ،ارائهی مدل خوانایی گزارشگری
مالی مبتنی بر افشای مسئولیت اجتماعی ،اخالق حرفهای و مدیریت لحن (لحن گزارشگری) و
سرانجام اولویتبندی شاخصهای افشای مسئولیت اجتماعی ،اخالق حرفهای و مدیریت لحن
مؤثر بر خوانایی گزارشگری مالی با استفاده از تکنیک ترجیحات غیرخطی فازی با استفاده از
نرمافزار لینگو ،گامهای انجام این مطالعه هستند.
 -5یافتههای پژوهش
 -5-1انتخاب مهمترین شاخصهای مدیریت لحن ،اخالق حرفهای و افشای مسئولیت
اجتماعی
جهت انتخاب شاخصهای مدیریت لحن ،اخالق حرفهای ،افشای مسئولیت اجتماعی و خوانایی
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گزارشگری مالی بر اساس نظرات اعضای نمونه آماری ،از پرسشنامهی باز استفاده شد .بر این
اساس  34شاخص اولیه به شرح زیر شناسایی شدند:
 -5-1-1شاخصهای افشای مسئولیت اجتماعی -1 :مالی و سرمایهگذاری  -2بازرگانی،
رشد و تغییرات بازار  -3رشد اقتصادی ،بهره وری و مالیات تکلیفی و عملکرد  -4آموزش مشارکت
و توسعه جامعه ،حقوق و رویههای اشتغال  -5آموزش حذف فساد ،رشوه و پولشویی  -6آموزش
فعالیتهای اجتماعی ،آموزش و پرورش ،هنر و پزشکی  -7آموزش توسعه خدمات شهری و
کاهش مصرف انرژی مشاوره شناسایی و کاهش آالیندههای صوتی ،بصری ،تنفسی و باز آفرینی
-8مشاوره شناسایی و کاهش آالیندههای صوتی ،بصری ،تنفسی و باز آفرینی  -9تدوین منشور
زیست محیطی ،اثرات و ارتقای محصوالت و خدمات  -10اهداف و الزامات برنامهریز شرکت،
تولید و مصرف زنجیره تأمین  ،مشتریان و مصرفکنندگان  -11زنجیرهی تأمین  ،مشتریان و
مصرفکنندگان
 -5-1-2شاخصهای اخالق حرفهای -1 :استقالل ،عینیتگرایی و بی طرفی  -2ارائه
اطالعات صحیـح و واقعبینانه  -3درستکاری  -4عدم دریافت و اعطای هدایا  -5عدم تضاد منافع
و اطالعات گمراهکننده و نادرست  -6داشتن صبر و شکیبایی  -7مهارت ،صالحیت و گزارشگری
حرفهای  -8ایفای مسئولیت اقتصادی ،قانونی و اخالقی در قبال جامعه و صاحبکار  -9اعتماد
آفرینی و ارائه اطـالعات بر مبنای ضوابط ،استنـباطها و پاسـخگویی  -10رازداری و ارتباطات
شفاف -11رقابتطلبی و برتری جویی  -12تهدیدهای اخالقی ،اخطار ،تنبیه و انحراف -13
داشتن عدالت ،انصاف و وفاداری
 -5-1-3شاخصهای مدیریت لحن -1 :مدیریت سود تعهدی ،واقعی و گزارشگری متقلبانه
 -2فرار مالیاتی و اهرم مالی  -3مدیریت اظهارنظر غیرمقبول حسابرسی و نسبتهای جاری و مالی
 -4تغییر و جهت دار کردن نگرش عملکرد مالی با پیچیدگی و طول متن  -5انگیزه دست کاری و
گمراه کردن ادراک سرمایهگذاران و استفادهکنندگان  -6اقدامات خصمانه و تبلیغ پتانسیل رفتار
خودخواهانه  -7فصاحت در توصیف و مدیریت نوشتار لحن غیر عادی  -8محدودیت استانداردها
و رویههای حسابداری  -9تطابق لحن نوشتار کیفی و کمی وکاهش عدم تقارن اطالعاتی -10
جهتدار نمودن کیفیت سرمایه فکری و کارآفرینی
 -5-1-4شاخصهای خوانایی گزارشگری مالی :پایداری سود ،صحت پیشبینیهای
مدیریت ،کاهش ریسک سقوط قیمت سهام ،اطالعات مربوط برای تصمیمگیری و ارزیابی و
قابلیت مقایسه واحدهای اقتصادی به منظور انتخاب مهمترین شاخصهای مدیریت لحن ،اخالق
حرفهای و خوانایی گزارشگری مالی از تکنیک توزیع  2جملهای استفاده شد .بر این اساس از بین
 34شاخص شناسایی شده 27 ،شاخص شناسایی شد.
جدول 1شاخصهای شناسایی شده از بین شاخصهای اولیهی افشای مسئولیت اجتماعی را
نشان میدهد:
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جدول ( )1شاخصهای پذیرفته شده و و حذف شده افشای مسئولیت اجتماعی
شاخص
مالی و سرمایه گذاری
بازرگانی  ،رشد و تغییرات بازاز
رشد اقتصادی  ،بهره وری و ...
آموزش مشارکت و توسـعه جامعه ...
آموزش حذف فساد ،رشوه و پولشویی
آموزش فعالیتهای اجتماعی...
آموزش توسعه خدمات ...
مشاوره شناسایی ...آفرینی
تدوین منشور  ..محصوالت و خدمات
اهداف و الزامات ...
زنجیرهی تأمین  ،مشتریان و مصرفکنندگان

طبقه

فراوانی

نسبت
مشاهده شده

<3

242

0/93

>=3

18

0/07

<3

239

0/92

>=3

21

0/08

<3

237

0/91

>=3

23

0/09

<3

238

0/92

>=3

22

0/08

<3

246

0/95

>=3

14

0/05

<3

239

0/92

>=3

21

0/08

<3

196

0/75

>=3

64

0/25

<3

207

0/80

>=3

53

0/20

<3

208

0/80

>=3

52

0/20

<3

7

0/03

>=3

253

0/97

<3

6

0/02

>=3

254

0/98

نسبت
آزمون

سطح
معناداری

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

همانگونه که در نگارهی  1مشخص است از بین  11شاخص مربوط به مسئولیت اجتماعی9 ،
شاخص انتخاب و  2شاخص حذف شدند.
جدول  2شاخصهای شناسایی شده از بین شاخصهای اولیه اخالق حرفهای را نشان میدهد:
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جدول ( )2شاخصهای پذیرفته شده و و حذف شده اخالق حرفهای
شاخص
استقالل  ،عینیت گرایی و بی طرفی

246

0/95

252

0/97

251

0/97

243

0/93

246

0/95

218

0/84

10

0/04

گروه 1
گروه 2
گروه 1
گروه 2
گروه 1

داشتن صبر و شکیبایی

گروه 2

مهارت  ،صالحیت و گزارشگری حرفهای
ایفای مسئولیت اقتصادی  ،قانونی و ...
اعتماد آفرینی و ارائه اطالعات بر مبنای ...

داشتن عدالت ،انصاف و وفاداری

187

0/72

گروه 2

عدم تضاد منافع و اطالعات گمراه کننده و ...

تهدیدهای اخالقی ،اخطار ،تنبیه و ...

گروه 1

196

0/75

گروه 1

عدم دریافت و اعطا هدایا

رقابتطلبی و برتری جویی

گروه 1

233

0/90

گروه 2

درستکاری

رازداری و ارتباطات شفاف

گروه

فراوانی

گروه 2

ارائه اطالعات صحیح و واقع بینانه

نسبت مشاهده نسبت
آزمون
شده

گروه 1
گروه 2
گروه 1
گروه 2
گروه 1
گروه 2
گروه 1
گروه 2
گروه 1
گروه 2
گروه 1
گروه 2
گروه 1
گروه 2

27
64

73
14
8
9

17
14
42

0/10
0/25
0/28
0/05
0/03
0/03
0/07
0/05
0/16

250

0/96

196

0/75

245

0/94

238

0/92

64

15
22

0/25
0/06

0/08

سطح
معناداری

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

همانگونه که در جدول  2مشخص است از بین  13شاخص مربوط به اخالق حرفهای 9 ،شاخص
انتخاب و  4شاخص حذف شدند.
جدول  3شاخصهای شناسایی شده از بین شاخصهای مدیریت لحن را نشان میدهد:

پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره سوم | تابستان 1400

مصطفی قاسمی

و همکاران | مدل کیفی خوانایی گزارشگری مالی مبتنی بر مولفههای اخالق |111| ...

جدول( )3شاخصهای پذیرفته شده و حذف شده مدیریت لحن
شاخص

مدیریت سود تعهدی ،واقعی و ...
فرار مالیاتی و اهرم مالی
مدیریت اظهارنظر غیرمقبول حسابرسی و ...
تغییر و جهت دار کردن نگرش عملکرد مالی ...
انگیزه دست کاری و گمراه کردن ادراک ...
اقدامات خصمانه و تبلیغ پتانسیل رفتار ...
فصاحت در توصیف و مدیریت نوشتار لحن ...
محدودیت استاندارد ها و رویههای حسابداری
تطابق لحن نوشتار کیفی و کمی و کاهش...
جهتدار نمودن کیفیت سرمایه فکری و ...

طبقه

فراوانی

<3
>=3
<3
>=3
<3
>=3
<3
>=3
<3
>=3
<3
>=3
<3
>=3
<3
>=3
<3
>=3
<3
>=3

196
64
204
56
186
74
252
8
242
18
237
23
246
14
238
22
239
21
60
200

نسبت مشاهده
شده

0/75
0/25
0/78
0/22
0/72
0/28
0/97
0/03
0/93
0/07
0/91
0/09
0/95
0/05
0/92
0/08
0/92
0/08
0/23
0/77

نسبت
آزمون

سطح
معناداری

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

همانگونه که در جدول  3مشخص است از بین  10شاخص مربوط به مدیریت لحن 9 ،شاخص
انتخاب و  1شاخص حذف شدند.
جدول 4شاخصهای شناسایی شده از بین شاخصهای خوانایی گزارشگری مالی را نشان میدهد:
جدول( )4شاخصهای پذیرفته شده و حذف شده خوانایی گزارشگری مالی
شاخص

پایداری سود
صحت پیشبینیهای مدیریت
کاهش ریسک سقوط قیمت سهام
اطالعات مربوط برای تصمیمگیری
ارزیابی و قابلیت مقایسه واحدهای
اقتصادی

گروه

فراوانی

گروه 1
گروه 2
گروه 1
گروه 2
گروه 1
گروه 2
گروه 1
گروه 2
گروه 1
گروه 2

238
22
239
21
242
18
238
22
246
14

نسبت مشاهده
شده

0/92
0/08
0/92
0/08
0/93
0/07
0/92
0/08
0/95
0/05

نسبت
آزمون

سطح
معناداری

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

0/50

0/000

همانگونه که در جدول  4مشخص است از بین  5شاخص مربوط به خوانایی گزارشگری مالی،
هر  5شاخص انتخاب شدند.
 -5-2تحلیل عاملی اکتشافی دادهها
جدول  5نتایج تحلیل عاملی اکتشافی شاخصهای افشای مسئولیت اجتماعی را نشان میدهد:
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جدول ( )5نتایج تحلیل عاملی اکتشافی شاخصهای افشای مسئولیت اجتماعی
بعد اقتصادی
و مالی
0/624
0/622
0/683

شاخص

مالی و سرمایهگذاری
ارائه اطالعات صحیح و واقع بینانه
رشد اقتصادی ،بهرهوری و مالیات تکلیفی و عملکرد
آموزش مشارکت و توسعه جامعه ،حقوق و رویههای اشتغال
آموزش حذف فساد ،رشوه و پولشویی
آموزش فعالیتهای اجتماعی ،آموزش و پرورش ،هنر و پزشکی
آموزش توسعه خدمات شهری و کاهش مصرف انرژی
مشاوره شناسایی و کاهش آالیندههای صوتی ،بصری ،تنفسی و باز آفرینی
تدوین منشور زیست محیطی ،اثرات و ارتقاء محصوالت و خدمات
2/64
کل
0/293
درصد واریانس
مقادیر ویژه(بزرگتر از یک)
0/293
تجمعی
=1781/11 =0/KMO834کای اسکور =0/000سطح معناداری

بعد
اجتماعی

0/602
0/644
0/511

2/08
0/231
0/524

بعد
محیطی

0/521
0/536
0/575
1/96
0/218
0/742

براساس جدول ( )5میتوان گفت که شاخصهای افشای مسئولیت اجتماعی در سه دستهی
کلی قرار گرفتند که با مشورت با خبرگان این سه دسته به ترتیب به نامهای اقتصادی و مالی (3
شاخص) ،اجتماعی ( 3شاخص) و محیطی ( 3شاخص) نامگذاری شدند.
جدول  6نتایج تحلیل عاملی اکتشافی شاخصهای اخالق حرفهای را نشان میدهد:

شاخص

جدول ( )6نتایج تحلیل عاملی اکتشافی شاخصهای اخالق حرفهای
اخالق تحلیلی و
فرا اخالق
0/648
0/713
0/597

استقالل ،عینیت گرایی و بی طرفی
ارائه اطالعات صحیح و واقع بینانه
درستکاری
عدم دریافت و اعطا هدایا
عدم تضاد منافع و اطالعات گمراه کننده و نادرست
داشتن صبر و شکیبایی
مهارت ،صالحیت و گزارشگری حرفهای
ایفای مسئولیت اقتصادی ،قانونی و اخالقی در قبال جامعه وصاحبکار
اعتماد آفرینی و ارائه اطالعات بر مبنای ضوابط ،استنباطها و پاسخگویی
2/34
کل
0/260
درصد واریانس
مقادیر ویژه (بزرگتر از یک)
0/260
تجمعی
=1349/11 =0/KMO840کای اسکور =0/000سطح معناداری

اخالق
هنجاری

0/619
0/603
0/587

2/03
0/226
0/486

اخالق
کاربردی

0/583
0/590
0/544
1/73
0/192
0/678

براساس جدول  6میتوان گفت که شاخصهای اخالق حرفهای در سه دسته کلی قرار گرفتند
که با مشورت با خبرگان این سه دسته به ترتیب به نامهای «اخالق تحلیلی و فرا اخالق (3
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شاخص) ،اخالق هنجاری ( 3شاخص) و اخالق کاربردی ( 3شاخص)» نامگذاری شدند.
جدول  7نتایج تحلیل عاملی اکتشافی شاخصهای مدیریت لحن را نشان میدهد:
جدول ( )7نتایج تحلیل عاملی اکتشافی شاخصهای مدیریت لحن
گزارشگری
مالی و
مدیریت سود
0/567
0/812
0/643

شاخص

مدیریت سود تعهدی ،واقعی و گزارشگری متقلبانه
فرار مالیاتی و اهرم مالی
مدیریت اظهارنظر غیرمقبول حسابرسی و نسبتهای جاری و مالی
تغییر و جهتدار کردن نگرش عملکرد مالی با پیچیدگی و طول متن
انگیزه دستکاری و گمراهکردن ادراک سرمایهگذاران و استفادهکنندگان
اقدامات خصمانه و تبلیغ پتانسیل رفتار خودخواهانه
فصاحت در توصیف و مدیریت نوشتار لحن غیر عادی
محدودیت استانداردها و رویههای حسابداری
تطابق لحن نوشتار کیفی و کمی و کاهش عدم تقارت اطالعاتی
2/39
کل
مقادیر ویژه(بزرگتر از یک)
0/266
درصد واریانس
0/266
تجمعی
=1363/34 =0/KMO853کای اسکور =0/000سطح معناداری

مدیریت
نوشتار و
ادراک

کتمان
اطالعات
بنیادی

0/725
0/614
0/536

1/96
0/218
0/484

0/577
0/606
0/629
1/76
0/196
0/680

براساس جدول  7میتوان گفت که شاخصهای مدیریت لحن در در سه دستهی کلی قرار
گرفتند که با مشورت با خبرگان این سه دسته به ترتیب به نامهای گزارشگری مالی و مدیریت سود
( 3شاخص) ،مدیریت نوشتار و ادراک ( 3شاخص) و کتمان اطالعات بنیادی ( 3شاخص) نامگذاری شدند.
جدول  8نتایج تحلیل عاملی اکتشافی شاخصهای خوانایی گزارشگری مالی را نشان میدهد:
جدول ( )8نتایج تحلیل عاملی اکتشافی خوانایی گزارشگری مالی

خوانایی گزارشگری مالی
شاخص
0/713
پایداری سود
0/694
صحت پیشبینیهای مدیریت
0/876
کاهش ریسک سقوط قیمت سهام
0/639
اطالعات مربوط برای تصمیمگیری
0/565
ارزیابی و قابلیت مقایسه واحدهای اقتصادی
3/51
کل
70/2
درصد واریانس
مقادیر ویژه(بزرگتر از یک)
70/2
تجمعی
=425/84 =0/815کای اسکور =0/000سطح معناداریKMO

براساس جدول  8میتوان گفت شاخصهای خوانایی گزارشگری مالی در یک دسته قرار گرفتند.
 -5-3مدل کیفی
بر مبنای مراحل انجام شده قبلی ،مدل کیفی به صورت زیر میباشد:
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استقالل ،عینیتگرایی و بی طرفی
ارائه اطالعات صحیح و واقع بینانه

مالی و سرمایهگذاری
اخالق
تحلیلی و
فرااخالق

ارائهی اطالعات صحیح و واقع
بینانه
رشد اقتصادی ،بهرهوری و مالیات
تکلیفی و عملکرد

درستکاری
عدم دریافت و اعطا هدایا
عدم تضاد منافع و اطالعات
گمراهکننده و نادرست

اخالق
هنجاری
(دستوری)

داشتن صبر و شکیبایی

مدل اخالق
حرفهای
(مؤثر بر
خوانایی
گزارشگری
مالی)

مهارت ،صالحیت و گزارشگری
حرفهای
ایفای مسئولیت اقتصادی ،قانونی و
اخالقی در قبال جامعه وصاحبکار

بعد
اقتصادی و
مالی

آموزش مشارکت و توسعه جامعه،
حقوق و رویه های اشتغال
آموزش حذف فساد ،رشوه و
پولشویی

بعد
اجتماعی

آموزش فعالیتهای اجتماعی،
آموزش و پرورش ،هنر و پزشکی

مدل افشای
مسئولیت
اجتماعی (مؤثر
بر خوانایی
گزارشگری
مالی)

آموزش توسعه خدمات شهری و
کاهش مصرف انرژی
اخالق
کاربردی
(حرفهای)

مشاوره شناسایی و کاهش آالیندههای
صوتی ،بصری ،تنفسی و بازآفرینی

اعتماد آفرینی و ارائه اطالعات بر
مبنای ضوابط ،استنباطها و پاسخگویی

بعد
محیطی

تدوین منشور زیست محیطی،
اثرات و ارتقاء محصوالت و خدمات

استقالل ،عینیتگرایی و بی طرفی
ارائه اطالعات صحیح و واقع بینانه

اخالق
تحلیلی و
فرااخالق

پایداری سود

درستکاری
عدم دریافت و اعطا هدایا
عدم تضاد منافع و اطالعات
گمراهکننده و نادرست

اخالق
هنجاری
(دستوری)

داشتن صبر و شکیبایی

مدل اخالق
حرفهای
(مؤثر بر
خوانایی
گزارشگری
مالی)

صحت پیشبینیهای
مدیریت
خوانایی
گزرشگری

اطالعات مربوط برای
تصمیمگیری

مهارت ،صالحیت و گزارشگری
حرفهای
ایفای مسئولیت اقتصادی ،قانونی و
اخالقی در قبال جامعه وصاحبکار

مالی

کاهش ریسک سقوط قیمت
سهام

اخالق
کاربردی
(حرفهای)

ارزیابی و قابلیت مقایسه
واحدهای اقتصادی

اعتماد آفرینی و ارائه اطالعات بر
مبنای ضوابط ،استنباطها و پاسخگویی

شکل ( )1الگوی یکپارچهی خوانایی گزارشگری مالی مبتنی بر افشای مسئولیت اجتماعی،
اخالق حرفهای و مدیریت لحن (لحن گزارشگری)
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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 -5-3-1اولویتبندی شاخصهای افشای مسئولیت اجتماعی ،اخالق حرفهای
و مدیریت لحن مؤثر بر خوانایی گزارشگری مالی با استفاده از تکنیک ترجیحات
غیرخطی فازی
-5-3-2اولویتبندی شاخصهای اخالق حرفهای مؤثر بر خوانایی گزارشگری مالی
جداول  9تا  ،11ماتریس مقایسهی زوجی معیارهای اصلی اخالق حرفهای بر اساس اعداد فازی
و فازی مثلثی ،کد برنامهریزی غیرخطی ،اوزان اهمیت زیرمعیارها و مقدار الندا با توجه به نظر10
نفر از خبرگان و بر اساس اعداد فازی را نشان میدهد:
جدول( )9ماتریس مقایسه زوجی زیرمعیارهای اخالق تحلیلی و فرا اخالق بر اساس اعداد فازی
w1
w2
w3
معیارهای اصلی

] [

~ 4 ~ −1 2 ~ 3 ~ −1 ~4 2 * ~3 −1 * ~2 2 * ~3 4 * ~2 −1
3 * 3 *1 *2
~ ~ 2 ~ −1 ~ 3 ~ 3
3 *3 *5 *1 *4

اخالق کاربردی (حرفهای) ()w1
اخالق هنجاری (دستوری) ()w2
اخالق تحلیلی و فرا اخالق ()w3

جدول ( )10ماتریس مقایسه زوجی زیرمعیارهای اخالق تحلیلی و فرا اخالق بر اساس اعداد فازی مثلثی
w1
w2
w3
معیارهای اصلی
()0/85 ،1/97 ،3/59

اخالق کاربردی (حرفهای) ()w1

()0/63 ،1/16 ،1/9

اخالق هنجاری (دستوری) ()w2

()1/27 ،2/08 ،2/96

اخالق تحلیلی و فرا اخالق ()w3
وزن محلی

جدول ( )11کد برنامه ریزی غیرخطی و وزن محلی شاخصها

زیرمعیارها

کد برنامه ریزی غیرخطی

;Max=landa
اخالق کاربردی (حرفهای)
0/447
;(1.16 - 0.63) * landa * w2 - w1 + 0.63 * w2 <=0
()w1
;(1.90 - 1.16) * landa * w2 + w1 - 1.90 * w2 <=0
;(1.97 - 0.85) * landa * w3 - w1 + 0.85 * w3 <=0
 0/352اخالق هنجاری (دستوری) ;(3.59 - 1.97) * landa * w3 + w1 - 3.59 * w3 <=0
()w2
;(2.08 - 1.27) * landa * w3 - w2 + 1.27 * w3 <=0
;(2.96 - 2.08) * landa * w3 + w2 - 2.96 * w3 <=0
اخالق تحلیلی و فرا اخالق
;w1+w2+w3 =1; w1>=0
0/201
()w3
;w2>=0; w3>=0
مقدار الندا برابر با  0/654به دست آمده است .مثبت بودن عالمت آن ،نشان از سازگاری ماتریس مقایسه زوجی دارد.

بر اساس اوزان محلی معیارها و زیرمعیارهای محاسبه شده برای زیرمعیارهای  3مؤلفهی اصلی
اخالق حرفهای ،اوزان نهایی شاخصهای اخالق حرفهای (مؤثر بر خوانایی گزارشگری مالی) به
شرح جدول  12است:
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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جدول ( )12اوزان و رتبهی نهایی شاخصهای اخالق حرفهای (مؤثر بر خوانایی
گزارشگری مالی)

معیارهای اصلی
(وزن)
اخالق تحلیلی
و فرا اخالق
()0/201
اخالق هنجاری
(دستوری)
()0/352
اخالق کاربردی
(حرفهای)
()0/447

وزن محلی

وزن نهایی

رتبه

زیرمعیارها
استقالل ،عینیت گرایی و بی طرفی

0/406

0/082

6

ارائهی اطالعات صحیح و واقع بینانه

0/328

0/066

8

درستکاری

0/266

0/053

9

دریافت و اعطای هدایا

0/432

0/152

2

تضاد منافع و اطالعات گمراه کننده و نادرست

0/329

0/116

5

داشتن صبر و شکیبایی

0/239

0/081

7

مهارت ،صالحیت و گزارشگری حرفهای

0/435

0/194

1

ایفای مسئولیت اقتصادی ،قانونی و اخالقی در قبال
جامعه و صاحبکار

0/300

0/134

3

0/265

0/118

4

اعتماد آفرینی و ارائه اطالعات بر مبنای ضوابط،
استنباطها و پاسخگویی

 -5-3-3محاسبهی اوزان معیارهای اصلی مدیریت لحن (مؤثر بر خوانایی گزارشگری مالی)
اوزان نهایی شاخصهای مدیریت لحن (مؤثر بر خوانایی گزارشگری مالی)به شرح جدول  13است:
جدول ( )13اوزان و رتبهی نهایی شاخصهای مدیریت لحن (مؤثر بر خوانایی
گزارشگری مالی)
موانع اصلی (وزن)
گزارشگری مالی
و مدیریت سود
(انگیزه فرصت
طلبانه) ()0/392
مدیریت نوشتار
و ادراک (انگیـزه
فرصت طلبانه)
()0/335
کتمان اطالعات
بنیادی ()0/273

زیرمعیارها

وزن
محلی

وزن
نهایی

رتبه

مدیریت سود تعهدی ،واقعی و گزارشگری متقلبانه

0/172 0/438

1

فرار مالیاتی و اهرم مالی

0/134 0/342

2

مدیریت اظهارنظر غیرمقبول حسابرسی و نسبتهای جاری و
مالی

0/086 0/220

8

0/130 0/388

3

انگیزه دست کاری و گمراه کردن ادراک سرمایهگذاران و
استفادهکنندگان

0/118 0/353

4

اقدامات خصمانه و تبلیغ پتانسیل رفتار خودخواهانه

0/087 0/259

7

فصاحت در توصیف و مدیریت نوشتار لحن غیر عادی

0/109 0/398

6

محدودیت استاندارد ها و رویههای حسابداری

0/109 0/400

5

تغییر و جهت دار کردن نگرش عملکرد مالی با پیچیدگی و
طول متن

تطابق لحن نوشتار کیفی و کمی و عدم تقارن اطالعاتی
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 -5-3-4محاسبهی اوزان معیارهای اصلی افشای مسئولیت اجتماعی
اوزان نهایی شاخصهای افشای مسئولیت اجتماعی (مؤثر بر خوانایی گزارشگری مالی) به شرح
جدول  14است:
جدول ( )14اوزان و رتبهی نهایی شاخصهای افشای مسئولیت اجتماعی (مؤثر بر
خوانایی گزارشگری مالی)

معیارهای
اصلی (وزن)
اقتصادی
و مالی
()0/391

زیرمعیارها
ارائهی اطالعات صحیح و واقع بینانه

0/171 0/438

1

رشد اقتصادی ،بهرهوری و مالیات تکلیفی و عملکرد

0/124 0/318

3

مالی و سرمایهگذاری

0/096 0/245

6

0/151 0/425

2

0/116 0/325

4

معیارهای آموزش مشارکت و توسعه جامعه ،حقوق و رویههای اشتغال
اجتماعی آموزش حذف فساد ،رشوه و پولشویی
( )0/356آموزش فعالیتهای اجتماعی ،آموزش و پرورش ،هنر و پزشکی
محیطی
()0/253

وزن
محلی

وزن
نهایی

رتبه

0/089 0/.250

7

0/108 0/428

5

مشاوره ،شناسایی و کاهش آالیندههای صوتی ،بصری ،تنفسی و باز آفرینی 0/072 0/284

9

آموزش توسعه خدمات شهری و کاهش مصرف انرژی
تدوین منشور زیست محیطی ،اثرات و ارتقاء محصوالت و خدمات

0/073 0/288

8

 -6نتیجهگیری و پیشنهادها
خوانایی به احتمال موفقیت خواننده در خواندن و درک متن نوشته اشاره دارد .خوانایی
گزارشگری مالی «شفافیت متن و موفقیت در فهم پذیر بودن اطالعات مالی» تعریف شده است
که کمک شایانی به درک اعداد و ارقام مندرج در صورتهای مالی میکند و از اهمیت بسزایی
برخوردار است (صفری گرایلی ،پینه تویی .)1397 ،سرمایهگذاران ،تحلیلگران و سایر ذینفعان،
به طور گسترده به اطالعات ارائه شده در گزارشهای شرکتها اعتماد میکنند .وضوح ،شفافیت و
درک این گزارشها موضوعی است که استانداردگذاران ،حسابرسان و سرمایهگذاران به آن عالقه
دارند و برای آنها مهم است (لی .)2010 ،تغییرات اخیر در قوانین و گزارشهای مالی ،میزان
افشاهای مورد نیاز در گزارشهای ساالنه را افزایش داده است (میلر .)2010 ،براساس فرضیه
مدیریت مبهم ،انگیزه مدیران میتواند موجب مبهم سازی و پنهان کردن اطالعات از طریق
افشاهای با شفافیت کمتر شود .مدیران میتوانند اطالعاتی را که به افشای آنها تمایل ندارند،
پنهان کرده و موجب دشواری درک گزارشگری مالی برای سرمایهگذاران شوند (بلومفلید.)2008 ،
در این رابطه ،لی ( )2008معتقد است که مدیران ،ماهیت انتقال خبر خوب یا ماهیت دائمی
خبر بد را از طریق گزارشهای ساالنه پیچیدهتر پنهان میکنند (لی .)2008 ،احمدی و قائمی
( )1397نیز معتقدند که مدیران با استفاده از افشای پیچیده و طوالنی ،برخی از اطالعات مد نظر
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خود را از دید سرمایهگذاران و سایر ذینفعان مخفی نگه میدارند تا اخبار بد یا عملکرد بد آنها
در گزارشهای شرکت به سادگی مشخص نشود (احمدی ،قائمی .)1397 ،بنابراین سرمایهگذاران
بر اساس قوانین و مقررات میتوانند پس از مشخص شدن ارائهی نادرست افشای مالی شرکت،
برای انجام اقدامات قانونی مبادرت کنند (ابرناثی و همکاران.)2019 ،
گزارشهای مالی با مقاصد عمومی باید اطالعات را به نحوی ارائه دهد که پاسخگوی نیازها و
متناسب با دانش پایهای استفادهکنندگان و بیانکننده ماهیت اطالعات ارائه شده باشد و شواهد
تجربی موجود نشان میدهد که هر چه پیچیدگی متن کمتر باشد میزان درک آن باالتر میرود.
بنابراین خوانایی گزارشگری مالی به عنوان یکی از معیارهای مالی میباشد که کیفیت گزارشهای
مالی را افزایش میدهد .در ادبیات حسابداری و مالی شناخت عواملی که درک کیفیت گزارشهای
مالی را از نظر استفادهکنندگان ،دشوار یا آسان میسازد ضرورت دارد .این مطالعه به تدوین الگوی
خوانایی گزارشگری مالی مبتنی بر افشای مسئولیت اجتماعی ،اخالق حرفهای و مدیریت لحن
(لحن گزارشگری) و اولویتبندی مؤلفههای هر شاخص پرداخت .بدین منظور بر اساس نظرات
افراد نمونهی آماری 34 ،شاخص اولیهی تأثیرگذار افشای مسئولیت اجتماعی ،اخالق حرفهای
و مدیریت لحن بر خوانایی گزارشگری مالی ،شناسایی شدند .از بین شاخصهای شناسایی شده
اولیه 27 ،شاخص با استفاده از آزمون دو جملهای انتخاب شدند .از بین شاخصهای منتخب،
با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی به  3دسته کوچکتر تقسیم شدند و با استفاده از
تکنیک ترجیحات غیرخطی فازی به اولویتبندی میزان اثر شاخصها بر خوانایی گزارشگری مالی
پرداخته شد.
پایبند نبودن به اصول اخالق حرفهای حسابداری میتواند منجر به دستکاری گزارشهای مالی
و ارائهی اطالعات غیرواقعی شود .واضح است که صرف تدوین قوانین و مقررات و استاندارهای
حسابداری شرط الزم است اما کافی نیست .این استانداردهای حسابداری هنگامی که با اخالق
حرفهای همراه شوند ،میتواند به بهبود خوانایی گزارشگری مالی منجر شود .مدیریت لحن
گزارشگری مالی(نوع نوشتار درگزارشهای مالی و تن صدا و لحن در جلسات در هنگام ارائهی
گزارشها) ،به صورت خوشبینانه یا بدبینانه میتواند منجر به گمراه شدن ذینفعان شود .مدیریت
لحن گزارشگری مالی ،ابزار قدرتمندی در دستان مدیران شرکتها است که با بهکارگیری آن
میتوانند بر خوانایی گزارشگری مالی تأثیر عامدانه و آگاهانهای به نفع اهداف موردنظرخود،
بگذارند .همچنین یکی از مهمترین وظایف شرکتها که در قالب مسئولیت اجتماعی محقق
میگردد ،کمک به بهبود وضعیت اقتصادي و رفاه جامعه است .از سوی دیگر گزارشگري مالی نیز
با هدف ارائه اطالعات صحیح براي تصمیمگیري درست مالی ذینفعان و در نتیجه رشد اقتصادي
انجام میشود .به نظر میرسد که عمل کردن شرکتها در حوزهی مسئولیت اجتماعی میتواند
ابزاری مهم و کارگشا در راستای بهبود خوانایی گزارشهاي مالی آنها باشد.
خوانایی گزارشگری مالی به عنوان عاملی تأثیرگذار بر تصمیمهای سرمایهگذاری شرکتها
از موضوعهای مورد توجه ادبیات مالی در سالهای اخیر بوده است .به دلیل اینکه بسیاری
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از تصمیمهای اقتصادی بر اساس اطالعات حاصل از گزارشهای مالی اتخاذ میشود .بنابراین
توجه به کیفیت اطالعات تهیه شده برای استفادهکنندگان ضرورتی خاص دارد و افزایش کیفیت
اطالعات منتشره میتواند موجب کاراتر بودن سرمایهگذاریهای شرکتها و حفظ و توسعهی
منابع آنها گردد (کارلسون ،لمتی .)2015 ،بنابراین موضوع خوانایی گزارشگری مالی میتواند
بر پایداری سود ،صحت پیشبینیهای مدیریت ،کاهش ریسک سقوط قیمت سهام ،دستیابی به
اطالعات مربوط برای تصمیم گیری مدیریت ،ارزیابی ریسک کشوری ،رتبهی پولشویی ،اعتبار
صورتهای مالی بنگاهها و پیامدهای مربوط از جمله هزینهی سرمایه ،تأمین مالی و سرمایهگذاری
بنگاهها تأثیر شگرفی بگذارد و از سوی دیگر ،یکی از راههای افزایش اعتبار تجاری ،کاستن
از عدم تقارن اطالعاتی موجود بین خریدار و فروشنده است .خریداران میتوانند با افزایش
کیفیت خوانایی گزارشگری مالی ،اطالعات بیشتری در خصوص وضعیت و عملکرد مالی خود
به فروشندگان عرضهکننده ،عدم تقارن اطالعاتی موجود را کاهش دهند و از این طریق موجب
افزایش اعتبار دریافتی از فروشندگان شوند.
براساس یافتههای پژوهش از آنجا که خوانایی کیفیت گزارشهای مالی را افزایش میدهد و
اطالعات ارزشمندی را دربارهی عملکرد مالی شرکتها ،افزایش شفافیت و فهم پذیری گزارشهای
مالی و محدود ساختن رفتار فرصتطلبانه مدیران فراهم میکند:
 -1به سرمایهگذاران ،تحلیلگران مالی پیشنهاد میشود تا در تجزیه و تحلیل اطالعات صورتهای
مالی ،رابطهی میان خوانایی گزارشگری مالی و احتمال تقلب را در الگوهای تصمیمگیری خود
مدنظر قرار دهند و توجه داشته باشند که احتمال وقوع گزارشگری مالی متقلبانه در شرکتهایی
بیشتر است که گزارشهای مالی پیچیده و دشواری دارند.
 -2به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد میشود با ایجاد راهکارهایی برای افزایش خوانایی
گزارشگری مالی شرکتها از جمله الزام شرکتها به ارائهی فایل ورد گزارشها و استفاده از
جمالت سادهتر در متن گزارشهای مالی در راستای محدود ساختن رفتار فرصتطلبانه مدیران
بر حسب اجرای هر چه بیشتر اصول مسئولیت اجتماعی و تأثیر آن بر ویژگیهای شرکت و
محسوستر نمودن مؤلفههای خوانایی گزارشگری مالی اقدام گردد.
 -3به مؤسسات حسابرسی پیشنهاد میشود عالوه بر ارزیابی خود و حجم آزمونهای حسابرسی
و سایر عوامل ،خوانایی و فهمپذیر بودن گزارشهای مالی شرکتها توجه داشته باشند تا چارچوب
منسجمتری از قالب همگون افشای و گزارشهای مالی خوانا ،شفاف و قابل فهم برای سهامداران
و سرمایهگذاران باشد.
 -4بیان اصول بنیادی اخالق و رفتار حرفهای در نشریات ،تدوین و تصویب ضوابط و آئیننامهها
اگر چه اقداماتی الزم و مفید است اما بدون تدوین و اجرای برنامهای بلندمدت برای افزایش میزان
آگاهیهای حسابداران در این زمینه و گسترش فرهنگ رعایت اخالق و رفتار حرفهای نمیتواند تأثیر
چندانی داشته باشد .تدوین و اجرای برنامههای آموزشی نیز اگرچه از الزامات است اما به خودی
خود نمیتواند موجب سامان یافتن امور را فراهم نماید .برای اعتالی رعایت اخالق و رفتار حرفهای
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در کشور ،کوشش و اقدامی همه جانبه توسط جوامع حسابداری حرفهای ،مؤسسات حرفهای و
حسابداران حرفهای در سه سطح وضع قواعد ،آموزش و اجرا و ضمانت اجرا الزم به نظر میرسد.
 -5همچنین پیشنهاد میشود که سازمانهاي ناظر و حاکم بر حرفه حسابرسی دورههاي آموزشی،
کارگاههایی در مورد استانداردهاي حسابرسی و کار حرفهاي و قوانین اخالقی حسابرسی به طور
خاص برگزار کنند .یک ابزار تشویقی براي داشتن حسابرسان متعهد به اخالق ایجاد شود ،مبناي
منطقی براي تعیین هزینههاي حسابرسی تدوین شود ،رقابت ناعادالنه محدود شود .همچنین براي
توسعهی تعهد مذهبی و تعمیق رفتار اخالقی و دینی ،برنامه آموزشی در دانشگاهها ضرورت دارد .در
نتیجه است دقت الزم بیشتری در مورد جنبههاي اخالقی حسابرسی و بهبود اخالق حسابرسان به
دلیل اهمیت و نقش برجسته آن در بررسی اطالعات مالی شرکتها ،انجام دهند .همچنین آموزش
اخالق حرفهاي به دانشجویان علوم مالی میتواند منجر به کاهش تدریجی چالشهاي اخالقی
شود .با توجه به حرکت به سمت پذیرش و پیادهسازي استانداردهاي بینالمللی ،ضرورت ارائهی
نگرشهاي نوین و یکپارچگی در آموزش ارزشها و اصول اخالق حرفهاي بیش از پیش احساس
میشود .بنابراین جهت پاسخگویی کامل و جلب اعتماد افکار عمومی توصیه میشود که آموزش
اخالق حرفهاي در کنار سایر دروس و مباحث فنی مورد توجه قرار گرفته تا با آموزشهاي اخالقی
صحیح سعی شود ،دانشجویان علوم مالی به سمت مسائل اخالقی صحیح هدایت و ازاین طریق از
فسادهاي مالی جلوگیري شود و اثربخشی و کارایی فعالیتهاي حرفهاي نیز ارتقاء یابد.
 -6به مجامع حرفهای مانند جامعهی حسابداران رسمی و دیوان محاسبات پیشنهاد میشود
با بررسی پژوهشهای انجامگرفته در این حوزه و ترغیب اعضا برای فعالیت در این زمینه ،اخالق
حرفهای را در برنامههای آموزشی و تربیتی خود لحاظ کنند.
 -7با توجه به اهمیت موضوع ،به مدیران و حسابداران پیشنهاد میشود به مقولهی اخالق،
بهویژه به متغیرهای شناساییشده در این پژوهش ،توجه ویژهی بیشتری داشته باشند .زیرا امروز
جامعهی حسابداری کشور به مباحث اخالقی و افزایش سطح اخالق حرفهای بهشدت نیازمند
است.
 -8به پژوهشگران توصیه میشود برای ترویج اخالق در محیط حرفهای و دانشگاهی ،به تدوین
الگوی اخالق اخالق حرفهای حسابداران با استفاده از تکنیک نظریه دادهبنیاد ،ارائهی مدل اخالق
حرفهای حسابداران با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری ،و فراتحلیل تأثیر اخالق
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Abstract
The purpose of the study is to examine the impact of human resource situation in
audit firms on audit quality. The study population consisted of active personnel in
audit firms, the statistical sample of the research was selected in terms of some criteria
and the convenience sampling method (number of 384 people). The evaluating of
human capital, Four indicators explore consists of technical and ethical characteristics,
Hiring and application, training, promotion and remuneration. Data were collected
using a questionnaire. To test the hypotheses, the multiple regression was used. The
audit quality was measures by the nine different scales. The results showed that the
training, promotion and remuneration of audit firms is significantly related to the level
of audit quality, so that firms with appropriate staff leverage, provide a higher audit
quality to clients. The results show that the training, promotion and remuneration
are significantly different between the high-quality and low-quality audit firms, so
that firms with appropriate staff leverage, provide a higher audit quality to clients.
the relationship between higher age, technical and ethical characteristics, hiring
and application procedure audit firm and audit quality was not found. This research
provides valuable insights into the development of theoretical foundations of human
capital in audit firms. This can help the audit profession and standards setters to make
rules and regulations more practical.
Key Words: Staff leverage, human capital, audit firms age, audit quality.
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تأثیر وضعیت سرمایهی انسانی
در مؤسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر وضعیت سرمایهی انسانی مؤسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی است.
جامعهی آماري پژوهش حاضر متشکل از کارکنان فعال در مؤسسات حسابرسی است .نمونهی آماری پژوهش نیز
با لحاظ برخی معیارها و به روش در دسترس انتخاب شد (تعداد  384نفر) .به منظور بررسی وضعیت سرمایهی
انسانی چهار شاخص ویژگیهای فنی و اخالقی ،رویههای استخدام و بهکارگیری ،آموزش و رویههای ارتقا و پاداش
کارکنان مورد بررسی قرار گرفت .دادهها با استفاده از دو ابزار پرسشنامه و چک لیست گردآوری گردید .جهت آزمون
فرضیهها از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است .کیفیت حسابرسی نیز با نه شاخص متفاوت اندازهگیری شد.
ی ارتقا و پاداش با کیفیت حسابرسی مرتبط است و
یافتههای پژوهش نشان داد شاخصهای رویهی آموزش و رویه 
اهرم کارکنان مناسب موجب ارائهی کیفیت باالی حسابرسی به صاحبکاران میشود .نتایج حاصل از پژوهش نشان
میدهد که رویهی آموزش و ارتقا و پاداش کارکنان بر کیفیت حسابرسی مؤثر بوده و اهرم کارکنان مؤسسهي
حسابرسی کیفیت باالی حسابرسی را در پی دارد .همچنین تأثیر معناداری در بررسی شاخصهی ویژگیهای فنی و
اخالقی ،رویهی استخدام و بهکارگیری کارکنان و قدمت مؤسسهی حسابرسی بر کیفیت حسابرسی مشاهده نگردید.
این پژوهش بینش ارزشمندی جهت توسعهی مبانی نظری سرمایه انسانی در مؤسسات حسابرسی فراهم میکند.
این موضوع میتواند به حرفهی حسابرسی و تدوینکنندگان استانداردها جهت بهبود بستر قانونی برای تقویت نظارت
در مؤسسات حسابرسی آنها کمک کند.
واژههای کلیدی :اهرم کارکنان ،سرمایه انسانی ،قدمت حسابرسی ،کیفیت حسابرسی
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 -1مقدمه
ریشهی پژوهشها بر روی کیفیت حسابرسی تاریخچهی طوالنی دارد و این موضوع بدین دلیل که
علت بقای حرفهی حسابرسی در گروی کیفیت حسابرسی است ،طبیعی است (فرانسیس.)2011 ،
حسابرسی بدون برخورداری از اعتماد عمومی ارزشی ندارد و اعتماد عمومی در گرو کیفیت حسابرسی
است (میجور و وانسترالین .)2012 ،به دلیل اینکه گزارشدهی مالی معتبر برای عملکرد بهینهی بازار
سرمایه ضروری است ،لذا کیفیت حسابرسی دغدغه و نگرانی مهمی برای استانداردگذاران تلقی میشود
(بولکستین.)2003 ،
شاخصهای متعددی کیفیت حسابرسی مؤسسات را تحت تأثیر قرار میدهد ،با این وجود بخش
بزرگی از کیفیت خدمات مؤسسات حسابرسی به کیفیت و نحوهی عملکرد کارکنان آن متکی است.
توجه به سرمایهی انسانی بهبود عملکرد مؤسسات را در پی دارد و دانش و تخصص متفاوت کارکنان
میتواند با ایجاد تفکرات متفاوت در مؤسسه و ارائه بحثهای ناهمگون عالوه بر رشد و شکوفایی
کارکنان ،کیفیت حسابرسی را بهبود بخشد (هاسو و همکاران2007 ،؛ کانگ و همکاران )2017 ،و به
دلیل عدم قابلیت الگوبرداری در کوتاهمدت میتواند نقشی مهم در ایجاد مزیت رقابتی برای مؤسسات
ایفاء کند (چنگ و همکاران .)2009 ،تخصیص بهینهی کارکنان در بین صاحبکاران مختلف ،تخصص
باال ،آموزش مداوم و اشتراکگذاری دانش آنان کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار میدهد (بیلز و
همکاران .)2014 ،لذا با توجه به اینکه کیفیت خدمات مؤسسات متکی به توانایی کارکنان است،
سرمایهی انسانی نقشی کلیدی در موفقیت یا شکست مؤسسات حسابرسی دارد (بروچلر و همکاران،
.)2004
تغییر سریع محیط فعالیت حسابرسان ،وجود صاحبکاران با فعالیتهای مختلف ،مسافرتهای
کاری ،سیستمهای حسابداری متفاوت ،همکاری با گروههای کاری مختلف ،فشار کاری جهت
اتمام کار ،محیط سلسله مراتبی قوی و پاسخگویی مداوم در قبال ساعات کاری انجام شده
چالشهای مدیریت سرمایهی انسانی در مؤسسات حسابرسی بوده (بریرلی ،گیویلیام.)2003 ،
اقدامات مؤسسات حسابرسی در توجه به سرمایهی انسانی از جنبههای ویژگیهای فنی و اخالقی
کارکنان ،رویهی استخدام و بهکارگیری ،آموزش و سیاست جبران خدمت کارکنان بر نحوهی
عملکرد کارکنان مؤثر است و مؤسساتی که شاخصههای مذکور را مورد توجه قرار میدهند،
کیفیت حسابرسی باالتری به بازار ارائه میدهند (بیانیهی شمارهی  7انجمن حسابداران رسمی
انگلستان).
در صورتی که مؤسسات حسابرسی اهمیت و ارزش نیروی انسانی خود را درک کرده باشند و آن را
به عنوان سرمایهی اصلی مؤسسه تلقی کنند و در راستای ارتقای جایگاه علمی ،حرفهای و تخصصی
آنها گام بردارند ،میتوانند با بهبود در نحوهی رسیدگی کارکنان و رعایت الزامات و استانداردهای
حاکم بر فعالیت مؤسسه موجب کاهش فشارهای داخلی و بیرونی تحمیل شده به مؤسسه شوند.
بیانیهی شمارهی  7انجمن حسابداران رسمی انگلستان سرمایه انسانی در مؤسسات حسابرسی
را از چهار بعد الف) ویژگیهای فنی و اخالقی ،ب) نحوهی استخدام و بهکارگیری ،پ) نحوهی
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آموزش کارکنان و ت) میزان مزایا و پاداش مورد توجه قرار میدهد و معتقد است که توجه به
جنبههای مذکور میتواند بر عملکرد و کیفیت کار کارکنان تأثیرگذار باشد.
موفقیت مؤسسات در حرفهی حسابرسی نیازمند وجود سرمایهی انسانی مناسب است و حرفهی
حسابرسی بیش از هر دارایی دیگری به نیروی کار ماهر و مسلط نیاز دارد (چانگ و همکاران،
 .)2011بهبود توانایی کارکنان موجب تأثیرگذاری بر کیفیت نتایج عملکرد حرفهای آنها میشود
و نحوهی عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار میدهد که در نهایت بهبود کیفیت حسابرسی را در پی
دارد (کالونکی و همکاران.)2016 ،
به دلیل تأثیر شاخصههای مربوط به سرمایهی انسانی در مؤسسات حسابرسی بر کیفیت
حسابرسی انجام پژوهش در زمینهی تأثیر سرمایهی انسانی مؤسسات بر کیفیت حسابرسی حائز
اهمیت است .این پژوهش سعی در بررسی اثر وضعیت منابع انسانی از چهار جنبه شامل الف)
توجه به ویژگیهای فنی و اخالقی حسابرسان ،ب) نحوهی استخدام و بهکارگیری ،پ) نحوهی
آموزش کارکنان و ت) میزان مزایا و پاداش بر کیفیت حسابرسی مؤسسات دارد.
با توجه به اینکه در زمینهی اثر سرمایهی انسانی بر کیفیت حسابرسی از چهار جنبهی
مدنظر پژوهش (مطابق با دیدگاه بیانیهی شمارهی  7انجمن حسابداران رسمی انگلستان) تاکنون
پژوهشی انجام نشده است ،انجام پژوهش در این زمینه حائز اهمیت است .هدف این پژوهش
بررسی اثر وضعیت سرمایهی انسانی بر کیفیت حسابرسی است .بهبود در کیفیت حسابرسی
زمینه را برای توجه به گزارشات حسابرسی فراهم میکند .در صورتی که شرکای مؤسسات
اهمیت و ارزش نیروی انسانی مؤسسه را درک کرده و آنها را به عنوان سرمایههای اصلی مؤسسه
بشناسند ،به آنها اعتماد کرده و با تالش در راستای ارتقای جایگاه علمی و تخصصی سرمایههای
انسانی خواهند توانست به عملکرد برتر و در نتیجه مزیت رقابتی دست یابند و از فشارهای درونی
و بیرونی تحمیل شده به خود و مؤسسه بکاهند (بیگی ،فطرس.)1389 ،
 -2مبانی نظری پژوهش
-2-1سرمایهی انسانی
وجود کارکنان مناسب در مؤسسات حسابرسی با افزایش سرعت و دقت در رسیدگی و ایجاد رضایت
در دیدگاه صاحبکاران منجر به ارائهی خدمات باکیفیت در بازهی زمانی کمتر (ظرفیت تولید) و جذب
صاحبکاران جدید و حفظ صاحبکاران فعلی (ظرفیت فروش) میشود (المبوگلیا ،مانسینی.)2020 ،
چنگ و همکاران( )2009بیان میکنند که وجود محیط سلسله مراتبی فعالیت کارکنان و
پاسخگویی مداوم آنها مطابق با برنامهی زمانی به ردههای باالتر بر نحوهی فعالیت کارکنان مؤثر
بوده و عاملی تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی است .از این رو نحوهی مدیریت سرمایهی انسانی در
مؤسسات حسابرسی حائز اهمیت است.
کارکنان دارای ویژگیهای متفاوتی هستند و تعیین برچسب دقیق مناسب بودن یا نبودن برای
آنها امکانپذیر نیست .با این وجود برخی ویژگیهای سرمایهی انسانی همچون دانش ،تجربه
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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و مهارت کارکنان بر عملکرد مؤسسات حسابرسی تأثیرگذار است (کانگ و همکاران.)2017 ،
شاخصههای متعددی مربوط به سرمایهی انسانی وجود دارد که بر نحوهی عملکرد حرفهای آنان
تأثیرگذار است ،به طوری که ریچلت و وانگ ( )2010بیان میکنند که مؤسسات حسابرسی
باکیفیت با استفاده از سیستم مناسب استخدام سعی در بهکارگیری کارکنان با صالحیت باال،
آموزش مناسب و ایجاد تخصص در آنان دارند که این موضوع منجر به ارائهی کیفیت باالتر میشود.
همچنین بک و همکاران ( )2017بیان میکنند که مؤسساتی که سیستم استخدام مناسب
شایستهگزینی دارند و به آموزش کارکنان و سیستم مزایا و جبران خدمت آنان توجه میکنند،
کیفیت حسابرسی باالتری را به بازار ارائه میدهند .بیانیهی شمارهی  7انجمن حسابداران رسمی
انگلستان سرمایهی انسانی مؤسسات حسابرسی را از چهار جنبه الف) ویژگیهای فنی و اخالقی
حسابرسان ،ب) نحوهی استخدام و بهکارگیری ،پ) نحوهی آموزش کارکنان و ت) میزان مزایا
و پاداش کارکنان مورد توجه قرار میدهد .از دیدگاه بیانیهی مذکور گرچه تعیین شاخص دقیق
برای بررسی هر یک از جنبههای مذکور اقتضایی بوده و تحت تأثیر محیط فعالیت حسابرسان
و ویژگیهای مختلف مؤسسه همچون ساختار مالکیت ،عملکرد مالی مؤسسه و اهمیت اخالق
در مؤسسه قرار دارد ،ولی توجه مؤسسات حسابرسی به جنبههای مذکور میتواند سطح کیفیت
حسابرسی آنان را تحت تأثیر قرار دهد.
 -2-1-1ویژگیهای فنی و اخالقی حسابرسان
بیانیهی شمارهی  7انجمن حسابداران رسمی انگلستان ویژگیهای فنی و اخالقی حسابرسان
را شاخصههایی در نظر میگیرد که مرتبط با رفتار و عملکرد فردی کارکنان مؤسسه بوده و بدون
توجه به محیط و فرآیند حسابرسی مؤسسه میزان آن در افراد مختلف ،متفاوت است که میتواند
بر نح وهی عملکرد فردی و در نهایت کیفیت حسابرسی تأثیرگذار باشد .از دیدگاه بیانیهی مذکور
ویژگیهای فنی و اخالقی حسابرسان شاخصههایی همچون یادگیری حین اجرای کار ،وجدان کاری
در انجام وظایف محوله ،رعایت اصول اخالقی و حرفهای ،توجه به بودجهی زمانی ،رعایت ساختار
سلسله مراتبی و پاسخگویی مداوم در قبال کار انجام شده را در بر میگیرد .چانفنگ ( )2020در
بررسی ویژگیهای فنی و اخالقی حسابرسان بیان میکند که حسابرسان باید دارای ویژگیهای
فنی و اخالقی همچون هوش و ذکاوت (ذهن کاوشگر در فهم فعالیت صاحبکار و بهبود آن با
گذشت زمان) ،جامعیتبینی (همهجانبه دیدن فعالیت صاحبکاران و درک ارتباطات درونسازمانی
صاحبکاران) ،رعایت ساختار سلسله مراتبی (پاسخگویی مداوم به همکاران همتراز و ردهی حرفهای
باالتر) ،مهارتهای مردمی (توانایی همدلی با پرسنل صاحبکاران و عدم ایجاد ترس در محیط
صاحبکاران) ،رهبری (مدیریت صحیح زمان و اولویتبندی مناسب انجام فعالیتهای حسابرسی)،
مهارتهای ارتباطی مؤثر (ارتباطات مؤثر با صاحبکاران و درک دیدگاه آنان با حفظ استقالل) ،توانایی
تصمیمگیری (توانایی ایجاد ارتباطات بین مستندات) باشند که تفاوت در چنین ویژگیهایی موجب
ایجاد تفاوت در عملکرد فردی حسابرسان خواهد شد و به تبع آن کیفیت حسابرسی مؤسسه را
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تحت تأثیر قرار میدهد.
هاکابون ( )2019در بررسی ویژگیهای فنی و اخالقی حسابرسان بیان میکند که این ویژگیها
میتوانند بر توانایی کارکنان در بررسی فرآیندها ،نحوهی مراوده جهت حل مسأله ،مدیریت و ایجاد
ارتباط بین مستندات ،قدرت مذاکره و حل ابهامات و مشکالت مؤثر باشند و از این رو تفاوت در
ویژگیهای فنی و اخالقی حسابرسان میتواند کیفیت حسابرسی مؤسسه را تحت تأثیر قرار دهد.
ساماگائو و رودریگز ( )2016در بررسی اثر سرمایه انسانی بر عملکرد مؤسسات حسابرسی نشان
میدهند که ویژگیهای فنی مختلف کارکنان و روابط بین این ویژگیها بر عملکرد آنان مؤثر است و
با توجه به اینکه حرفهی حسابرسی متکی بر خدمات فکری است که تحت تأثیر چنین ویژگیهایی
قرار دارد .لذا ویژگیهای فنی کارکنان میتواند بر کیفیت حسابرسی مؤسسه تأثیرگذار باشد.
 -2-1-2نحوهی استخدام و بهکارگیری
از دیدگاه بیانیهی شمارهی  7انجمن حسابداران رسمی انگلستان رویهی استخدام و بهکارگیری
کارکنان توسط مؤسسه میتواند سطح کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد و مؤسساتی که
شاخصهای مناسب و منطقی برای استخدام کارکنان در نظر گرفتهاند ،توانایی ارائهی خدمات باکیفیت
باالتری به بازار دارند .استخدام و بهکارگیری افراد با توانایی باال در انجام وظایف حرفهای ،موفقیت
مؤسسهی حسابرسی در دستیابی به اهدافش را در پی دارد .فرآیند استخدام و بهکارگیری افراد مورد
نیاز در مؤسسات حسابرسی تحت تأثیر شاخصههای مختلفی همچون تجربه ،تحصیالت ،اعتماد به
نفس ،ریسکپذیری ،ویژگی ظاهری ،تعهد باالی کاری و وقت شناسی قرار میگیرد و مؤسساتی که
شاخصههای مذکور را در زمان استخدام و بهکارگیری کارکنان مورد توجه قرار میدهند ،توانایی ارائهی
کیفیت حسابرسی باالتری به بازار دارند (کانگ و همکاران2017 ،؛ کال و همکاران2017 ،؛ آندرسون
و همکاران.)2012 ،
توجه به تجربهی کارکنان در فرآیند استخدام میتواند سطح عملکرد حرفهای مؤسسه را تحت
تأثیر قرار دهد .حسابرسان باتجربه ساختار حافظهی پیچیدهای دارند که در مسائل مختلف ،آنها
را قادر میسازد تا با سنجش دقیق ریسک حوزههای کاری صاحبکاران و شناسایی نقاط پرریسک،
رویههای مناسب را به کار گیرند تا بتوانند حسابرسی مؤثرتری را انجام دهند به طوری که در
برخورد با مسائلی که برای اولین بار مواجه میشوند تصمیمگیری مناسبتری انجام دهند (کانگ و
همکاران .)2017 ،توجه به تجربه کارکنان در زمان استخدام و بهکارگیری به معنای اهمیت نحوهی
انجام فرآیند کاری و تصمیمگیری کارکنان از دیدگاه مؤسسهی حسابرسی است و مؤسساتی که
اقدام به استخدام کارکنان با تجربه میکنند ،توانایی ارائهی کیفیت حسابرسی باالتری به بازار دارند
(المبوگلیا؛ مانسینی.)2020 ،
مؤسساتی که سطح تحصیالت کارکنان را در زمان استخدام و بهکارگیری آنان مورد توجه قرار
میدهند ،توانایی باالتری در ارائه کار با کیفیت مناسبتری به بازار دارند .کارکنان با تحصیالت
باال میتوانند اطالعات باکیفیتتری به مقامات باالتر خود ارائه دهند ،نحوهی رسیدگی و استنباط
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره سوم | تابستان 1400

|| 134

آنان از مستندات نسبت به کارکنان با تحصیالت کمتر مناسبتر است و بهتر از سایر کارکنان
قادر به شناسایی معامالت غیرعادی هستند (کال و همکاران ،)2017 ،بنابراین انتظار میرود که
تحصیالت باالی کارکنان مؤسسهي حسابرسی سبب بهبود کیفیت حسابرسی شود .مؤسساتی که
در فرآیند استخدام و بهکارگیری ،سطح تحصیالت کارکنان را مورد توجه قرار میدهند ،کیفیت
حسابرسی باالتری به بازار ارائه میدهند (المبوگلیا و مانسینی .)2020 ،نتایج پژوهش بک و
همکاران ( )2017در بررسی سنجش سرمایهی انسانی در مؤسسات حسابرسی حاکی از رابطه
مثبت بین سطح تحصیالت حسابرس و کیفیت اقالم تعهدی شرکتهای صاحبکار بوده است .داو
و همکاران ( )2018نشان دادند که سطح تحصیالت کارکنان مؤسسهي حسابرسی با تجدید ارائه
صورتهای مالی در سال بعد رابطهی منفی دارد که ناشی از تأثیر مثبت سطح تحصیالت پرسنل
بر ارتقای کیفیت رسیدگی و کاهش ریسک ارائهی اطالعات مالی نادرست است.
توجه به سطح تعهد کارکنان در زمان استخدام بر نحوهی عملکرد حرفهای آنان مؤثر است.
کارکنان متعهد مؤسسهي حسابرسی بدون توجه به سیستم نظارت مؤسسه بر کارکنان تا زمان
کسب مستندات کافی و مناسب تالش میکنند و با وقتشناسی مداوم در راستای بهبود کیفیت
حسابرسی تالش میکنند ،همچنین کارکنان با تعهد باالی کاری خارج از ساعات کاری با صاحبکاران
در راستای انجام کار به صورت حرفهای در ارتباط هستند (آندرسون و همکاران .)2012 ،مؤسساتی
که در فرآیند استخدام و بهکارگیری تعهد کارکنان را مورد توجه قرار میدهد و نحوهی مراودات
کارکنان با صاحبکاران را مورد توجه قرار میدهند ،کیفیت حسابرسی باالتری به بازار ارائه میدهند
(المبوگلیا ،مانسینی.)2020 ،
 -2-1-3آموزش سرمایهی انسانی در مؤسسات حسابرسی
نظریهی سرمایهی انسانی شولتز ( )1960بیان میکند که آموزش سرمایهی انسانی با بهبود در
دیدگاه کارکنان منجر به افزایش سطح دانش ،مهارتها و تواناییهای آنان شده و ضمن اینکه
رضایت از عملکرد کارکنان و بهبود عملکرد شرکت را در پی دارد ،خاصیت انباشتشوندگی نیز دارد.
حفظ دانش و تواناییهای کارکنان مؤسسهی حسابرسی با آموزش مداوم آنان در ارتباط است .از
دیدگاه بیانیهی شمارهی  7انجمن حسابداران رسمی انگلستان آموزش سرمایهی انسانی در مؤسسات
حسابرسی از دو جنبهی آموزش دانشگاهی و آموزش حین کار مورد توجه قرار میگیرد .آموزش
دانشگاهی کارکنان را قادر میسازد تا تخصص ،مهارت و نگرشهای خود را برای بهبود عملکرد
حرفهای و ایجاد مزیت رقابتی بهکار گیرند و آموزش حین کار موجب توجه به دیدگاه افراد ردهی
باالی مؤسسه در حین کار شده که زمینه را برای بهبود کیفیت حسابرس فراهم میآورد .در کوتاهمدت
آموزش کارکنان هزینهی منابع انسانی باالتری را متحمل نموده و به تبع آن سود عملیاتی مؤسسات
کاهش مییابد ،در صورتی که در بلندمدت منابع انسانی آموزش دیده با ارائهی خدمات باکیفیت
و جذب صاحبکاران زمینه را برای افزایش سود عملیاتی و پایداری در کسب سود و بهبود کیفیت
حسابرسی فراهم میآورند (چن و همکاران .)2020 ،سان و همکاران ( )2012عقیده دارند که گرچه
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آموزش دانشگاهی عنصری حیاتی در شکلگیری سرمایه ی انسانی است ولی آموزش حرفهای حین
کار مطابق با انتظارات کارکنان نسبت به آموزش دانشگاهی اثربخشی باالتری دارد و بهبود عملکرد و
افزایش کیفیت حسابرسی را در بر دارد.
سطح آموزش باال در مؤسسهي حسابرسی موجب تالش کارکنان در راستای حفظ صاحبکاران
فعلی ،سعی در جذب صاحبکاران جدید ،توانایی باال در ردیابی خطا و اشتباهات صاحبکاران
میگردد که در نهایت موجب بهبود کیفیت حسابرسی میشود .چنگ و همکاران ( )2009در
بررسی ارتباط بین سرمایهگذاری بر روی منابع انسانی توسط مؤسسات حسابرسی و کیفیت
حسابرسی نشان دادند که مخارج آموزش پرسنل ،ماندگاری پرسنل مؤسسه و تعداد حسابداران
رسمی فعال در مؤسسهی حسابرسی اثر مثبتی بر کیفیت حسابرسی دارند و مؤسسات حسابرسی
بزرگ به دلیل پرداخت مزایا و پاداش بیشتر به پرسنل و هزینهی آموزش باالتر پرسنل ،سطح
کیفیت حسابرسی باالتری دارند.
مؤسساتی که به آموزش حین کار توجه دارند و در رابطه با محتوای کالسهای آموزشی مؤسسه
از کارکنان نظرسنجی میکنند ،میتوانند آموزشی مؤثرتری داشته باشند و لذا این آموزش
میتواند بر سطح کیفیت حسابرسی تأثیرگذار باشد.
 -2-1-4ارتقا و پاداش سرمایهی انسانی در مؤسسات حسابرسی
سطح مزایای پرداختی به کارکنان بر نحوهی عملکرد حرفهای آنان تأثیرگذار است و عملکرد
حرفهای کارکنان سطح کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار میدهد (کانگ و همکاران.)2017 ،
سیستم ارتقا و پاداش مناسب میتواند ویژگیهای شخصی و رفتاری کارکنان را پرورش و توسعه
دهد .سیستم ارتقا و پاداش از دیدگاه بیانیهی شمارهی  7انجمن حسابداران رسمی انگلستان
دو جنبهی الف) ترفیع و پیشرفت شغلی و ب) مزایا و پاداش مادی را مورد توجه قرار میدهد
که دستهی اول مواردی همچون حس موفقیت ،احساس رشد ،توسعهی مهارتها و استعدادهای
کارکنان را مورد توجه قرار میدهد و دستهی دوم به دو صورت الف) مزایای مستقیم (حقوق و
دستمزد و سایر مزایای پرداختی به کارکنان) که رفاه کوتاهمدت کارکنان را در پی دارد و ب)
مزایای غیرمستقیم (انجام هزینه از طرف مؤسسه برای آموزش حرفهای و سایر موارد مشابه) که
با ایجاد دانش حرفهای ،آینده شغلی کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهد ،در بر میگیرد.
کانگ و همکاران ( )2017نشان دادند که سرمایهگذاری مستقیم مؤسسات حسابرسی در
نیروی انسانی (پرداخت مزایای بیشتر) نسبت به سرمایهگذاری غیرمستقیم (آموزش کارکنان)،
در بهبود کیفیت حسابرسی مؤثرتر است و مؤسسات حسابرسی بزرگتر به دلیل وجود منابع مالی
بیشتر با پرداخت مزایای بیشتر ،توانایی باالیی در جذب پرسنل با تحصیالت و تجربه باالتر دارند.
همامی( )2020نشان داد که سطح مزایای مستقیم و غیرمستقیم کارکنان مؤسسهي حسابرسی
بر عملکرد شغلی آنان مؤثر است و کم بودن مزایای مستقیم کارکنان مؤسسهي حسابرسی
به وسیلهی درک از چشمانداز شغلی و مزایای غیرمستقیم کسب شده توسط کارکنان جبران
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میشود .گرچه پرداخت مزایای مستقیم به کارکنان و برگزاری کالسهای آموزشی به صورت
همراستا میتوانند بهبود کیفیت حسابرسی را در پی داشته باشند ولی اثر پرداخت مستقیم مزایا
نسبت به برگزاری کالس آموزشی مؤثرتر است.
 -2-2اهرم کارکنان
شاخص اهرم کارکنان بیان میکند که با افزایش میزان ساعت کار کارکنان باتجربه بهتر ،به دو
دلیل الف) توانایی باالی کارکنان ارشد در کسب شواهد کافی و مناسب و ب) زمان بیشتر از طرف
کارکنان ارشد برای نظارت بر نحوه عملکرد سایر کارکنان ،کیفیت حسابرسی را افزایش میدهد.
هاریس و ویلیامز( )2020بیان میکنند که استفاده از کارکنان ارشد و نسبت باالی کارکنان ارشد
مؤسسه (شرکا و مدیران و سرپرستان) به سایر کارکنان حرفهای حاکی از آن است که مؤسسه به
اندازهی کافی زمان و امکانات کافی برای نظارت بر فعالیت کارکنان حسابرسی را دارد و میتواند
با کسب شواهد کافی و مناسب کیفیت حسابرسی باالتری را ایجاد نماید .لذا انتظار میرود که با
باالرفتن اهرم کارکنان مؤسسه کیفیت حسابرسی بهبود یابد.
 -2-3قدمت مؤسسه حسابرسی
افزایش سن مؤسسات حسابرسی بلوغ کسب و کار آنها را در پی دارد و گذشت زمان منجر
به کسب تجربهی باالتر و همچنین ایجاد ارزش برای برند مؤسسهي حسابرسی میشود که
این موضوع موجب میگردد که مؤسسات حسابرسی در تصمیمگیریهای حرفهای جانب
احتیاط بیشتری را رعایت کنند .بنابراین قدمت مؤسسهي حسابرسی میتواند افزایندهی کیفیت
حسابرسی باشد .گالنا و سیناگا ( )2019نشان دادند که مؤسسات حسابرسی با قدمت باال به دلیل
ایجاد ساختار مناسب با گذشت زمان ،شناخت در بازار و دارا بودن سهم از بازار ،دارا بودن کارکنان
با تحصیالت و تجارب باالتر میتوانند کیفیت حسابرسی باالتری را ارائه دهند.
مرانجوری و علیخانی ( )1399در بررسی تأثیر سرمایهی انسانی حسابرس و احتمال کشف
تحریف صورتهای مالی ،ارتباط بین تحصیالت شرکای حسابرسی و احتمال تجدید ارائهی
صورتهای مالی و تأثیر تجربهی شریک بر ارتباط بین تحصیالت شرکا و احتمال تجدید ارائهی
صورتهای مالی را مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنان نشان داد که تحصیالت شرکا موجب کاهش
سطح تجدید ارائه صورتهای مالی میشود و تجربه شرکا میزان ارتباط بین تحصیالت شرکا و
احتمال تجدید ارائهی صورتهای مالی را تقویت میکند.
اعتمادی و همکاران ( )1396در بررسی احتمال تجدید ارائهی صورتهای مالی با تأکید بر
نقش حسابرس نشان دادند که افزایش تعداد شرکای مؤسسه و دوره تصدی حسابرس ،سطح
تجدید ارائهی صورتهای مالی سال قبل را افزایش میدهد و تخصص حسابرس بر سطح تجدید
ارائهی صورتهای مالی تأثیرگذار نیست .در پژوهشهای پیشین داخلی سطح تجدید ارائهی
صورتهای مالی به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی مورد توجه قرار گرفته ،در حالی که در این
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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پژوهش از میانگین نه شاخص تأثیرگذار بر سطح کیفیت حسابرسی به عنوان شاخص کیفیت
حسابرسی استفاده شده است .همچنین در پژوهشهای صورت گرفته تعداد شرکا ،تحصیالت
شرکا ،دورهی تصدی مؤسسه و تجربهی شرکا مورد توجه محققان قرار گرفته و سایر ویژگیهای
مربوط به کارکنان ارشد مؤسسه ،سیستم استخدام و بهکارگیری کارکنان ،سیاست آموزش
مؤسسه و سیستم ارزیابی و ارتقا و پاداش مورد توجه قرار نگرفته است.
با توجه به پژوهشهای مرور شده میتوان بیان کرد :ویژگیهای فنی و اخالقی کارکنان
(المبوگلیا ،مانسینی ،)2020 ،رویهی استخدام و بهکارگیری مؤسسات (المبوگلیا ،مانسینی،
 ،)2020آموزش کارکنان (چن و همکاران2020 ،؛ سان و همکاران ،)2012 ،سطح تحصیالت (داو
و همکاران )2018 ،و تجربهی حسابرسان (بروچلر و همکاران ،)2004 ،مخارج آموزش ،ماندگاری
پرسنل و تعداد حسابداران رسمی فعال در هر مؤسسه حسابرسی ،دانش متفاوت سرمایهی انسانی
(هاسو و همکاران ،)2007 ،اهرم کارکنان (هاریس ،ویلیامز )2020 ،و قدمت مؤسسهي حسابرسی
(گالنا ،سیناگا )2019 ،عواملی تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی هستند.
بنابراین با توجه به مبانی نظری و پیشینهی پژوهش فرضیاتی به شرح زیر ارائه گردیده است:
فرضیهی  :1شاخصههای مربوط به مهارتهای فنی و اخالقی کارکنان بر کیفیت حسابرسی تأثیر
دارند.
فرضیهی  :2شاخصههای مربوط به رویهی استخدام و بهکارگیری کارکنان مؤسسه بر کیفیت
حسابرسی تأثیر دارند.
فرضیهی  :3شاخصههای مربوط به آموزش کارکنان مؤسسه بر کیفیت حسابرسی تأثیر دارند.
فرضیهی  :4شاخصههای مربوط به رویههای ارتقا و پاداش کارکنان مؤسسه بر کیفیت
حسابرسی تأثیر دارند.
-3روششناسی پژوهش
در پژوهش حاضر به منظور گردآوری دادهها و اطالعات از دو ابزار پرسشنامهی محقق
ساخته برای جمعآوری اطالعات کارکنان و چک لیست برای اطالعات مربوط به قدمت و اهرم
کارکنان مؤسسات استفاده شده است .پرسشنامه شامل شش بخش بوده که بخش نخست آن
به ویژگیهای فردی پاسخدهندگان و ویژگیهای عمومی مؤسسه آنان ( 9سؤال) پرداخته است.
بخش دوم مربوط به شاخصهای مرتبط با کیفیت حسابرسی شامل  9سؤال (سؤاالت  10تا ،)18
بخش سوم مربوط به ویژگیهای فنی و اخالقی حسابرسان شامل  7سؤال (سؤاالت  19تا ،)25
بخش چهارم مربوط به رویههای استخدام و بهکارگیری شامل  10سؤال (سؤاالت  26تا ،)35
بخش پنجم مربوط به آموزش کارکنان شامل  4سؤال (سؤاالت  36تا  )39و بخش ششم مربوط
به مزایا و پاداش کارکنان شامل  4سؤال ( 40تا  )43بوده است که برای پاسخهای کام ً
ال مخالف
امتیاز  ،1مخالف امتیاز  ،2نظری ندارم امتیاز  ،3موافق امتیاز  4و کام ً
ال موافق امتیاز  5بر اساس
مقیاس لیکرت در نظر گرفته شد.
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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به منظور سنجش روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی استفاده شده است .بدین منظور
سؤاالت پژوهش پس از تدوین در اختیار پنج نفر از استادان و صاحبنظران حرفهی حسابرسی
که دارای شاخصه تجربه باالی  30سال بودند ،قرار گرفت تا نسبت به روایی سؤاالت اظهارنظر و
تأیید نمایند .همچنین برای پایایی پرسشنامه از مقیاس آلفای کرونباخ استفاده شده است.
-4جامعه و نمونهی آماری پژوهش
جامعهی آماری پژوهش شامل کلیهی کارکنان ارشد مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس
و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی است .برای انتخاب نمونه شرط دارا بودن گرید حرفهای کارکنان
مالک انتخاب قرار گرفته است .با توجه به نبود آمار دقیق از پرسنل کلیهی مؤسسات حسابرسی معتمد
سازمان بورس و سازمان حسابرسی ،جامعهی آماری با عنوان جامعهی نامحدود تلقی شد و در نهایت
با توجه به فرمول کوکران تعداد اعضای نمونه به میزان  384نفر تعیین گردید که نحوهی نمونهگیری
به صورت در دسترس بوده و محققان کلیه افرادی که امکان هماهنگی و جمعآوری داده از آنها وجود
داشته را مورد بررسی قرار دادهاند .جمعآوری داده تا زمان دستیابی به آخرین نمونه ادامه یافته است.
ابتدا اطالعات در رابطه با اهرم کارکنان (ترکیب کارکنان مؤسسه) از طریق پرس و جو از مؤسسات
جمعآوری شده است و سپس پرسشنامهی طراحی شده به صورت آنالین و فیزیکی در اختیار کارکنان
مؤسساتی که اطالعات مربوط به اهرم کارکنان را ارائه داده بودند ،قرار گرفت .جزئیات مربوط به
پرسشنامه به شرح جدول 1است.
جدول( )1گویههای مطرح شده در پرسشنامهی مربوط به سرمایه انسانی در مؤسسات
حسابرسی
بخش اول -سؤاالت عمومی

سن -جنسیت -تحصیالت -دانشگاه محل تحصیل -سابقه -سمت  -نام مؤسسه -گرید
جامعه -گرید بورس

 حداقل سه سال سابقه کار متوالی با صاحبکار اطالعات کافی و مناسب درباره صنعت صاحبکار وجود صاحبکاران دیگر در صنعت تکمیل حسابرسی بر اساس بودجه زمانی از پیش تعیین شدهبخش دوم -شاخصههای مربوط به
 رویه مناسبی در رابطه با حداکثر کارکرد روزانه یا هفتگیکیفیت حسابرسی
 تماس کافی با مدیر مالی و قسمت مالی صاحبکار اعتبار شهرت صاحبکار عاملی مثبت در پذیرش کار حسابرسی اهمیت حقالزحمه حسابرسی برای مؤسسه -بازدید از مراحل کار حسابرسی در حین انجام کار

بخش سوم -سؤاالت مربوط به
ویژگیهای فنی و اخالقی

 جامعیت بینی و توجه به جنبههای مختلف فعالیت صاحبکار رعایت ساختار سلسله مراتبی و پاسخگویی مداوم تقسیم زمان اجرای حسابرسی صاحبکاران مختلف اولویتبندی اجرای کار برقراری ارتباط بین مستندات مختلف و تصمیمگیری بر پایه آن عالقه به شغل حسابرسی جزئی نگر بودن و توجه به جزئیات مستنداتپژوهشهای حسابرسی حرف های
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بخش چهارم -رویهی استخدام و
بهکارگیری

بخش پنجم -آموزش کارکنان

بخش ششم -ارزیابی و پاداش

 توجه به دورههای آموزشی در زمان استخدام توجه به تجربه قبلی در حسابرسی در زمان استخدام توجه به آموزش دانشگاهی و مدرک تحصیلی قبل از استخدام توجه به تغییرات حرفه در سالهای اخیر در زمان استخدام سنجش تردید حرفهای در زمان استخدام توجه به میزان ریسکپذیری در زمان استخدام توجه به اعتماد به نفس من در زمان استخدام توجه به پوشش ظاهری در زمان استخدام سنجش تعهد کاری من در زمان استخدام توجه به وقت شناسی و غیبت کاری من در زمان استخدام توجه به آموزش حین کار توجه به کالس آموزشی در مؤسسه خرید مداوم کتب و نشریات حسابداری نظرسنجی از پرسنل در رابطه با محتوای کالس آموزشی احساس رشد و موفقیت افزایش مهارتها در طی سالهای کاری حقوق و مزایای باال -توجه به آموزش مداوم به جای حقوق و دستمزد بیشتر

شاخصههای مورد بررسی از طریق طیف لیکرت نمرهگذاری شد و برای پاسخ کام ً
ال موافق عدد
 5و برای پاسخ کام ً
ال مخالف عدد  1تعیین و گزینههای میانی هم به ترتیب نمرهگذاری شدند و
در نهایت میانگین نمرات تعیین شده برای هر گروه از سؤاالت مورد توجه قرار گرفته است.
به منظور آزمون فرضیات پژوهش از مدل زیر استفاده شده است.

AQit = β0 + β1 Eit + β2 Rit + β3 Eit + β4 P&Rit + β5 SLit + β6 ageit + εit

(مدل شماره )1

که در آن:
 :AQitشاخص کیفیت حسابرسی مؤسسهی حسابرسی است که برای محاسبهی آن از 9
شاخص داشتن حداقل سه سال کار متوالی با صاحبکار ،داشتن اطالعات کافی و مناسب دربارهی
صنعت صاحبکار ،داشتن صاحبکاران دیگری در صنعت ،تکمیل حسابرسی بر اساس بودجهی
زمانی از پیش تعیین شده ،داشتن رویهای مناسب در رابطه با حداکثر کارکرد روزانه یا هفتگی،
تماس کافی با مدیر مالی و قسمت مالی صاحبکار ،اعتبار و شهرت صاحبکار عامل مثبت در
پذیرش کار حسابرسی ،اهمیت حقالزحمهی حسابرسی برای مؤسسهی حسابرسی و بازدید از
مراحل کار حسابرسی در حین کار استفاده شده است (صالحی.)1395 ،
 :Eitمتغير ویژگی فنی و اخالقی کارکنان مؤسسهي حسابرسی است که با استفاده از میانگین
امتياز هفت شاخص جامعیت بینی (همهجانبه دیدن فعالیت صاحبکار) ،رعایت ساختار سلسله
مراتبی و پاسخگویی مداوم ،تقسیمبندی مناسب زمان اجرای کارهای محول شده به کارکنان،
اولویت بندی در اجرای کار حسابرسی توسط کارکنان ،برقرار ارتباط بین مستندات مختلف و
تصمیمگیری بر پایهی آن ،عالقه به شغل حسابرسی و جزئینگری و توجه به جزئیات مستندات
اندازهگیری میشود (چانفنگ2020 ،؛ چنگ و همکاران.)2009 ،
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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 :Ritمتغير مربوط به رویهی استخدام و بهکارگیری در مؤسسهی حسابرسی است که با
استفاده از میانگین امتیاز ده شاخص اندازهگیری میشود .شاخصهای مذکور شامل توجه شرکا
به مواردی همچون گذراندن دورههای آموزشی قبل از استخدام ،تجربهی حسابرسی ،مقطع و
دانشگاه محل تحصیل ،اطالع از تغییرات حرفه در سنوات اخیر ،تردید حرفهای متقاضی ،سنجش
میزان ریسکپذیری متقاضی ،سنجش میزان اعتماد به نفس متقاضی ،پوشش ظاهری ،تعهد
باالی کاری و توجه به وقتشناسی بوده است (بک و همکاران.)2017 ،
 :Eitمتغير آموزش کارکنان در مؤسسهی حسابرسی است که با استفاده از میانگین امتیاز چهار
شاخص آموزش حین کار ،آموزش گروهی کارکنان ،در دسترس بودن کتب و نشریات آموزشی
از طرف مؤسسه و نظرسنجی از پرسنل جهت برگزاری کالس آموزشی مورد سنجش قرار گرفته
است (چن و همکاران.)2020 ،
 :P&Ritمتغير ارتقا و پاداش در مؤسسه حسابرسي است که با استفاده از میانگین امتیاز چهار
شاخص احساس ارتقا و موفقیت ،افزایش مهارتها ،حقوق و مزایای باالی حسابرسی و مؤثر بودن
طرح آموزشی نسبت به مزایای فردی مورد سنجش قرار گرفته است (کانگ و همکاران.)2017 ،
 :SLitمتغیر اهرم کارکنان در مؤسسهي حسابرسی است که با استفاده از تقسیم جمع تعداد
شرکا و مدیران و سرپرستان بر تعداد سایر کارکنان حرفهای مؤسسه مورد سنجش قرار گرفته
است (هاریس ،ویلیامز.)2020 ،
 :ageitمتغیر قدمت مؤسسهی حسابرسی است که با استفاده از لگاریتم تعداد سالهای فعالیت
مؤسسهي حسابرسی از بدو تأسیس مورد سنجش قرار گرفته است (گالنا ،سیناگا.)2019 ،
 -5روش آزمون فرضیههای پژوهش
پس از گروهبندی سؤاالت و استخراج امتیاز مربوط به هر متغیر ،فرضیههای پژوهش با استفاده
از رگرسیون چندمتغیره آزمون شدند .همچنین برای بررسی اعتبار مدل پژوهش از آمارهی F
و ضریب تعیین و برای بررسی وجود خودهمبستگی از آمارهی دوربین واتسون استفاده شد .به
منظور بررسی فرضیات پژوهش ،ضرایب  β1تا  β4در مدل  1مورد بررسی قرار میگیرند؛ چنانچه
ضرایب مذکور مثبت و معنادار باشند ،فرضیات پژوهش رد نمیشوند.
-6یافتههای پژوهش
-6-1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
اطالعات توصیف جمعیتشناسی نشان داد که حدودا ً  80درصد (258نفر) از پاسخدهندگان
مرد و  20درصد ( 66نفر) زن بودهاند 46 .درصد دارای تحصیالت کارشناسی 46 ،درصد دارای
تحصیالت کارشناسی ارشد و  8درصد دارای تحصیالت دکتری بودند 39 .درصد حسابرس ارشد،
 16درصد سرپرست 8 ،درصد سرپرست ارشد 35 ،درصد مدیر و  2درصد شریک بودهاند .نتایج
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول 2ارائه شدهاند.
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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شرح

جدول( )2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

کیفیت حسابرسی

ویژگیهای فنی و اخالقی

میانگین

میانه

انحراف معیار

بیشترین

کمترین

4/09

4/11

0/19

4/44

3/67

3/75

0/46

4/35

رویه استخدام و بهکارگیری

3/91

ارتقا و پاداش

3/92

آموزش

0/81

4/7

3/95

3/75

0/30

4/00

5/00
4/55
4/5

5/00

0/61

1/7

3/15
2/5

2/00

نتایج آمار توصیفی نشان میدهد که میانگین شاخص آموزش که دارای زیرمجموعههای آموزش
حین کار ،توجه به کالس آموزشی در مؤسسه ،خرید مداوم کتب و نشریات حسابداری و نظرسنجی
از پرسنل در رابطه با محتوای کالس آموزشی بوده به میزان  3/75در طیف لیکرت ( 1تا )5
محاسبه شده که علت کم بودن آن نسبت با سایر متغیرها ،مربوط به عدم نظرسنجی مؤسسات از
محتوای آموزشی مورد نیاز برای پرسنل است .همچنین میانگین شاخص ارتقا و پاداش که دارای
زیرمجموعههای احساس رشد و موفقیت ،افزایش مهارتها در طی سالهای کاری ،حقوق و مزایای
باال و توجه به آموزش مداوم به جای حقوق و دستمزد بیشتر بوده به میزان  3/92محاسبه شده
که علت کم بودن آن نسبت به سایر متغیرها حقوق و دستمزد پایین نیروی انسانی در مؤسسات
حسابرسی نسبت به سایر شغلهای مرتبط با حسابداران بوده است .نتایج آلفای کرونباخ در ارتباط
با کل پرسشنامه مقدار  0/776شده است که بیانگر پایایی مناسب پرسشنامه است.
 -6-2نتایج برازش مدل پژوهش
برای آزمون فرضیههای پژوهش از مدل 1استفاده شد .ضرایب برآورد شده ،سطح معناداری
ضرایب و شاخصهای توانمندی مدل در جدول 3ارائه شده است:
متغیر

جدول( )3نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش ()OLS

جزء ثابت

مهارتهای فنی و اخالقی کارکنان
رویه استخدام و بهکارگیری
آموزش کارکنان

ارتقا و پاداش کارکنان

اهرم کارکنان مؤسسه حسابرسی
قدمت مؤسسه حسابرسی

آماره ( Fسطح معناداری)
آماره دوربین – واتسون

نماد
C

Eit
Rit
Eit
P&Rit

SLit
ageit

ضریب

β0
β1
β2
β3
β4
β5
β6

مقدار انحراف معیار
-

1/063

آماره t

سطح معناداری

1/230

0/220

0/601

0/548

0/070

0/233

1/257

0/206

0/085

4/228

0/000

2/272

0/024

0/033

0/151

0/419

0/069

0/094

0/177

0/140

(23/385 )0/000
1/636

0/237

8/120
1/683

ضریب تعیین

ضریب تعدیل شده

0/210

0/000
0/093
0/507
0/480

با توجه به رویهی پژوهش از شاخص  Fبرای بررسی اعتبار مدل استفاده شد .مقدار کای
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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دو مربع مدل  23/385بوده و احتمال مربوط به آن  0/000است .بنابراین میتوان گفت در
سطح اطمینان  95درصد فرض عدم معناداری مدل رد شده و مدل معنادار و قابل اعتماد است.
همچنین ضریب تعیین تعدیل شده حاکی از ارتباط باالی متغیرهای مستقل و وابسته بوده و آماره
دوربین واتسون عدم وجود خودهمبستگی مرتبه اول را نشان میدهد.
 -6-3نتایج آزمون فرضیات پژوهش
نتایج برآورد مدل  1نشان داد که مهارتهای فنی و اخالقی کارکنان ( )β1فاقد رابطهی
معناداری با کیفیت حسابرسی است و توجه بیشتر مؤسسات حسابرسی به مهارتهای فنی و
اخالقی کارکنان بر کیفیت حسابرسی مؤثر نیست .لذا فرضیهی اول رد شد.
نتایج برآورد مدل  1نشان داد که شاخصههای مربوط به رویه استخدام و بهکارگیری کارکنان مؤسسهي
حسابرسی ( )β2فاقد رابطهی معناداری با کیفیت حسابرسی دارد .بنابراین فرضیهی دوم نیز رد شد.
نتایج برآورد مدل 1نشان داد که شاخصههای مربوط به آموزش کارکنان مؤسسهي حسابرسی
( )β3دارای رابطه معناداری با کیفیت حسابرسی دارد .بنابراین فرضیهی سوم پژوهش رد نشد و
توجه به آموزش کارکنان منجر به بهبود کیفیت حسابرسی میشود.
نتایج برآورد مدل1نشان داد که شاخصههای مربوط به ارتقا و پاداش کارکنان مؤسسهي
حسابرسی ( )β4رابطهی مثبت و معناداری با کیفیت حسابرسی دارد .بنابراین فرضیهی چهارم
هم رد نشد و توجه به سیستم ارتقا و پاداش در مؤسسه منجر به بهبود کیفیت حسابرسی میشود.
نتایج ناشی از بررسی اثر اهرم کارکنان بر کیفیت حسابرسی نشان میدهد که اهرم کارکنان
شاخصی مؤثر بر کیفیت حسابرسی است و مؤسسات حسابرسی با ترکیب کارکنان ارشد باالتر،
کیفیت حسابرسی باالتری را به بازار ارائه میدهند .همچنین نتایج نشان داد که قدمت مؤسسهي
حسابرسی سطح کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار نمیدهد.
در ادامه اجزای فرضیات و شاخصهای بررسیکننده متغیرهای مستقل جهت تحلیل و مقایسه
با پژوهشهای پیشین مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بررسی جزئیات متغیرهای مستقل در
جدول  4نشان داده شده است:
جدول ( )4نتایج حاصل از برآورد جزئیات مدل پژوهش ()OLS

متغیر
جزء ثابت
جامعیت بینی
رعایت ساختار سلسله مراتبی
تقسیمبندی مناسب زمان اجرای کارهای محوله
اولویتبندی در اجرای کار حسابرسی
برقراری ارتباط بین مستندات مختلف
عالقه به شغل حسابرسی

انحراف معیار
1/621
0/130
0/144
0/100
0/103
0/099
0/104

پژوهشهای حسابرسی حرف های
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1/553
0/779
0/456
1/271
1/342
2/229
0/874

سطح معناداری
0/122
0/437
0/648
0/205
0/181
0/027
0/383
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جزئی نگری و بررسی جزئیات مستندات
گذراندن دوره آموزشی قبل از ورود به مؤسسه
تجربهی حسابرسی
مقطع و دانشگاه محل تحصیل
اطالع از تغییرات حرفه در سنوات اخیر
تردید حرفهای
میزان ریسکپذیری
اعتماد به نفس
پوشش ظاهری
تعهد باالی کاری
وقت شناسی
آموزش حین کار
آموزش گروهی کارکنان
در دسترس بودن کتب و نشریات
نظرسنجی از پرسنل در رابطه با محتوای کالس
احساس ارتقا و موفقیت
افزایش مهارتها
حقوق و مزایای باال
توجه به طرح آموزشی نسبت به مزایای فردی
اهرم کارکنان
قدمت مؤسسه حسابرسی
آمارهی ( Fسطح معناداری)
آمارهی دوربین واتسون

0/137
0/056
0/107
0/091
0/078
0/092
0/055
0/075
0/044
0/075
0/073
0/122
0/119
0/083
0/060
0/088
0/067
0/037
0/087
0/302
0/197
(9/408)0/000
1/836

1/284
2/759
1/074
1/994
1/361
1/218
0/719
2/285
0/806
4/435
1/650
4/213
2/267
1/567
1/215
2/249
2/364
7/388
0/645
3/404
1/011
ضریب تعیین
ضریب تعدیل شده

0/200
0/006
0/284
0/049
0/175
0/224
0/473
0/023
0/405
0/000
0/100
0/000
0/024
0/118
0/225
0/025
0/019
0/000
0/520
0/001
0/313
0/475
0/425

بررسی جزئیات مربوط به متغیر ویژگیهای فنی و اخالقی کارکنان نشان میدهد که ویژگی
فردی برقراری ارتباط بین مستندات مختلف مؤثر بر کیفیت حسابرسی است و کارکنانی که
مستندات مختلف مربوط به صاحبکاران را مقایسه میکنند ،کیفیت حسابرسی باالتری ایجاد
میکنند .بررسی جزئیات مربوط به رویهی استخدام و بهکارگیری کارکنان نشان میدهد که توجه
به گذراندن دوره آموزشی قبل از ورود به مؤسسه ،مقطع و دانشگاه محل تحصیل ،اعتماد به نفس
و تعهد باالی کاری اثر مثبت و معناداری بر کیفیت حسابرسی دارد .همچنین نتایج نشان میدهد
که آموزش حین کار و آموزشی گروهی کارکنان میتواند سطح کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر
قرار دهد و این تأثیر از دیدگاه آماری معنادار است .نتایج همچنین نشان داد که احساس ارتقا و
موفقیت ،افزایش مهارتها و حقوق و مزایای باال میتواند سطح کیفیت حسابرسی را افزایش دهد.
 -7نتیجهگیری
بیتردید یکی از مباحث مهم در حرفهی حسابرسی در عصر حاضر ،منابع انسانی در مؤسسات
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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حسابرسی است .وجود منابع انسانی باصالحیت و دانش باال زمینه را برای بهبود کیفیت حسابرسی
فراهم میکند و بالعکس نبود پرسنل با دانش و مهارت و تجربه کافی ،کاهش سطح کیفیت
حسابرسی را در پی دارد .منابع انسانی نقشی اساسی در موفقیت و شکست مؤسسات حسابرسی
ایفا میکنند .چرا که مؤسسات حسابرسی در زمینهی ارائهی خدمات متنوع به صاحبکاران که
توسط کارکنان مؤسسه انجام شده ،فعالیت میکنند.
این امر باعث شده است که این موضوع از جهات و زوایای مختلفی مورد بررسی قرار گیرد .این
پژوهش به بررسی اثر منابع انسانی مؤسسات حسابرسی از چهار جنبهی مدنظر بیانیهی شمارهی 7
انجمن حسابداران خبرهی انگلستان شامل الف) ویژگیهای فنی و اخالقی ،ب) رویهی استخدام و
بهکارگیری ،پ) رویهی آموزش کارکنان ،و ت) رویهی ارتقا و پاداش کارکنان بر کیفیت حسابرسی
میپردازد .برای بررسی کیفیت حسابرسی از نه شاخص داشتن حداقل سه سال کار متوالی با
صاحبکار ،داشتن اطالعات کافی در مورد صنعت صاحبکار ،داشتن صاحبکاران دیگری در این
صنعت ،تکمیل حسابرسی بر اساس بودجهی زمانی از پیش تعیین شده ،داشتن رویهای در مورد
حداکثر ساعات کار در یک روز یا هفته ،تماس کافی با مدیر مالی و قسمت مالی صاحبکار ،اعتبار
و شهرت صاحبکار عامل مثبت در پذیرش کار حسابرسی ،اهمیت حقالزحمهی حسابرسی برای
مؤسسهي حسابرسی و بازدید از مراحل کار حسابرسی در حین کار استفاده شد و برای متغیر
ویژگیهای فنی و اخالقی کارکنان از هفت شاخص جامعیتبینی کارکنان ،رعایت ساختار سلسله
مراتبی ،تقسیمبندی مناسب زمان اجرای کارهای محوله ،اولویتبندی در اجرای کار حسابرسی،
برقراری ارتباط بین مستندات مختلف ،عالقه به شغل حسابرسی و جزئینگری (بررسی جزئیات
مستندات) استفاده شد .همچنین برای بررسی رویهی استخدام و بهکارگیری از ده شاخص گذراندن
دوره آموزشی قبل از ورود به مؤسسه ،تجربه حسابرسی ،مقطع و دانشگاه محل تحصیل ،اطالع
از تغییرات حرفه در سنوات اخیر ،تردید حرفهای ،میزان ریسکپذیری ،اعتماد به نفس ،پوشش
ظاهری ،تعهد باالی کاری و وقت شناسی استفاده شد .برای متغیر آموزش کارکنان از چهار آموزش
حین کار ،آموزش گروهی کارکنان ،در دسترس بودن کتب و نشریات و نظرسنجی از پرسنل در
رابطه با محتوای کالس و برای متغیر ارتقا و جبران خدمت کارکنان از چهار شاخص احساس ارتقا و
موفقیت ،افزایش مهارتها ،حقوق و مزایای باال و طرح آموزشی نسبت به مزایای فردی استفاده شد.
نتایج نشان داد که ویژگیهای فنی و اخالقی کارکنان بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار نیست .برای
مقایسه با دیدگاه پژوهشگران قبلی اجزای ویژگیهای فنی و اخالقی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج
نشان داد که ویژگی فردی بررسی ارتباط بین مستندات مختلف از طرف کارکنان موجب بهبود کیفیت
حسابرسی میشود که همراستا با دیدگاه چانفنگ ( )2020و هاکابون ( )2019بود که نشان دادند
کارکنان مؤسسات حسابرسی باکیفیت به دنبال برقراری ارتباط بین مستندات مختلف و تجزیه و تحلیل
ارتباط مستندات هستند .همچنین نتایج نشان داد که شاخصههای جامعیتبینی ،رعایت ساختار
سلسله مراتبی ،تقسیمبندی مناسب زمان اجرای کارهای محوله ،اولویتبندی در اجرای کار حسابرسی،
عالقه به شغل حسابرسی و جزئینگری و بررسی جزئیات مستندات توسط کارکنان تأثیری بر کیفیت
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره سوم | تابستان 1400

بهزاد بیگ پناه

و همکاران | تاثیر وضعیت سرمایهی انسانی در موسسات حسابرسی بر کیفیت |145| ...

حسابرسی ندارد که مغایر با دیدگاه چانفنگ ( )2020بود که نشان داد کارکنان مؤسسات باکیفیت
توجه ویژهای به شاخصههای مذکور دارند .نتایج مربوط به جامعیت بینی و ساختار سلسله مراتبی
در مؤسسهي حسابرسی مغایر با نتایج اعتمادی و جباری ( )1387است که نشان دادند پاسخگویی
سلسله مراتبی با افزایش میزان تالش و دقت حسابرسان در ارزیابی جوانب مختلف مساله منجر به
ارائه تحلیلهای دقیقتر و بهبود کیفیت حسابرسی میشود .از دیدگاه هیأت نظارت بر حسابداری
شرکتهای سهامی عام کارکنانی که دو شاخصه برنامهریزی زمانی انجام کار و تخصیص بودجهی زمانی
انجام حسابرسی به مراحل مختلف حسابرسی را مدنظر قرار میدهند ،میتوانند کیفیت حسابرسی را
بهبود دهند در حالی که نتایج بررسی جزئیات متغیرهای مستقل مغایر با دیدگاه هیأت مذکور بود.
نتایج همچنین نشان داد که رویهی استخدام و بهکارگیری کارکنان عاملی تأثیرگذار بر کیفیت
حسابرسی نیست .بررسی اجزای متغیر حاکی از آن بود که مؤسسات حسابرسی باکیفیت نسبت
به مؤسسات کمکیفیت در زمان استخدام به شاخصههای گذراندن دورهی آموزشی قبل از ورود به
مؤسسه ،مقطع و دانشگاه محل تحصیل ،اعتماد به نفس کارکنان ،تعهد باالی کاری توجه بیشتری
دارند .نتایج این بخش همراستا با پژوهش کال و همکاران ( )2017بود که نشان دادند نحوهی
رسیدگی و اسنتنباط از مستندات توسط کارکنان با تحصیالت باال بهتر از سایر کارکنان است که
این موضوع آنان را قادر به شناسایی معامالت غیرعادی میکند و از این رو کارکنان باتحصیالت باال
میتوانند اطالعات باکیفیتتری به مقامات باالتر خود ارائه دهند .همچنین نتایج بخش تحصیالت
کارکنان همراستا با دیدگاه المبوگلیا و مانسینی ( )2020بود که نشان دادند مؤسساتی که در
فرآیند استخدام و بهکارگیری کارکنان ،سطح تحصیالت کارکنان را مورد توجه قرار میدهند،
کیفیت حسابرسی باالتری به بازار ارائه میدهند .نتایج بخش تحصیالت همچنین همراستا با
پژوهش کانگ و همکاران ( )2017بود که نشان دادند تحصیل باالی حسابرسان موجب میشود
که آنان در شرایط پیچیده اقدام به آسانسازی مسأله و حل آن در چارچوب قواعد یادگرفته شده
نمایند و زمینه را برای تصمیمگیری درست فراهم نمایند .همچنین از دیدگاه آنان اعتماد به نفس
و تعهد کاری کارکنان ،کیفیت باالی حسابرسی را در پی دارد .نتایج مربوط به اثر تعهد باالی
کاری کارکنان بر کیفیت حسابرسی همراستا با نتایج پژوهش حساسیگانه و بیگلر ( )1394بود
که نشان دادند با افزایش تعهد کارکنان مؤسسه حسابرسی ،تالش در راستای بهبود حل مسأله
افزایش یافته که این موضوع کاهش دعاوی حقوقی و بهبود کیفیت حسابرسی را در پی دارد.
همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در توجه مؤسسات حسابرسی باکیفیت و کم کیفیت
نسبت به شاخصههای تجربه حسابرسی ،اطالع از تغییرات حرفه در سنوات اخیر ،تردید حرفهای،
میزان ریسکپذیری ،پوشش ظاهری و وقت شناسی وجود ندارد .نتایج این بخش مغایر با پژوهش
کانگ و همکاران ( )2017بود که نشان دادند کارکنان با تجربه با تصمیمگیری مناسب ،عملکرد
مناسبی را در بهبود کیفیت حسابرسی دارند .همچنین نتایج مغایر با پژوهش المبوگلیا و مانسینی
( )2020بود که نشان دادند که مؤسساتی که در زمان استخدام و بهکارگیری کارکنان تجربه قبلی
آنان را مورد توجه قرار میدهند و اقدام به استخدام کارکنان باتجربه مینمایند ،توانایی ارائهی
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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خدمات کیفیت حسابرسی باالتری به بازار دارند .نتایج مربوط به بررسی اثر تجربهی حسابرسی بر
کیفیت حسابرسی مغایر با نتایج پژوهش سیرانی و همکاران ( )1388بود که نشان دادند افزایش
تجربهی حسابرسی با تأثیر در نحوهی قضاوت منجر به بهبود کیفیت حسابرسی میشود .همچنین
نتایج مربوط به تأثیر تردید حرفهای کارکنان بر کیفیت حسابرسی مغایر با پژوهش گرد و ناصری
( )1397بود که نشان دادند با افزایش تردید حرفهای سطح کیفیت حسابرسی بهبود مییابد.
نتایج همچنین نشان داد که رویهی آموزش کارکنان بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار بوده
است .به بیان سادهتر نتایج نشان میدهد مؤسساتی که سیستم آموزشی مناسبی دارند ،کیفیت
حسابرسی باالتری را ارائه میدهند .بررسی جزئیات متغیر نشان داد که آموزش حین کار کارکنان
و آموزش گروهی کارکنان منجر به افزایش کیفیت حسابرسی میشود .هیأت استانداردهای
بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخشی بیان میکند که آموزش حین کار شاخصی مهم برای
کیفیت حسابرسی در سطح مؤسسه است .همچنین نتایج نشان داد که در دسترس بودن کتب
و نشریات تأثیری بر کیفیت حسابرسی ندارد که ناشی از عدم توجه کارکنان به کتب داخل
مؤسسات بوده و نظرسنجی از پرسنل در رابطه با محتوای کالس بر کیفیت حسابرسی مؤثر نیست.
نتایج همچنین نشان داد که رویه ارتقا و پاداش کارکنان بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار بوده
است .بررسی جزئیات متغیر نتایج نشان داد که احساس ارتقا و موفقیت کارکنان ،افزایش مهارتها
و حقوق و مزایای باال سطح کیفیت حسابرسی را باال میبرد و کارکنان عالقهای به طرح آموزشی
در ازای مزایای فردی کمتر ندارند .نتایج بخش مربوط به افزایش مهارتها همراستا با نتایج
پژوهش ویوی ( )2015است که نشان میدهد صالحیت ،مهارت و شایستگی کارکنان حسابرسی
موجب بهبود کیفیت حسابرسی میشود .نتایج بخش مربوط به حقوق و مزایای باال همراستا با
پژوهش جفرای و همکاران ( )2018است نشان دادند پرداخت حقوق باالتر به کارکنان مؤسسهي
حسابرسی موجب افزایش کیفیت حسابرسی میشود و کاهش حقوق و مزایای کارکنان کاهش
کیفیت حسابرسی را در پی دارد .نتایج همچنین نشان داد که کارکنان مؤسسات دریافت حقوق و
مزایای بیشتر (منافع مستقیم) نسبت به گذراندن دورههای آموزشی (منافع غیرمستقیم) ترجیح
میدهند که همراستا با پژوهش کانگ و همکاران ( )2017بود که نشان دادند سرمایهگذاری
مستقیم در نیروی انسانی از طریق افزایش مزایا و پاداش نسبت به سرمایهگذاری غیرمستقیم در
نیروی انسانی از طریق آموزش ،در بهبود کیفیت حسابرسی مؤثرتر است.
نتایج حاصل از بررسی اهرم کارکنان نشان میدهد که مؤسسات با اهرم کارکنان باالتر (نسبت
سرپرست و مدیر و شریک به سایر کارکنان) کیفیت حسابرسی باالتری به ذینفعان ارائه میدهند.
نتایج این بخش از پژوهش همراستا با پژوهش هاریس و ویلیامز ( )2020بود که نشان دادند
استفاده از کارکنان ارشد به معنای زمان و امکانات کافی برای جمعآوری شواهد کافی و مناسب
و نظارت بر فعالیت کارکنان بوده که بهبود کیفیت حسابرسی را به دنبال دارد.
همچنین نتایج نشان میدهد قدمت مؤسسهی حسابرسی تأثیر معناداری بر سطح کیفیت حسابرسی
ندارد .نتایج این بخش مغایر با پژوهش گالنا و سیناگا ( )2019بود که نشان دادند مؤسسات حسابرسی
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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با قدمت باال به دلیل ایجاد ساختار مناسب با گذشت زمان ،شناخت در بازار و دارا بودن سهم از بازار،
دارا بودن کارکنان با تحصیالت و تجارب باالتر بوده و میتوانند کیفیت حسابرسی باالتری را ارائه دهند.
به دلیل متفاوت بودن سطح ریسکپذیری مردان و زنان در حسابرسی ،ممکن است جنسیت
افراد نیز سطح کیفیت حسابرسی مؤسسه را تحت تأثیر قرار دهد ،لذا پیشنهاد میشود در
تحقیقات آتی این موضوع مورد توجه قرار گیرد .بررسی ادبیات موضوعی پژوهش حاکی از تأثیر
تالش حسابرسان فعال در بازار حسابرسی بر کیفیت حسابرسی بوده است .از این رو پیشنهاد
میشود محققان در تحقیقات آتی با ایجاد شاخصی برای سنجش میزان تالش حسابرسان به
بررسی تأثیر تالش حسابرسان به عنوان عاملی مؤثر بر کیفیت حسابرسی بپردازند .با توجه
به جمعآوری دادههای مورد نیاز از طریق پرسشنامه ،به استثنای محدودیتهای مربوط به
پرسشنامه ،محقق در انجام پژوهش با محدودیت خاصی مواجه نبوده است.
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Abstract
Professional literature shows the increasing digitalization of processes in business
units. Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact of digitalization
on independent auditors and auditing firms in Iran. In this study, open, axial and
selective three-step coding method was used to classify the information and also the
qualitative approach of Grounded analysis was used to review the results and findings.
The statistical population of the present study is all audit firms that are members of the
Iranian Society of Certified Public Accountants. The selection of experts for interviews
was done by purposeful sampling and sampling continued until the interview findings
reached theoretical saturation. In this regard, 20 unstructured interviews in 13
auditing firms A member of the Iranian Society of Certified Public Accountants. The
results show that digitalization improves the role and effectiveness of the auditor as a
governance mechanism, improving processes and procedures, improving the quality
of accounting information, improving stakeholder decision-making, improving
employment methods and policies, and changing Standards and legal requirements
are relevant to digital developments. Digitization also improves information security
by eliminating paper archives, improving access and facilitating information transfer,
and reducing information security by facilitating network disclosures and abuses.
Therefore, Necessitates the creation of security platforms.
Key Words: Digitalization, Information Quality, Governance Mechanism,
Information Security, Auditing firms.
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چکیده
ادبیات حرفهای ،نشاندهندهی گسترش روزافزون دیجیتالی شدن فرآیندها در واحدهاي تجاري میباشد .لذا
هدف از این مطالعه ،بررسی تأثیر دیجیتالی شدن بر حسابرسان مستقل و مؤسسات حسابرسی در ایران میباشد .در
این مطالعه ،از روش کدگذاری سه مرحلهای باز ،محوری و انتخابی برای دستهبندی اطالعات و همچنین از رویکرد
کیفی تجزیه و تحلیل داده بنیاد برای بررسی نتایج و یافتهها بهره گرفته شد .جامعهی آماری پژوهش حاضر کل
مؤسسات حسابرسی عضو جامعهی حسابداران رسمی ایران است و انتخاب خبرگان (حسابداران رسمی ایران) برای
مصاحبه به شیوهی نمونهگیری هدفمند انجام شده و نمونهگیری تا جایی ادامه پیدا نموده تا یافتههای مصاحبهها
به اشباع نظری برسدکه در این راستا تعداد  20مصاحبهی ساختار نیافته در  13مؤسسهی حسابرسی عضو جامعهی
حسابداران رسمی ایران انجام گرفت .نتایج کیفی پژوهش نشان میدهد که دیجیتالی شدن موجب بهبود نقش
و تأثیرگذاری حسابرس به عنوان یک ساز و کار حاکمیتی ،بهبود فرآیندها و روشهای رسیدگی ،بهبود کیفیت
اطالعات حسابداری ،بهبود تصمیمگیری ذینفعان ،بهبود روشها و سیاستهای استخدامی و تغییر استانداردها و
الزامات قانونی متناسب با تحوالت دیجیتال میگردد .همچنین دیجیتالی شدن از یک سو ،به واسطهی حذف بایگانی
کاغذی ،بهبود دسترسی و تسهیل در انتقال اطالعات موجب بهبود امنیت اطالعات و از سوی دیگر ،به واسطه تسهیل
در افشا و سوء استفادههای شبکهای موجب کاهش امنیت اطالعات شده و در نتیجه این موضوع ،لزوم ایجاد بسترهای
امنیتی را ضروری میسازد.
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 -1مقدمه
تقاضا برای حسابرسی تا حد زیادی از مسائل مربوط به نمایندگی ناشی میشود جایی که
سرمایهگذار یا ذینفع ،وظایف و یا قسمتی از داراییها را به نماینده ،مدیر یا کارمند ،میسپارد
(جنسن و مک لینگ1976 ،؛ دی آنجلو1981 ،؛ چاو1982 ،؛ فلینت1988 ،؛ ساالمان.)2010 ،
همچنین حسابرسی ،از عناصر مهم حاکمیت شرکتی1و سیستم گزارشگری مالی شرکتی است که
در حال توسعهی مداوم تعامل خود با سایر بخشها میباشد (گری و مانسن .)2011 ،به طور کلی،
ادبیات مربوط به حاکمیت ،حسابرسی را به عنوان ساز و کار حاکمیتی برای جلوگیری از تعارضات
بین سهامداران و مدیران تعریف میکند به طوریکه این ساز و کار ،عامل اطمینان بخشی در
خصوص افشای اطالعات حسابداری قابل اتکا میباشد(کارسلو و همکاران.)2011 ،
برخی از مدیران ،اغلب حسابرسی را به عنوان یک هزینه و اقدام غیرضروری فاقد ارزش افزوده
قلمداد میکنند .چون گزارشهای حسابرسی در اکثر مواقع توصیهها و پیشنهادات کاربردی را در
خصوص مسائل شناسایی شده مربوط به اطالعات تاریخی به آنها ارائه نمیکند.گارتنر ()2020
دیجیتالی شدن را" استفاده از فناوریهای دیجیتال برای تغییر مدل کسبوکار و فراهمکننده
فرصتهای جدید کسب درآمد و مولد ارزش" تعریف میکند .لذا ،در همین راستا ،دیجیتالی
شدن با تغییر شیوهی انجام فعالیتهای کسب و کار در همهی حوزهها ،از جمله مؤسسات
حسابرسی ،به طور قابل توجهی بر بازار کار نیز تأثیر گذاشته است (دنگلر و مازس.)2018 ،
توسعهی فناوری ،مرز بین آنچه را طراحی میکند که ممکن بوده و آنچه که صرفاً قابل تصور
است (فار2016 ،؛ زوبوف.)1988 ،
زوبوف ( )1988اطمینان میدهد که نوآوری فناورانه ،احتماالت را به ارمغان آورده و جهان را به
مکان جدیدی تبدیل میکند .طبق گفته مایر( )2017امروزه نسل چهارم ابزارهای نوآورانه باعث
متزلزل شدن عادتهای ما شده است و مؤسسات حسابرسی ،به منظور ماندن در عرصه رقابت و
متمایز شدن از سایر رقبا ،ملزم به تغییر مدلهای کسب و کار خود (ساهات و همکاران)2013 ،
و همچنین تکامل ارائهی خدمات خود با استفاده از ابزارهای نوآورانه برای ارائهی راهحلهای
دیجیتالی هستند (ون دن بروک و ون وینسترا .)2018 ،بنابراین دیجیتالی شدن باید با ارائهی
بینش اضافی برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان ،نحوه رسیدگی به فعالیتهای حسابرسی
توسط حسابرسان را تغییر دهد (مانیتا و همکاران.)2020 ،
چند محقق تالش کردهاند که تأثیر فناوریهای دیجیتال بر شرکتها را در خصوص تجزیه
و تحلیل دادهها (وارن و همکاران )2015 ،وگزارشگری برون سازمانی بررسی کنند (آلتایبت،
وان آلبرتی آلتایبت .)2017 ،با این وجود تحقیقات صورت گرفته در خصوص تأثیر فناوریهای
دیجیتالی بر مؤسسات حسابرسی به ندرت صورت پذیرفته است (ایسا و همکاران .)2016 ،برخی
از محققان به بررسی تأثیر دیجیتال بر عملکرد مؤسسات حسابرسی یا تجزیه و تحلیل ریسک
پرداختهاند (کراهل و تیترا2015 ،؛ کائو و همکاران.)2015 ،
در این زمینه ،برخی از پژوهشگران ،فرصتها و چالشهای پیش روی حسابرسی را با وجود
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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فناوریهای دیجیتال مطالعه کردهاند (فریشامر و همکاران .)2018 ،برون لیبورد و همکاران
( )2015به بررسی تأثیر این فناوریها بر قضاوت حسابرسان پرداخته اند .فروزش و مقدم ()1395
در پژوهش خود ،اهمیت نقش و جایگاه حسابرسی دیجیتال بر سیستم حسابرسی را مورد مطالعه
قرار دادهاند .با اشاره به تحقیقات صورت گرفته در خصوص فناوریهای شناختی ،کائو و همکاران
( )2015استدالل میکنند که استفاده از فناوریهای شناختی ،کیفیت بهتری در تجزیه و تحلیل
دادهها و شناسایی دقیقتر مسائل بالقوه را برای مشتریان فراهم میکند.
مک کی و لنزبرگ ( )2002و همچنین پندارکار ( )2005معتقدند که شیوههای مربوط به
هوش مصنوعی میتواند در پیشبینی ورشکستگی به حسابرسان کمک کند .این درحالی است
که سجادی و همکاران ( )2008استدالل میکنند که این شیوهها باعث بهبود کیفیت تجزیه
و تحلیل مالی میشود .در همین زمینه لومباردی و همکاران ( 2014و  )2015به این نتیجه
رسیدند که دیجیتالی شدن فضای حسابرسی را تغییر داده و باعث به وجود آمدن انقالبی در
روشهای حسابرسی خواهد شد .عالوه بر این دینش و یووانا ( )2017تأکید میکنند که شرکتها،
برای اطمینان از امنیت و حریم خصوصی شرکت و به منظور به حداقل رساندن خطرات ،باید
نرمافزارهای امنیتی خطرات سایبری را در نظر بگیرند.
انقالب صنعتی چهارم هم اکنون بر فراز زندگی انسانها قرار دارد و همراه با خود موجی
از تغییرات را در چگونگی کسبوکار و همچنین چگونگی زندگی انسان ایجاد میکند (مک
گینیس .)2018 ،متخصصانی همچون کالوس شواب ( )2016ادعا میکنند که این انقالب نسبت
به انقالبهای گذشته ،تأثیرات به مراتب گستردهتری بر جامعه خواهد گذاشت .زیرا وقتی با
انقالبهای صنعتی قبلی مقایسه میشود ،انقالب صنعتی چهارم به صورت نمایی در حال تکامل
میباشد .در مورد موضوع دیجیتال سازی ،اخیرا ً دو مطالعه صورت گرفته است .در مطالعهای
که توسط جو هانسن و سیوبرگ ( )2016انجام شد ،نتایج حاکی از این میباشد که با وجود
آنکه دیجیتالی شدن ،برخی نقشها را در حسابرسی ،علیالخصوص در نحوهی کار حسابرسان
جوان  4مؤسسهی بزرگ حسابرسی (دیلویت ،ارنستاند یانگ ،کی پی ام جی و پی دبلیو سی)
ایفا میکند همچنین انتظار میرود که دیجیتالی شدن در آینده نقشهای مهمتری را ایفا کند.
همچنین پژوهش کارلسن و والبرگ ( ،)2017یافتههای متضادی با پژوهش گذشته ارائه میدهد
و به طور ویژه توضیح میدهد که حسابرسان بابت از دست دادن فرصتهای شغل خود ،هیچ
نگرانی نداشته و چیزی بر خالف ادعاهای موجود در تحقیق قبلی را ارائه دادهاند .در مطالعه
فروزش و مقدم ( )1395یافتهها حاکی از آن بود که حسابرسان باید همگام با پیشرفت فناوری،
راههای مناسب کسب شواهد را فراگیرند تا بتوانند شواهدی مناسب برای اظهارنظر داشته باشند.
مطالعهی مذکور ،نقش و جایگاه حسابرسی دیجیتال در سیستم حسابرسی را بررسی کرده است.
با توجه به این نکات ،بررسی هر دو دیدگاه جالب خواهد بود .زیرا دیجیتالی شدن امروزه نقش
بسیار مهمی در هویت حسابرسی ،کاهش فرصتهای شغلی ،کیفیت و مهارت دارد .هنگامیکه
به ادبیات مربوط به تأثیر دیجیتالی شدن بر حسابرسی نگاه میکنیم ،فقدان تحقیقات انجام شده
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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در خصوص تأثیر دیجیتالی شدن برجنبههای گوناگون حسابرسی ،همچون تخصص حسابرسان،
امنیت اطالعات ،سیاستهای استخدامی ،آموزشی ،استانداردهای حسابرسی ،کیفیت اطالعات،
تصمیم گیری ذینفعان و حاکمیت شرکتی ،به صورت منسجم و کامل مشهود میباشد .لذا
مطالعه حاضر با تفکیک این حوزهها و شناسایی تأثیرات مزبور ،درصدد آن است که چالشها و
فرصتهای احتمالی ناشی از دیجیتالی شدن را در هر حوزه شناسایی کرده و بینش جدیدی
را در حسابرسان مستقل و مؤسسات حسابرسی ایجاد کند .در همین راستا پژوهش حاضر در
راستای دستیابی به اهداف مذکور درصدد پاسخگویی به این سؤاالت میباشد که جایگاه دیجیتال
و تکنولوژی در مؤسسات حسابرسی چگونه میباشد؟ دیجیتالی شدن چه تأثیری بر تخصص
حسابرسان خواهد داشت؟ دیجیتالی شدن چه تأثیری بر امنیت اطالعات خواهد داشت؟ استراتژی
مؤسسات حسابرسی در خصوص اتخاذ تکنولوژی دیجیتال و تبدیل شدن به یک متخصص
دیجیتال چگونه میباشد؟ دیجیتالی شدن چه تأثیری بر سیاستهای استخدامی کارکنان خواهد
داشت؟ دیجیتالی شدن چه تأثیری بر سیاستهای آموزشی و توسعه منابع انسانی خواهد داشت؟
نقش توسعهی فناوری در حرفهی حسابرسی بر فرآیندهای حسابرسی به چه صورت میباشد؟
توسعهی فناوری در حرفهی حسابرسی چه تأثیری بر استانداردهای فعلی حسابرسی خواهد
داشت؟ تحوالت دیجیتال فرآیندهای حسابرسی ،چه تأثیری بر کیفیت اطالعات حسابداری و
تصمیمگیری ذینفعان خواهد داشت؟ و تحوالت دیجیتال فرآیندهای حسابرسی ،چه تأثیری بر
نقش حسابرسی به عنوان یک ساز و کار حاکمیتی خواهد داشت؟
 -2مبانی نظری پژوهش
 -2-1دیجیتالی شدن و تحوالت دیجیتال در دنیای امروز
سامانهی رقمی یا دیجیتال ،سامانهای است که در آن دادهها با مقدارهای گسسته (معموالً با
صفر و یک) مشخص میگردند بالعکس در سامانههای قیاسی (آنالوگ) ،دادهها با مقادیر پیوسته
ارائه میشوند .روش دیجیتال ،پایهی سیستمهای رایانهای است .همچنین بسیاری از سیستمهایی
که در گذشته به صورت قیاسی (آنالوگ) به بازار ارائه میشدند ،امروزه به صورت دیجیتال هستند.
با این وجود ،گارتنر ( )2015اظهار میکند که "دیجیتالی شدن فرآیندها تغییر از شکل آنالوگ به
دیجیتال میباشد" دیجیتالی شدن با حذف فرآیند آنالوگ و بدون هیچگونه تفاوتی در نوع خود،
آن را به شکل دیجیتال تغییر میدهد .در واقع دیجیتالی شدن با تبدیل چیزهای غیردیجیتال به
دیجیتال ،قابلیت دسترسی به اطالعات از طریق سیستمهای کامپیوتری را فراهم میکند .با وجود
آنکه هیچگونه تعریف رسمی برای دیجیتالی شدن وجود ندارد لیکن در تعریف ارائه شده توسط
گارتنر ،دیجیتالی شدن به عنوان" استفاده از فناوریهای دیجیتال برای تغییر مدلهای کسب و
کار ،تأمین درآمدهای جدید و فرصتهای تولیدکننده ارزش" توصیف میشود (گارتنر.)2020 ،
کالین و همکاران ( )2015ایدهی دیجیتالی شدن را اینگونه توصیف میکند که" مگاترند"
جهانی که به طور اساسی ،زنجیره تأمین موجود در کل صنایع و بخشهای عمومی را تغییر
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میدهد" بنابراین دیجیتالی شدن در عصر حاضر ،برای بنگاههای بسیاری از صنایع اجتناب ناپذیر
است (هالی2004 ،؛ آرسنی ساموئل .)2010 ،آرسنی ساموئل ( )2010اشاره میکند که حرفهی
حسابرسی و مؤسسات حسابرسی باید اثرات دیجیتالی شدن را پذیرفته و باید خود را با مداخالت
دیجیتالی و تأثیرات اجتناب ناپذیر آن آشنا کنند .امروزه ،از شناختهترین فناوریهای دیجیتال
میتوان به فناوری تجزیه و تحلیل دادههای انبوه ،بالکچین ،هوش مصنوعی ،2خودکارسازی
فرآیند رباتیک 3و  ...اشاره کرد.
 -2-2حسابرسی مستقل و مؤسسات حسابرسی
فلینت ( )1988توضیح میدهد که وظیفهی اصلی حسابرسی ،تعیین این موضوع میباشد که
آیا یک سری وظایف خاص به طور کارآمد و مطابق با قوانین و مقررات خاص صورت گرفته است.
کلیرتاکس ( )2019اضافه میکند حسابرس شخصی است که موظف به بررسی دفاتر حسابهای
شرکت و همچنین اطمینان از اعتبار و صحت معامالت صورت گرفته میباشد .حسابرس همچنین
باید بهواسطه بررسی بیطرفی و صحت اظهارات شرکت در خصوص وضعیت مالی ،درکی از چشم
انداز کلی صورتهای مالی داشته باشد .حسابرسی مستقل به آنگونه حسابرسی اطالق میگردد
که توسط شخص یا اشخاص مستقل از دستگاه یا شرکت انجام میگیرد  .عالوه بر اظهار نظر
نسبت به درستی صورتهای مالی و پیوستهای آن ،حسابرسی مستقل شامل مطالعاتی در
اطراف چگونگی جریان امور و ارزیابی مستقلی نسبت به نتایج مالی عملیات و فعالیتهای دستگاه
و باالخره کنترلهای داخلی برقرار شده در آن نیز میگردد .شرکتها ،صورتهای مالی خود را
براساس چارچوب اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری و با توجه به قوانین ملی کشور خود
تحت عنوان استانداردهای حسابداری ،یا استانداردهای گزارشگری مالی ،تهیه و ارائه میکنند
(آدیلولو ،گانگور .)2019 ،
امروزه تعداد کثیری از حسابداران و حسابرسان در سراسر جهان با تأسیس مؤسساتی هر
یک از چند نفر حسابدار و حسابرس متخصص باتجربه ،مبادرت به انجام حسابرسی مستقل
مینمایند .حسابرسان مستقل عالوه بر عملیات حسابرسی ،خدمات حسابداری ،تهیه و تنظیم
سیستمهای حسابداری ،برقراری سیستمهای مکانیزه الکترونیک ،مشاوره در امور مالیاتی و یا
تهیهی گزارشهای ویژه برای بانکها ،بررسی اوراق بهادار و یا مراجع قضایی و نظایر آن مبادرت
مینمایند (وبالگ حسابدار. )1392 ،
 -2-3فرآیند دیجیتالی شدن در حسابرسی و مؤسسات حسابرسی
رسواییهای مالی در اوایل دههی ( 2000انرون ،ولدکام و  )...گواهی بر دستکاری هایی بود
که توسط مدیران انجام میشد و نشاندهنده محدودیتهای سازوکار حاکمیتی .بنابراین بهبود
کیفیت حسابرسی برای بازی کردن کامل نقش حسابرسی به عنوان سازوکار حاکمیتی ضروری
است (جان ،جاهرا .)1988 ،دی آنجلو ( )1981کیفیت حسابرسی را احتمال کشف تحریفات
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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مربوط در صورتهای مالی و اطالعات افشای شده برای اشخاص ذینفع تعریف میکند .باال بودن
کیفیت حسابرسی باعث بهبود کیفیت اطالعات مالی ،ارتقای سطح کنترل مدیران و بهبود تصمیم
گیری سرمایهگذاران میشود .در این زمینه ،محققان قبلی (فرانسیس و همکاران1999 ،؛ اشبو
و وارلد2003 ،؛ لیوز و همکاران2009 ،؛ آبت و همکاران )2003 ،نشان دادهاند که افزایش تقاضا
برای کیفیت حسابرسی ،باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی و همچنین مدیریت سود میشود .در
همین راستا ،حسابرسی ،مربوط به قابلیت اتکا ،امنیت و اطمینان حسابها و گزارشهای موضوع
حسابرسی میباشد (فلینت1988 ،؛ کیشور ،پشوری2014 ،؛ پاور2003 ،؛ والستت و همکاران،
 .)2006طبق نظر فلینت ( ،)1988هدف اصلی حسابرسی درک این موضوع میباشد که برخی
وظایف و اقدامات خاص به صورت درستکارانه ،با دقت و مطابق با قوانین و دستورالعملهای خاص
انجام شده است.
با مطالعهی گذشتهی جوامع میتوان این موضوع را بیان کرد که از زمان موجودیت بشر،
پیشرفت فنی نیز وجود داشته است (فار )2016 ،بهطویکه در دهههای اخیر ،توسعهی فناوری
اطالعات منجر به جهانی شدن جوامع و بازارها شده است (گرانلوند .)2007 ،بریمان و فالندر
( )2014بیان میکنند تغییرات اقتصادی مداوم بوده و دیجیتالی شدن ،یکی از این تحوالت
ساختاری میباشد و در راستای این تغییرات ،فناوری اطالعات بر طیف گسترده ای از حوزهها
تأثیر میگذارد (قاسمی و همکاران )2011 ،برخالف امروز ،در اوایل ،تأثیرات فناوری اطالعات
کمتر از حد انتظار برآورد میشد (اسپراکمن و همکاران .)2015 ،با توجه به تغییر الگو به سمت
جامعه دیجیتال که در آن استفاده از فناوری اطالعات به طور مداوم در حال افزایش میباشد ،فهم
این موضوع حائز اهمیت میباشد که حسابرسی چگونه تحت تأثیر دیجیتالی شدن قرار میگیرد
(بریمان ،فالندر2014 ،؛ بیرنس و همکاران2015 ،؛ فار2015 ،و 2016؛ فوربس اینسایت2015 ،؛
هان و همکاران2016 ،؛ هانتن2002 ،؛ لومباردی و همکاران2015 ،؛ اسپراکمن و همکاران،
2015؛ یو و همکاران .)2010 ،برای دستیابی به اهداف حسابرسی ،مؤسسات حسابرسی
میتوانند از فناوریهای دیجیتالی جدید برای پردازش خودکار دادهها و محدود کردن دخالت
انسانی استفاده کنند .در این راستا ،سیستمهای اطالعاتی (از جمله سیستم حسابداری) به طور
فزایندهای پیشرفت کرده و ایمن خواهد شد که این خود باعث کاهش مسائل مربوط به عدم
تقارن اطالعاتی بین مدیران و ذینفعان و انتقال ریسک خواهد شد .بنابراین تقاضای حسابرسی
مربوط به این سه نقش سنتی حسابرسی (نقش نظارتی ،اطالعاتی ،اطمینان بخشی) دیگر از همان
اندازه برخوردار نبوده و تحت تأثیر توسعهی فناوری قرار میگیرد (مانیتا و همکاران .)2020 ،چند
نویسنده و پژوهشگر اظهار کردهاند که نقش جدید حسابرسی با توجه به نقش اطمینان بخشی در
حال ظهور میباشد (واالس2004 ،؛ جیکل2014 ،و2017؛ آندون و همکاران .)2014 ،طبق نظر
این نویسندگان ،حسابرسی میتواند در حوزههای دیگر اطمینان بخشی و در دامنههای مختلفی
چون شاخص عملکرد ،قابلیت اتکای سیستمهای اطالعاتی ،تجارت الکترونیک ،امنیت سایبری،
مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی و غیره گسترش یابد ،جایی که سرمایهگذاران و سایر
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ذینفعان در این حوزهها به اطمینان بخشی نیاز دارند.
امروزه مؤسسات حسابرسی در حال دیجیتالی شدن ،توسعهی فرآیندهای داخلی و مطالعهی
چگونگی به کارگیری ابزارهای دیجیتالی جدید و دادههای انبوه برای افزایش ارزش برای مشتریان
خود میباشند .این دیجیتالی شدن ،منجر به بهبود کیفیت حسابرسی و ارتقای سطح رضایت
سهامداران و سایر ذینفعان به وسیلهی انجام حسابرسی مربوطتر میشود که در این راستا،
ابتدا حسابرسان با ابزارهای دیجیتال مانند تجزیه و تحلیل دادههای بزرگ ،قادر به ارزیابی کل
دادههای مربوط به شرکتهای مورد حسابرسی به جای روش نمونه گیری میباشند .در واقع
دیجیتالی شدن فرآیندهای حسابرسی ،حسابرسان را با استفاده از شناسایی انحرافات و ارائهی
راهکارها در خصوص مسائل برجسته ،قادر به بهبود روشهای ارزیابی ریسک و همچنین ارتقای
سطح کیفیت قضاوت میکند .در نتیجه حسابرس ،قادر به تمرکز بر روی دادههای جاری به
جای دادههای صرفاً تاریخی شده و همچنین با ارزیابی سطح فعلی فروش ،سفارشات برنامهریزی
شده و غیره ،چشماندازی از پایداری شرکت مورد حسابرسی ارائه میدهد .این تجزیه و تحلیل
اضافی به طور قابل توجهی باعث کاهش رفتارهای فرصتطلبانه مدیران و نهایتاً منجر به افزایش
مربوط بودن حسابرسی و بهبود حاکمیت شرکتی میگردد (مانیتا و همکاران .)2020 ،بابایوا
و مانوساریدیس ( ،)2020با اشاره به ابزارهای تجزیه و تحلیل دادههای انبوه ،بالکچین ،هوش
مصنوعی و اتوماسیون فرآیند رباتیک به عنوان مهمترین فناوریهای دیجیتال و تأثیرگذار بر
حسابرسی ،چارچوب مفهومی زیر را در خصوص مزایا و چالشهای بهکارگیری این ابزارها ارائه
دادند:
فناوریهای دیجیتال
شایستگی و افزایش
مهارت ،بهبود کیفیت
حسابرسی ،انعطاف پذیری
و کارایی

مزایای احتمالی

هویت جدید حسابرس،
مقاومت
در برابر تغییر

چالشهای احتمالی

گردآوری و تجزیه
و تحلیل دادهها از
صورتهای مالی

تجزیه و تحلیل
دادههای انبوه

نقش1

بالکچین

بررسی و ارزیابی
صورتهای مالی به منظور
اطمینان از قابلیت اتکا و
صحت آن

هوش مصنوعی و
اتوماسیون فرآیند
رباتیک

ارائهی گزارش
حسابرسی براساس
بررسیهای مربوط

حسابرس

نقش2

نقش3

شکل( )1چارچوب مفهومی مزایا و چالشهای احتمالی فناوریهای دیجیتال در نقشهای
حسابرس
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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 -3مبانی نظری پژوهش
مانیتا و همکاران ( )2020در پژوهشی تحت عنوان"تحول دیجیتال حسابرسی مستقل و تأثیر
آن بر حاکمیت شرکتی" به این نتیجه رسیدند که دیجیتالی شدن ،مربوط بودن حسابرسی
را بهبود داده ،ارائه خدمات جدید توسط شرکتها را امکانپذیر کرده ،موجب بهبود کیفیت
حسابرسی و فعال شدن فرهنگ نوآوری در سازمانها میگردد .بابایوا و مانوساریدیس ()2020
در مطالعهی خود با موضوعیت"تأثیر دیجیتالی شدن بر حسابرسی :با تأکید بر مزایا و چالشهای
دیجیتالی شدن بر حرفه حسابرسی" به این نتیجه رسیدند که حسابرسان از تأثیرات کلی
دیجیتالی شدن بر زمینههای کاری خود ابراز رضایت کرده و تمایل به استفاده از فناوری بیشتر
در کارهای عادی خود دارند؛ این به شرطی است که آنها آموزشهای الزم را در این حوزهها به
طور مناسبی دیده باشند .آدیلولو و گانگور ( )2019در یک پژوهش با عنوان "تأثیر دیجیتالی
شدن بر حرفه حسابرسی :با تأکید بر مؤسسات حسابرسی ترکیه" اظهار میکنند که فناوریهای
اطالعات اهمیت پیدا کردهاند اما مؤسسات حسابرسی هنوز در این حوزهها ،سرمایهگذاری الزم را
انجام ندادهاند .همچنین %90مؤسسات حسابرسی ،در این حوزهها ،خدماتی ارائه نداده اقداماتی
در خصوص زیر ساختها و منابع انسانی انجام ندادهاند.
کازارینا و بریتا ( ،)2018در مطالعهی خود تحت عنوان"تأثیر تحول دیجیتال بر بازار کار :پتانسیل
جایگزینی مشاغل در آلمان" اظهار میکنند که تقریباً  %47کارمندان آلمانی ،در سال 2013در
مشاغل قابل جایگزین ،مشغول به کار هستند .با فرض قابلیت جایگزینی برخی از مشاغل ،نتایج
نشان میدهد که  %15کارمندان آلمانی در معرض این ریسک قرار دارند .همچنین این مطالعه،
وجود رابطهی بین ریسک خودکارسازی و رشد استخدام را نشان میدهد .کراهل و تیترا ()2015
در مطالعهی خود تحت عنوان "پیامدهای فناوری داده انبوه و انطباق با استانداردهای حسابداری
و حسابرسی" به این نتیجه رسیدند که تغییر در استانداردها ،به طوری که این تغییرات به جای
تأکید بر نحوهی ارائهی اطالعات ،بر اطالعات ،فرآیندهای تهیهی این اطالعات و تجزیه و تحلیل
آنها تمرکز داشته باشد باعث افزایش ارزش ،مربوط بودن ،بهبود قدرت تصمیمگیری ذینفعان و
بهبود کارایی بازار سرمایه میگردد .کائو و همکاران ( )2015در پژوهشی تحت عنوان "تجزیه و
تحلیل داده انبوه در حسابرسی صورتهای مالی" به این نتیجه رسیدند که استفاده از این فناوری،
منجر به تأیید وجود معامالت و اعتبار عناصر گزارشگری ،شناسایی ریسک تقلب و تمرکز تالش
حسابرسی برای کشف تقلب میشود.
در ایران ،سامانی ( )1398با بررسی "دیجیتالی شدن و گزارشگری مالی چگونگی تغییر نوآوری
در فناوری به سمت حسابداری مداوم" به این نتیجه رسید که ادغام قوی تکنولوژی در این
تخصص (حسابداری) ،فرصتهایی را برای توسعه خدمات فعلی و شکلگیری خطهای خدماتی
جدید ایجاد میکند .زارع ( )1398در پژوهش خود تحت عنوان "تحول دیجیتال در حسابرسی
و تأثیر آن بر حاکمیت شرکتی" یافتههای خود را اینگونه بیان میکند که فناوری دیجیتال در
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 5سطح اصلی شرکتهای حسابرسی به ویژه نقش حسابرسی به عنوان یک مکانیسم حاکمیت
تأثیر میگذارد )1 :دیجیتالی شدن ،ارتباط حسابرسی را بهبود میبخشد )2 .به شرکتهای
حسابرسی اجازه میدهد پیشنهادات خود را با ارائه خدمات جدید گسترش دهند )3 .کیفیت
حسابرسی به طور عمده با تجزیه و تحلیل همه دادههای مشتری بهبود مییابد )4 .با دیجیتالی
شدن ،مشخصات حسابرس جدید ظاهر میشود )5 .فرهنگ نوآوری را در مؤسسات حسابرسی
امکان پذیر میکند .بنابراین ،حاکمیت شرکت بهبود مییابد اما قدرت اختیارات مدیران محدود
خواهد بود .ربیهاوی ( )1397در مطالعهای که تحت عنوان "کاربرد ارزهای دیجیتال بالکچین در
حسابداری حسابرسی" و با هدف شرح نقش بالکچین را در حسابداری و حسابرسی به این نتیجه
رسید با توجه به ویژگیهای بالک چین ،استفاده از آن منجر به بهبود کارایی و تسریع فرآیندهای
حسابداری حسابرسی میشود.
محمدی و خوزین ( )1396در مطالعهی خود که با عنوان "اولویتبندی عوامل مؤثر بر به
کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر ( )XBRLبه روش  AHPو تأثیر آن در تسهیل امر
حسابرسی" انجام دادند به این نتیجه رسیدند که چهار عاملی اصلی شامل :عوامل سازمانی ،عوامل
محیطی ،عوامل مربوط به تکنولوژی و عوامل حاکمیت شرکتی در بهکارگیری زبان گزارشگری
در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثرند و از میان آنها )XBRL( ،مالی
توسعهپذیر عوامل مربوط حاکمیت شرکتی مهمترین عامل و سپس به ترتیب عوامل مربوط به
تکنولوژی ،عوامل سازمانی و عوامل محیطی اولویتبندی گردید .همچنین در میان عوامل فرعی
سازمانی ،عامل ساختار و فرآیندهای سازمانی در مورد عوامل محیطی ،عامل زیرساختهای
پشتیبان و در عوامل فرعی مربوط به تکنولوژی ،عامل یکپارچهسازی سیستم جدید با سیستمهای
موجود ،و در مورد عوامل فرعی حاکمیت شرکتی ،عامل سیستم ارزیابی عملکرد مدون از اهمیت
باالیی قرار دارند .هچنین نتایج تحلیل محاسبه شده در میان کل عوامل فرعی این مطالعه نشان
میدهد که عامل ساختار و فرآیندهای سازمانی در رتبه اول و پس از آن به ترتیب عامل سیستم
ارزیابی عملکرد مدون ،یکپارچهسازی سیستم جدید با سیستمهای موجود ،افراد عالقمند و با
انگیزه و دانش فنی کافی ،زیرساختهای فنی سازمان ،گزارشگری مسئولیت اجتماعی قرار دارند.
قربانیان و سعیدی ( )1396در پژوهشی که تحت عنوان "حسابرسی دیجیتالی" انجام دادند به
این نتیجه رسیدند که با تکنولوژی پیشرفته امروزی ،تکنیکهای حسابرسی کامپیوتری ،کمک
و مددکار حسابرسان بوده است و حسابرسان نیاز به اتخاذ روشهای حسابرسی جدیدی برای
بهدست آوردن مدارک دیجیتالی دارند و کافی بودن و قابل اطمینان بودن مدارک دیجیتالی جمع
آوری شده توسط حسابرسان بعنوان یک چالش در پیش روی حسابرسان قرار گرفته است .فروزش
و مقدم ( )1395در مطالعهی خود تحت عنوان "بررسی نقش و جایگاه حسابرسی دیجیتال در
سیستم حسابرسی" به این نتیجه رسیدند که حسابرسان باید همگام با پیشرفت فناوری ،راههای
مناسب کسب شواهد را فراگیرند تا بتوانند شواهدی مناسب برای اظهارنظر داشته باشند.
واعظ و همکاران ( )1394در مطالعهی خود تحت عنوان "بهینهسازی مدل پیشبینی
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حقالزحمهی حسابرسی با استفاده از سود و جریانهای نقد عملیاتی با رویکرد رگرسیون حداقل
مربعات ،شبکههای عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک" استدالل میکنند که میزان خطای
پیشبینی توسط مدل شبکههای عصبی مصنوعی بهینهسازی شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک
از لحاظ معیارهای ارزیابی عملکرد نسبت به روش رگرسیون حداقل مربعات و شبکههای عصبی
مصنوعی برتری دارد .مهدوی و قهرمانی ( )1393در مطالعهی خود تحت عنوان "ارائهی الگویی
برای کشف تقلب به وسیلهی حسابرسان با استفاده از شبکهی عصبی مصنوعی" به این نتیجه
رسیدند که الگوی شبکهی عصبی مصنوعی طراحی شده با  9نرون در الیهی پنهان دارای
دقت 86/9درصد توانایی شناسایی شرکتهای متقلب و غیرمتقلب را دارد .مهدوی و محمدی
( )1389در پژوهشی که تحت عنوان "کاربرد سامانههای خبره در حسابرسی" انجام دادند به این
نتیجه رسیدند که حسابرسان اگر از سامانههاى خبره همراه ساير شواهد توضيحي استفاده كنند،
میتوانند تصميمگيري بهتر و اظهارنظر مناسب ارائه دهند .عرب مازار یزدی و سپاسی ()1389
در مطالعهای تحت عنوان"کاربرد شبکهی عصبی مصنوعی در حسابرسی" استدالل میکنند که
کاربردهای اصلی شبکههای عصبی در حسابرسی در حوزههای ارزیابی ریسک ،کشف اشتباهات
با اهمیت و تداوم فعالیت است.
 -4روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است که به صورت کیفی صورت
میپذیرد و با استفاده از رویکرد تحلیل کیفی و تجزیه و تحلیل داده بنیاد به فهم و آگاهی
مناسبی از ادراک و بینش و خبرگان (حسابداران رسمی) حرفهی حسابرسی میپردازیم تا به
تأثیر دیجیتالی شدن بر حسابرسان و مؤسسات حسابرسی در ایران دست یابیم .جهت جمعآوری
دادهها در این پژوهش از روش مصاحبه میدانی و برای نگارش ادبیات و مبانی نظری ،از کتابها
و مجالت و پایگاههای علمی مختلف استفاده گردیده است .جامعهی آماری پژوهش حاضر کل
مؤسسات حسابرسی عضو جامعهی حسابداری ایران است .انتخاب خبرگان برای مصاحبه به
شیوهی نمونهگیری هدفمند انجام شده و نمونهگیری تا جایی ادامه پیدا نموده تا یافتههای
مصاحبهها به اشباع نظری برسد (محمدی و همکاران .)1399 ،در پایان جهت رعایت اصل اشباع
دادهها ،از موارد مربوط ،تعداد  3مصاحبه با شرکا برای تأیید نتایج انجام گرفته است (مانیتا و
همکاران)2020 ، .در این راستا تعداد  20مصاحبه ساختار نیافته با خبرگان حسابرسی در 13
مؤسسهي حسابرسی عضو جامعهی حسابداران رسمی ایران در سال 1399به صورت حضوری (در
محل کار آنها) صورت پذیرفته است .در ابتدای مصاحبه به طور کلی هدف پژوهش ذکر و تأکید
شد که از مصاحبه تنها برای مقاصد پژوهشی استفاده خواهد شد و هویت افراد به هیچ وجه در
گزارشهای تحقیق و مقاالت مترجم مشخص نخواهد شد .باتوجه به سؤاالت پژوهش ،سؤاالت
مصاحبه عنوان شده و با توجه به ماهیت نیمه ساختاریافتهی مصاحبه ،سؤاالت دیگری نیز با توجه
به پاسخها و به منظور روشن تر شدن مفهوم پاسخهای ارائه شده طرح گردید و در پایان هر جلسه
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مصاحبه نیز از مصاحبه شوندگان درخواست گردید که چنانچه مطالب دیگری برای طرح دارند،
اضافه کنند .اطالعات تفصیلی مربوط به نمونههای پژوهش و ویژگیهای مصاحبه شوندگان در
جدول  1نشان داده شده است.
جدول ( )1ویژگی مصاحبه شوندگان
سن

رشته
تحصیلی

تحصیالت

1

مرد

مدیرفنی

7.5

الف

33

حسابداری

کارشناسی ارشد

2

مرد

مدیرفنی(غیر شاغل)

15

-

35

حسابداری

کارشناسی ارشد

3

مرد

شریک

14

الف

38

حسابداری

کارشناسی ارشد

4

مرد

شریک

22

الف

44

حسابداری

کارشناسی ارشد

5

مرد

شریک

32

الف

50

حسابداری

دکتری

6

مرد

شریک

27

الف

53

حسابداری

کارشناسی

7

مرد

شریک

21

ب

41

حسابرسی

کارشناسی ارشد

8

مرد

شریک

25

ج

59

حسابداری

کارشناسی ارشد

9

مرد

شریک

28

الف

54

حسابداری

دکتری

10

مرد

شریک

29

ب

55

حسابداری

کارشناسی ارشد

11

مرد

شریک

18

الف

42

مدیریت

کارشناسی ارشد

12

مرد

مدیرفنی

11

الف

34

حسابداری

کارشناسی ارشد

13

مرد

شریک

31

الف

54

حسابداری

کارشناسی ارشد

14

مرد

شریک

36

الف

63

حسابداری

کارشناسی ارشد

15

مرد

شریک

39

الف

67

حسابداری

کارشناسی ارشد

16

مرد

مدیرفنی

15

الف

40

حسابداری

کارشناسی ارشد

17

مرد

مدیرفنی

12

الف

37

حسابرسی

کارشناسی ارشد

18

مرد

شریک

20

ب

45

حسابداری

کارشناسی

19

مرد

شریک

26

ب

47

حسابداری

کارشناسی ارشد

20

مرد

مدیرفنی

18

الف

42

حسابرسی

کارشناسی ارشد

ردیف جنسیت

رده سازمانی

رتبه مؤسسه
سابقه
حسابرسی

قابل ذکر است که با توجه به استقبال مصاحبه شوندگان ،مدت زمان مصاحبه  55تا  60دقیقه
بوده است .همچنین ،تحلیل توصیفی ویژگیهای مصاحبه شوندگان در جدول  2نشان داده شده
است.
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جدول( )2تحلیل توصیفی ویژگیهای مصاحبه شوندگان

ویژگیهای فردی
جنسیت
مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی
سمت سازمانی

سابقهی کار

گروه سنی

زیرگروه

تعداد

زن

0

%0

دکتری

2

%10

کارشناس ارشد

16

%80

کارشناسی

2

%10

حسابداری

16

%80

حسابرسی

3

%15

مدیریت

1

%5

شریک

14

%70

مدیر فنی

16

%80

باالتر از 20سال

11

%55

بین 15تا20سال

5

%25

بین10تا15سال

3

%15

بین 5تا10سال

1

%5

بیشتر از 45سال

9

%45

بین 35تا 45سال

9

%45

بین 30تا 35سال

2

%10

کمتر از 30سال

0

%0

مرد

20

درصد
%100

الزم به ذکر است که در مطالعهی حاضر ،باتوجه به روش پژوهش و استفاده از روش مصاحبهای
جهت جمعآوری اطالعات و همچنین استفاده از تئوری داده بنیاد ،4قلمرو پژوهش ،یک دوره
زمانی را در بر گرفته و در نتیجه مصاحبههای انجام شده طی یک دورهی زمانی و به صورت یک
جلسه ای صورت گرفته است .گردآوری دادهها در مرحلهی اول شامل گامهای زیر است:
الف) تعدادی از متنها و تعاریف مهم مرتبط با موضوع پژوهش انتخاب و مرور خواهند شد تا
مطالبی از آنها استخراج شود که بتواند راهنمای هدایت پژوهش در گامهای بعدی شود.
ب) انجام مصاحبههای نیمه ساختار یافته با خبرگان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی کشور
ج) از آنجا که در پژوهشهای کیفی فرآیند گردآوری و تفسیر دادهها یک فرآیند دینامیک
(پویا) است ،تحلیل دادهها براساس کدگذاری آنها و مقایسه داده ای بهدست آمده از مصاحبههای
مختلف در دوره انجام مصاحبهها نیز به طور هم زمان جریان خواهد داشت.
د) مصاحبهها ادامه مییابد تا پژوهشگران قانع شوند که مطالب جدیدی مطرح نخواهد شد.
سپس پیادهسازی متنها تکمیل شده و فرآیند کدگذاری دادهها و دستهبندی کدهای مختلف
انجام میگیرد .در این بخش پس از مصاحبه و تجمیعبندی نظر خبرگان به روش تحلیل داده
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بنیاد ،معیارهای کیفی مؤثر بر تأثیر دیجیتالی شدن بر حسابرسان و مؤسسات حسابرسی تعیین
شده است.
 -5روش تجزیه و تحلیل دادهها
در مطالعه حاضر برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از نسل دوم "نظریه داده بنیاد" استفاده شده
است .نظریهی داده بنیاد یا نظریهی مبنایی یا نظریهی برخاسته از دادهها یا نظریهی بنیادی،
روش پژوهشی عام ،استقرایی و تفسیری است که در سال  ۱۹۶۷توسط بارنی گلیزر و انسلم
استراوس به وجود آمد .واژه گراندد در این موضوع ،نشانگر آن است که هر نظریه و گزارهاي
تدوین شده بر اساس این روش بر زمینهاي مستند از دادههاي واقعی بنیان نهاده شده است .در
واقع نظریهی گراندد ،روشی است براي کسب شناخت پیرامون موضوع مورد مطالعه و موضوع
یا موضوعاتی که قب ً
ال در مورد آنها تحقیق جامع و عمدهاي نشده است و دانش ما در آن زمینه
محدود است 5 .دلیل استفاده از نظریهی مذکور بدین جهت میباشد که نظریه داده بنیاد ،دارای
ویژگیهای زیر میباشد (پایگاه اینترنتی آیندهپژوهی:)1390 ،
 -1پژوهشگر را قادر به توضیح و تشریح موضوع مورد مطالعه میسازد و امکان پیشگویی در
مورد رخدادهاي ممکن در زمینهی پژوهش را فراهم میسازد.
 -2در پیشرفت مبانی نظري موضوع مورد مطالعهی مؤثر میباشد و در آن مشارکت میکند.
 -3عالوه بر مبانی نظري در زمینههاي عملی موضوع مورد مطالعه نیز کاربرد دارد.
 -4رویکرد تازهاي براي نگرش به موضوع مورد مطالعه فراهم آورده و پژوهشگر را به مرحلهاي
از شناخت نسبت به داده میرساند که بتواند به داده گردآوري شده معنا و مفهوم ببخشد.
 -5پژوهشهاي آتی در زمینهی مورد نظر را تسهیل مینماید.
برای تجزیه و تحلیل متون مصاحبه ،از روشهای کدگذاری برای دستهبندی محتوای آنها
به گروهها و طبقههای با موضوعات مختلف استفاده گردیده است (کریپندورف .)2004 ،الزم به
ذکر است که روش کدگذاری مورد استفاده در تحقیق حاضر ،با توجه به استفاده از نظریه داده
بنیاد در روش تحقیق ،روش کدگذاری سه مرحله ای باز ،5محوری 6و انتخابی 7میباشد .در ادامه،
نتایج مزبور برای هر مصاحبه با مصاحبههای دیگر مقایسه و در نهایت برای بررسی اعتبار نتایج،
نتایج یافت شده به سه شریک ارائه گردیده است (مانیتا و همکاران .)2020 ،در این فرآیند ،واحد
بنیادین "مفهوم" است از این رو سه طبقه کدگذاری در نظریهی زمینهای به شرح زیر استفاده
میشود (آقائی قهی و همکاران:)1398 ،
 -1کدگذاری باز :عبارت است از روند خرد کردن ،مقایسه کردن ،مفهوم پردازی و مقولهبندی
دادهها .روش کدگذاری باز نه تنها به کشف مقولهها میانجامد بلکه خصوصیات و ابعاد آنها را
نیز روشن میسازد.
-2کدگذاری محوری :عبارت است از سلسله رویههایی که پس از کدگذاری باز انجام میشوند
تا با برقراری پیوند بین مقولهها ،اطالعات را به شیوههای جدیدی با یکدیگر مرتبط سازند.
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مدل مفهومی كدگذاري نظريهپردازي داده بنياد ،از كدگذاري باز تا الگوي كدگذاري محوري
در شکل 2نشان داده شده است:
الگوی کدگذاری
محوری

مقولههای حاصل از
کدگذاری باز

زمینه

مقوله
مقوله
مقوله
مقوله

شرایط
علی

مقوله یا
پدیده
محوری

راهبردها

پیامدها

شرایط
مداخلهگر

مقوله
شکل ( )2كدگذاري نظريهپردازي داده بنياد؛ از كدگذاري باز تا الگوي كدگذاري محوري
(کریس ول)2005 ،
 -3کدگذاری انتخابی :عبارت است از روند انتخاب مقولهی هسته به طور منظم و ارتباط دادن
آن با سایر مقولهها ،اعتبار بخشیدن به روابط و پرکردن جاهای خالی با مقوله هایی که نیاز به اصالح
و گسترش دارند.
تحلیل دادههایی که به منظور تکوین نظریه زمینهای گردآوری میشوند با استفاده از رمزگذاری
نظری انجام میگیرد .در این شیوه ،ابتدا رمزهای مناسب به بخشهای مختلف دادهها اختصاص
داده میشود و این مرزها در قالب مقولهها دستهبندی میشوند که این فرآیند ،رمز گذاری آزاد
نامیده میشود ،سپس پژوهشگر با اندیشیدن در مورد ابعاد متفاوت این مقولهها و یافتن پیوندهای
میان آنها به رمزگذاری محوری اقدام میکند (آقائی قهی و همکاران.)1398 ،
الزم به ذکر است که در جریان این رمز گذاری ها ،پژوهشگر با استفاده از نمونه گیری نظری و با
توجه به مفاهیم پدیدار شده از دل دادهها ،به گردآوری دادهها در مورد افراد ،رخدادها و موقعیتهای
مختلفی میپردازد که تصویر غنیتری از مفاهیم و مقولههای حاصل ،فراهم خواهند کرد .سرانجام
با رمزگذاری گزینشی مقولهها پاالیش میشوند و با طی این فرآیندها در نهایت ،چارچوب نظری
پدیدار میشود (همان منبع).
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 -1یادداشت برداری
 -2نگارش و تدوین تئوری
آخرین وظیفهی گراندد تئوریست این است که آنچه او از این تصویر میبیند را برای سایر افراد
به تصویر بکشد (همان).
در پژوهش حاضر ،کدگذاری براساس حروف فارسی و از رنگهای متمایز کننده هر کد اسفاده
شده است .براین اساس ،در مرحله کد گذاری باز تعداد  267کد ،در مرحله کد گذاری محوری
تعداد  50کد و در نهایت در مرحله کد گذاری انتخابی ،تعداد  17کد انتخاب شده است .در همین
راستا چارچوب مفهومی حاصل از کدبندی مصاحبهها در جدول  3نشان داده شده است.
شماره
سؤال

جدول( )3چارچوب مفهومی حاصل از کدبندی مصاحبهها
کدگذاری باز

کدگذاری مرحلهای

-1عدم پیشرفت و به روز شدن متناسب با پیشرفت تکنولوژی

 -1عدم پیشرفت
متناسب با تکنولوژی

 -1در حال پیشرفت فعالیتهای مؤسسه همسو با تکنولوژی-2همسو بودن
تکنولوژی مؤسسه با تکنولوژی روز کشور -3همسو بودن با پیشرفت تکنولوژی در
حد معقول -4همسو بودن با پیشرفت تکنولوژی

 -1همسو بودن با
تکنولوژی روز کشور

 -1سعی در گسترش تکنولوژی در مؤسسه -2حرکت به سمت دیجیتالی شدن
-3سعی در همسو شدن با فناوریهای جدید

 -1سعی در گسترش
تکنولوژی

کدگذاری
انتخابی

عدم پیشرفت
-1کم رنگ و ضعیف بودن پایگاه دیجیتال و تکنولوژی در مؤسسه  -2عدم انجام
تکنولوژی در
اقدامات مطلوب در مؤسسه  -3صورت نگرفتن کار خاص در مؤسسه با توجه به -1کم رنگ بودن اقدامات
مؤسسه و کم رنگ
گذشته
محدودیتها  -4عدم انجام آن به صورت همگون در بخش اجرایی حسابرسی -5
بودن اقدامات از
انجام روشهای سنتی در حال حاضر
گذشته تاکنون
 -1انجام اقدامات
 -1استخدام افراد جوان و آشنا به نرمافزار اکسل در چند سال گذشته در
مقدماتی تاکنون
مؤسسه -2راهاندازی در حد قابل قبول -3اسکن مدارک در سیستمهای کامپیوتری
1

همسوبودن با
تکنولوژی روز
کشور

 -1رسیدن به اهداف در آینده نزدیک-2برنامه بهبودتکنولوژی در مؤسسه
 -3تالش جهت بهبود آن  -4کامل شدن این روند درآینده  -5هدف انجام کارها به  -1هدف قراردادن بهبود هدف قراردادن
صورت الکترونیکی و بهرهگیری از نرمافزار تحت وب  -6فکر بهبود و مستعد شرایط تکنولوژی در آینده
گسترش بیشتر
دیجیتالی شدن در آینده  -7در دستور کار بودن قابلیتهای دیجیتال در آینده
تکنولوژی درآینده

2

 -1تالش در جهت سوق به پیشرفتهای بینالمللی دیجیتال

 -1تالش در جهت
سوق به پیشرفتهای
بینالمللی دیجیتال

-1تأثیر مثبت پیشرفتها بر حسابرسی همانند سایر حرفه ها

-1تأثیر مثبت پیشرفتها
بر حسابرسی

-1بهبود تخصص حسابرسان -2افزایش تخصص حسابرسان  -3افزایش تخصص
حسابرسان-4بیشتر شدن تخصص حسابرسان-5افزایش تخصص حسابرسان-6
بهبود تخصص حسابرسان-7بهتر شدن تخصص حسابرسان-8افزایش تخصص-9
بهبود تخصص حسابرس

-1افزایش تخصص
حسابرسان

-1لزوم اعتالی دانش اطالعات و دانش کامپیوتری توسط حسابرسان در دوران
آموزش خود -2اثر مثبت بر فرآیند دانش -3افزایش اهمیت تسلط بر نرمافزار در
حوزهی مهارت حسابرسان

-1اعتالی دانش
کامپیوتری حسابرسان

-1ارائهي خدمات جدید توسط حسابرسان داخلی در حوزه نگهداری اطالعات
حسابداری بهینه درآینده-2افزایش تقاضای حسابرسی در زمینهی فناوری اطالعات
توسط مشتریان -3ایجاد حسابرسی کشف و تقلب

-1ارائه خدمات جدید
توسط حسابرسان
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افزایش تخصص
حسابرسان از
طریق اعتالی
دانش کامپیوتری
آنها و تأثیر مثبت
بر حسابرسی
ارائه خدمات
جدید توسط
حسابرسان
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کدگذاری باز

کدگذاری مرحلهای

-1ریسک کمتر امنیت اطالعات در حال حاضر باتوجه به کاغذی بودن پرونده
ها-2کمتر شدن امنیت اطالعات همزمان با دیجیتالی شدن -3افزایش خطر سرقت
اطالعات همزمان با دیجیتالی شدن-4امکان افشای سریع اطالعات مخفی شرکت
به بیرون-5باال رفتن ریسک امنیت اطالعات

-1کمتر شدن امنیت
اطالعات همزمان با
دیجیتالی شدن

کمتر شدن
امنیت اطالعات
و امکان طرح
-1لزوم حفاظت از اطالعات در برابر هکرهای داخلی و خارجی همزمان با دیجیتالی -1لزوم حفاظتهای دعاوی حقوقی از
شدن-2جلوگیری از سرقت اطالعات با تعریف ساز و کار مناسب-3لزوم افزایش اطالعاتی بیشتر همزمان طرف ذینفعان
امنیت اطالعات و سیستمهای شبکه از لحاظ دسترسی از راه دور-4لزوم به
و در نتیجه لزوم
با دیجیتالی شدن
کارگیری اقدامات امنیتی
اقدامات امنیتی
منجر شدن به ادعاهای حقوقی توسط ذینفعان علیه حسابرسان

-1منجر شدن به ادعاهای
حقوقی از طرف ذینفعان

-1بهبود امنیت اطالعات-2بیشتر شدن امنیت اطالعات-3بیشتر شدن امنیت
اطالعات-4بهبود امنیت اطالعات-5افزایش امنیت اطالعات-6افزایش امنیت
-1بهبود امنیت اطالعات
اطالعات-7افزایش امنیت اطالعات-8بهبود امنیت-9بهبود امنیت -10افزایش
همزمان با دیجیتالی
امنیت اطالعات و جلوگیری از آسیبهای احتمالی-11تأثیر مثبت بر بهبود امنیت
شدن
-12باال رفتن امنیت اطالعات-13باال رفتن امنیت اطالعات اطالعات -14باال رفتن
امنیت اطالعات-15باالرفتن امنیت اطالعات

4

5

کدگذاری
انتخابی

-1لزوم حفظ و حمایت از مشتری با کیفیت ارائه خدمات جهت حفظ بقای
مؤسسات با استفاده از روشهای بین المللی

-1حفظ و حمایت از
مشتریان با انجام خدمات
با کیفیت

-1استراتژی در جهت افزایش کیفیت-2استراتژی پاسخگویی به خدمات مورد نیاز
مشتریان با ادامه روند پیشرفت در استفاده از نرمافزارهای تخصصی و عمومی-3
هدف افزایش کیفیت و بهبود زمان انجام کار در بهترین شرایط -4پیشرفت قابل
توجه در کارایی -5پیشرفت قابل توجه در کارایی-6پیشرفت قابل توجه در کارایی

-1استراتژی در جهت
افزایش کیفیت و بهبود
زمان انجام کار

-1ابتدا موجب تمایز شده ولی در نهایت موجب سهولت انجام کار میشود-2
استراتژی تمایز مؤسسه -3استراتژی تمایز

-1استراتژی تمایز

-1تأثیر بر کارکنان و پرسنل اجرایی

-1تأثیر صرف بر کارکنان
و پرسنل اجرایی

-1باقی ماندن افراد متخصص و با حقوق باال در حسابرسی همزمان با دیجیتالی
شدن -2استفاده از نیروی ماهر و متخصص به فناوری اطالعات همزمان با دیجیتالی
-1ورود و باقی ماندن
شدن -3لزوم داشتن مهارت دیجیتالی نیروی کار جهت استخدام-4جذب نیروی
افراد متخصص دیجیتال
بهتر(متخصص)-5اولویت نیروهای مد نظر آشنا به روشهای دیجیتال مؤسسه
و شایسته
برای استخدام-6استخدام نیروی شایسته و با کیفی -7مؤثر بودن بر جذب نیروهای
مستعد -8جذب افراد شایسته -9لزوم استخدام افراد دارای مهارتهای کامپیوتری و
نرمافزاری-10استخدام نیروی با سواد
-1خروج افراد فاقد توانایی دیجیتال از حرفه همزمان با دیجیتالی شدن-2کاهش
تعداد پرسنل -3کاهش نیروی انسانی و لی با تجربه تر

-1خروج افراد فاقد
تخصص و کمتر شدن
کارکنان

-1بهتر شدن سیاست استخدامی-2بهتر شدن کیفیت استخدامی مؤسسه-3بهبود
بخشیدن سیاست استخدامی-4بهبود سیاست استخدامی-5بهبود سیاست جذب و
استخدام-6راحت تر شدن استخدام ،افزایش کیفیت استخدام -7بهبود سیاستها
و معیارهای استخدامی-8راحت تر شدن نحوه استخدام ،افزایش کیفیت نیروی
کار -9انجام گزینش با کیفیت و سرعت یاال -10افزایش کیفیت و بهبود سیاست
استخدامی -11افزایش کیفیت و بهبود سیاست استخدامی -12افزایش کیفیت و
بهبود سیاست استخدامی

-1بهبود کیفیت و
سیاست استخدام و
افزایش سرعت
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بهبود امنیت
اطالعات

افزایش کیفیت
و بهبود زمان
انجام در جهت
حفظ وحمایت از
مشتریان و تمایز
از سایر موسسات

بهبود کیفیت
و سیاست
استخدامی با
جذب افراد
متخصص و خروج
افراد فاقد تخصص
دیجیتال و در
نتیجه کمتر شدن
کارکنان
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کدگذاری باز

-1افزایش و توسعهي منابع انسانی همزمان با دیجیتالی شدن -2بهتر شدن سیاست
آموزشی -3بهبود یاقتن سیاست آموزشی-4بهبود آموزش کارکنان و توسعهي
-1بهبود توسعه منابع
منابع انسانی-5توسعهي منابع انسانی-6افزایش کیفیت و اثربخشی-7بهتر شدن
سیاست آموزشی-8افزایش اهمیت آموزش نیرو انسانی در حوزه نرمافزار-9بهبود انسانی و آموزش کارکنان
توسعهي منابع انسانی و سیاست آموزشی -10بهبود توسعهي منابع انسانی و سیاست
آموزشی-11بهبود توسعهي منابع انسانی و سیاست آموزشی

بهبود فرآیند
توسعه منابع
انسانی از طریق
-1آسانتر شدن آموزش و باال رفتن کیفیت آن-2بهتر شدن آموزش -3افزایش
افزایش کیفیت
کیفیت آموزش-4لزوم آموزش نیروهای تازه وارد متناسب با روشهای نوین بهبود -1افزایش کیفیت آموزش
آموزش و تسهیل
و سرعت آن
کیفیت آموزش در مؤسسه-5افزایش کیفیت و سرعت آموزش -6افزایش کیفیت
آن
آموزش -7تسهیل آموزش
-1استفاده از نیروی ماهر و متخصص به فناوری اطالعات همزمان با دیجیتالی
شدن-2بهتر شدن سیاست استخدامی-3بهبود روش استخدام  -4بهبود شرایط
استخدامی-5بهبود رویهها جهت استخدام

-1بهبود سیاست
استخدامی

-1ارزیابی پاداش نه صرفاً براساس مهارت فنی بلکه دخیل بودن مهارتهای
دیجیتالی

-1ارزیابی پاداش و
عملکرد براساس مهارت
فنی و دیجیتالی

ارزیابی پاداش و
عملکرد براساس
مهارت فنی و
دیجیتالی

-1بخشیدن جان تازه به حرفه و روشهای تحلیلی همزمان با دیجیتالی شدن -2بهبود
برنامهریزی-3بهتر شدن روش انجام کار-4بهبود روشها ،کاهش اشتباهات-5بهتر شدن -1بهبود روشها و فرآیند بهبود روشها
و فرآیند انجام
انجام کار
فرآیندها و روشهای حسابرسی-6بهتر شدن روش انجام کار اثربخش ،بهبود کیفیت
تحلیلهای
رسیدگی-7افزایش کیفیت فرآیندهای حسابرسی
حسابرسی از
-1کاهش ریسک و
طریق ارزیابی
-1کاهش ریسک -2کاهش ریسک حسابرسی -3ارزیابی واقعی تر ریسک-4بهبود
ارزیابی واقعی ریسک
دقیق ریسک،
ارزیابی ریسک و پایین آوردن خطر
حسابرسی
کاهش ریسک،
تسهیل انجام کار
-1سهولت انجام کار و و افزایش کیفیت
-1اجرای مناسب کار-2سهولت انجام کار ،مدت زمان کمتر انجام کار
اجرای مناسب و سریع و دقت بررسیها
-1دقت باالی انجام کار-2افزایش کیفیت و دقت تحلیلهای حسابرسی-3افرایش کارایی -1افزایش کیفیت و دقت و باالبردن حجم
روشهای تحلیلی ،بهبود کشف تقلب -4تسریع گزارشات و تحلیلها
نمونه
-1باال رفتن حجم نمونه
-1باال بردن حجم نمونه
-1تغییر استانداردها توسط استاندارد گذاران براساس تکنولوژی جهت استفاده در
عمل-2تدوین استاندارد منطبق بر حسابرسی دیجیتال-3تغییر استانداردها-4لزوم
تدوین استاندارد مطابق با تکنولوژی توسط قانون گذار-5تغییر استاندارد همسو با
تکنولوژی جدید

-1تغییر و تدوین
استاندارد مطابق با
دیجیتال

-1بهتر شدن استانداردها -2تدوین استانداردهای با کیفیت باالتر -3بهتر شدن
استانداردها -4حصول به اهداف حسابرسی

-1بهبود استانداردها

-1منجر به توسعه بیشتر چارچوبهای کنترلی در زمینه فناوری اطالعات در
مقایسه با تغییر در استانداردها شده

9

کدگذاری مرحلهای

کدگذاری
انتخابی

تغییر و بهبود
استانداردها
مطابق با تحوالت
دیجیتال

توسعه بیشتر
-1توسعه بیشتر چارچوب
چارچوب کنترل
کنترل داخلی در مقایسه
داخلی در مقایسه
با استانداردها
با استانداردها

-1افزایش اطالعات
-1افزایش اطالعات مربوط و متکی به شواهد مناسب -2افزایش قابلیت اتکا
بهبود کیفیت
مربوط و قابل اتکا
اطالعات -3افزایش قابلیت اتکا و اطمینان به آن -4افزایش قابلیت اطمینان
اطالعات از طریق
بهبود قابلیت اتکا
-1بهترشدن کیفیت اطالعات -2بهبود کیفیت اطالعات حسابداری -3بیشتر شدن
کیفیت اطالعات -4افزایش کیفیت -5بهتر شدن کیفیت اطالعات -5بهبود کیفیت -1بهبود کیفیت اطالعات و مربوط بودن
اطالعات
دادهها و اطالعات حسابداری جهت
-1بهبود تصمیمگیری سرمایهگذاران  -2بهبود تصمیمگیری ذینفعان -3بهبود
تصمیمگیری
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 -1بهبود تصمیمگیری
ذینفغان

بهبود تصمیم
گیری ذینفعان

|| 168
شماره
سؤال

10

کدگذاری باز

کدگذاری مرحلهای

-1بهتر شدن حاکمیت شرکتی-2پر رنگ شدن نقش حاکمیت شرکتی-3بهبود ارکان
راهبری حاکمیت شرکتی-4بهبود حاکمیت شرکتی-5بهبود حاکمیت شرکتی-6بهبود و
کیفیت بیشتر حاکمیت شرکتی و ارکان راهبری-7بهبود بخشیدن نقش حسابرسان در
حاکمیت شرکتی-8بهبود اثر حاکمیت شرکتی-9افزایش احتمال رسیدن به اهداف بلند
مدت حاکمیت شرکتی

 -1بهبود حاکمیت
شرکتی

-1بهبود نقش حسابرسان به عنوان عامل بازدارنده

 -1بهبود نقش
حسابرسان به عنوان
عامل بازدارنده

-1بیشتر شدن گرایش به تحلیل و مطالعه اطالعات شرکت ها ،قرار گرفتن مدیران  -1افزایش پاسخگویی
و کارکنان در معرض پاسخگویی ،افزایش شفافیت و عدالت و رعایت هرچه بیشتر مدیران ،افزایش شفافیت
حقوق ذینفعان -2پر رنگ شدن نقش حسابرس از طریق ایجاد شفافیت و اعتبار و رعایت حقوق ذینفعان
-1افزایش بهرهوری مالی و کاهش هزینهها -2بهبود بهره وری مالی و کاهش
هزینهها -3بهتر شدن بهرهوری مالی و کاهش هزینهها

-1افزایش بهره وری مالی
و کاهش هزینهها

-1افزایش کنترل و برنامهریزی حسابرسان

-1افزایش کنترل و
برنامهریزی حسابرسان

کدگذاری
انتخابی

بهبود حاکمیت
شرکتی و نقشش
حسابرسی به
عنوان مکتنیزم
حاکمیتی از طریق
افزایش پاسخگویی
مدیران ،افزایش
شفافیت و رعایت
حقوق ذینفعان
و یهره وری و
کنترل

برای نمونه یکی از مصاحبههای انجام شده به شرح زیر کدگذاری شده است:
" ...استفاده از فناوریهای نوین نقش بسیار مؤثری بر ارتقای کیفیت فرآیندها و روشهای
حسابرسی در کلیهی موارد ذکر شده در سؤال شما خواهد داشت."...
در این مصاحبه کد اصلی به نقش فناوریهای نوین دیجیتال در ارتقای کیفیت فرآیندها و
روشهای حسابرسی اشاره دارد.
یا نمونهای دیگر از مصاحبههای صورت گرفته در خصوص ارتباط دیجیتالی شدن با تخصص
حسابرسان و تأثیر آن بر کیفیت خدمات حسابرسی به صورت زیر کدگذاری شده است.
" ...قطعاً تعبیهی ابزارهای دیجیتال و کنترلهای مورد نیاز حسابرسان در سیستمهای اطالعاتی،
تأثیر بسیاری بر اجرای عملیات حسابرسی خواهد داشت و استفاده از آنها نیز نیازمند سطح دانش
و مهارتهای تخصص حسابرسان میباشد .بدینسان کیفیت خدمات ارائه شده حسابرسان ارتقا
خواهد یافت و عالوه بر آن کار فرمایان تقاضای بیشتری در زمینه استفاده ازخدمات آنها در زمینه
حسابرسی فناوری اطالعات خواهند داشت."...
در این مصاحبه ،کد اصلی به لزوم بهکارگیری و اتخاذ مهارتهای تخصصی و اعتالی دانش
حسابرسان ،همزمان با بهکارگیری ابزارها و فناوریهای دیجیتال اشاره دارد.
 -6یافتههای پژوهش
سؤاالت مصاحبه در مطالعهی حاضر ،حول  9موضوع اساسی و مرتبط با موضوع مورد بررسی
طراحی و سازماندهی گردیده است .همچنین پاسخهای مصاحبهشوندگان با استفاده روش
کدگذاری سه مرحلهای دستهبندی گردیده و کدهای منتخب هر طبقه از سؤاالت از متن مربوط
به پاسخها استخراج شده است .با توجه به موارد مزبور ،یافتهها و نتایج حاصل از سؤاالت مربوط
از مصاحبه شوندگان ،در جدول 4نشان داده شده است.
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جدول ( )4خالصه نتایج پژوهش

ردیف

محوریت موضوع

نتایج به دست آمده (کدهای منتخب)

1

جایگاه دیجیتال در
مؤسسات حسابرسی

از گذشته تاکنون اقدامات خاصی در حوزهی دیجیتالسازی فرآیندها در مؤسسات
حسابرسی صورت نپذیرفته و مؤسسات حسابرسی روند دیجیتالسازی فرآیندها و گسترش
آن را به عنوان یک هدف در آینده و یک چشمانداز مد نظر قرار دادهاند.

2

تأثیر دیجیتالی شدن
بر تخصص حسابرسان

دیجیتالی شدن از طریق اعتالی دانش سیستمی حسابرسان ،باعث افزایش تخصص
حسابرسان و تأثیرگذاری مثبت بر حرفه حسابرسی شده و این موضوع باعث توسعه
خدمات حرفه و ارائهی خدمات جدید توسط حسابرسان از جمله در حوزههای مربوط به
کشف تقلب و خدمات مربوط به سیستمهای اطالعاتی میگردد.

3

تأثیر دیجیتالی شدن
بر امنیت اطالعات

دیجیتالی شدن با ایجاد بستری در حوزهی دسترسی و نگهداری اطالعات باعث بهبود
امنیت اطالعات میشود هرچند که برخی از مصاحبه شوندگان اظهار داشتهاند که
دیجیتالی شدن با توجه به ذخیرهی اطالعات به صورت سیستمی و ایجاد بسترهای
شبکهای و همچنین سوء استفادههای اطالعاتی در این حوزه موجب کاهش امنیت
اطالعات و همچنین موجب ایجاد طرح دعاوی حقوقی ذینفعان شده و در نتیجه لزوم
ایجاد و راه اندازی اقدامات امنیتی را بیان کرده اند.

4

راهبردهای اتخاذ
شده توسط مؤسسات راهبرد مؤسسات حسابرسی در راستای دیجیتالی شدن ،عمدتاً بهبود کیفیت خدمات ارائه
شده و همچنین کاهش زمان انجام فرآیندهای حسابرسی و در نهایت کاهش بهای تمام
حسابرسی برای
شده در راستای حفظ و حمایت از خدمات مشتریان و تمایز نسبت به سایر مؤسسات
دیجیتالی شدن
حسابرسی میباشد.
و بهرهگیری از
فناوریهای دیجیتال

5

تأثیر دیجیتالی شدن
بر توسعهی منابع
انسانی کارکنان

دیجیتالی شدن در مؤسسات حسابرسی ،موجب بهبود کیفیت روشها و سیاستهای
استخدامی میشود .بدین صورت که دیجیتالی شدن با جذب افراد متخصص در حوزهی
مزبور و خروج اشخاص فاقد این تواناییها موجب کمتر شدن تعداد کارکنان مؤسسات
حسابرسی میگردد .همچنین نتایج بیانکنندهی این موضوع میباشد که دیجیتالی شدن
باعث تسهیل و بهبود کیفیت آموزش و توسعه
منابع انسانی شده و با ظهور عصر دیجیتال ،ارزیابیهای عملکرد در مؤسسات عمدتاً
براساس تواناییهای دیجیتال صورت میپذیرد.

6

تحوالت دیجیتال در حسابرسی مستقل ،به واسطهی ارزیابی دقیق ریسکهای حسابرسی،
تأثیر توسعهی
تسهیل انجام فرآیندها ،افزایش کیفیت و دقت رسیدگیها و همچنین باال بردن حجم
فناوری بر فرآیندهای
نمونهها ،موجب بهبود روشهای رسیدگی و افزایش میزان بهرهگیری از روشهای تحلیلی
حسابرسی
نوین در حسابرسی توسط مؤسسات حسابرسی میگردد.

7

تأثیر توسعهي فناوری
بر استانداردهای
فعلی حسابداری و
حسابرسی

توسعهی فناوریهای دیجیتال در حرفهی حسابرسی و تحوالت مربوط در حسابرسی
مستقل ،موجب تغییر استانداردها و الزامات قانونی مربوط مطابق با تحوالت دیجیتال
میشود .هر چند که برخی از مصاحبه شوندهها اظهار داشتهاند که در عصر تحوالت
دیجیتال ،تغییردر چارچوب کنترلهای داخلی در مقایسه با استانداردهای حسابداری،
حسابرسی و سایر الزامات قانونی بیشتر صورت میپذیرد.

8

تأثیر تحوالت
دیجیتال حسابرسی
بر کیفیت اطالعات و
تصمیمگیری ذینفعان

تحوالت دیجیتال در حسابرسی مستقل ،به واسطهی بهبود قابلیت اتکا و مربوط بودن
اطالعات افشا شده ،باعث بهبود کیفیت اطالعات مورد استفاده شده و در نتیجه این
موضوع باعث بهبود تصمیمگیری ذینفعان میگردد.

9

تأثیر تحوالت دیجیتال
تحوالت دیجیتال در حسابرسی مستقل به واسطهی بهبود قابلیت پاسخگویی مدیران،
حسابرسی بر نقش
افزایش شفافیت ،افزایش بهره وری و کنترل و محدود کردن قدرت اختیار مدیران باعث
حسابرس به عنوان
تأثیرگذاری بیشتر حسابرس به عنوان یک ساز و کار حاکمیت شرکتی و در نتیجه موجب
یک سازوکار حاکمیت
بهبود حاکمیت شرکتی میگردد.
شرکتی
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با توجه به نتایج حاصل از جدول مزبور ،یافتههای پژوهش نشان میدهد که مؤسسات حسابرسی
عضو جامعهی حسابداری ایران تاکنون در زمینهی دیجیتالسازی فرآیندها و روشهای رسیدگی
اقدامات اساسی انجام نداده و آن را به عنوان یک چشمانداز تلقی میکنند .همچنین در خصوص
سایر مباحث مربوط حول محوریت دیجیتالی شدن نتایج نشان میدهد که دیجیتالی شدن
باعث افزایش تخصص حسابرسان و تأثیرگذاری مثبت بر حرفهی حسابرسی ،بهبود کیفیت
خدمات حسابرسی و کاهش زمان رسیدگیها ،بهبود کیفیت روشها و سیاستهای استخدامی،
تسهیل فرآیندها ،افزایش دقت رسیدگی و باال رفتن حجم نمونههای رسیدگی ،تعدیل و تغییر
استانداردهای الزم االجرا و سایر الزامات قانونی متناسب با تحوالت دیجیتال ،بهبود کیفیت
اطالعات و بهبود تصمیمگیری ذینفعان و بهبود نقش حسابرس به عنوان یک ساز و کار حاکمیتی
میشود .همچنین دیجیتالی شدن ،با ایجاد بستری در حوزهی دسترسی و نگهداری اطالعات،
باعث بهبود امنیت اطالعات میشود هرچند که برخی از مصاحبه شوندگان اظهار داشتهاند که
دیجیتالی شدن با توجه به ذخیره اطالعات به صورت سیستمی و ایجاد بسترهای شبکهای و
همچنین سوء استفادههای اطالعاتی در این حوزه ،موجب کاهش امنیت اطالعات و همچنین
موجب ایجاد طرح دعاوی حقوقی ذینفعان شده و در نتیجه لزوم ایجاد و راهاندازی اقدامات
امنیتی را بیان کردهاند.
 -7نتیجهگیری
هدف مطالعهی حاضر ،بررسی تأثیر تحوالت دیجیتال بر حسابرسی مستقل و مؤسسات
حسابرسی ایران بوده است .نتایج پژوهش ،نشاندهندهی تأثیرات غیرقابل اجتناب دیجیتالی
شدن بر حسابرسی مستقل و مؤسسات حسابرسی میباشد که از جمله این موارد ،دیجیتالی
شدن بهواسطهی بهبود قابلیت اتکا و مربوط بودن اطالعات افشا شده ،باعث مربوط تر شدن
حسابرسی و همچنین بهواسطهی حذف اقدامات تکراری و خستهکننده ،موجب افزایش ارزش
برای مشتریان میگردد .نتایج پژوهش مطابق با نتایج پژوهش مانیتا و همکاران ( ،)2020مافیت
و همکاران ( ،)2018لومباردی و همکاران ( ،)2015کراهل و تیترا ( )2015و زارع ()1398
میباشد .نتایج نشان میدهد که علی رغم دیجیتالی شدن ،اقدامات مناسب و جامعی حول
محوریت دیجیتالسازی فرآیندها و زیرساختهای مربوط به دیجیتالی شدن ،توسط مؤسسات
حسابرسی ایران صورت نگرفته و مؤسسات حسابرسی ،به این موضوع به عنوان یک هدف و
چشمانداز آتی نگاه میکنند .موارد مربوط مطابق با پژوهش صورت گرفته توسط آدیلولو و گانگور
( )2019میباشد.
پژوهش حاضر نشان میدهد که بهواسطهی دیجیتالی شدن ،استفاده از روشهای خودکار
رسیدگی و روشهای تحلیلی ،توسط مؤسسات حسابرسی گسترش یافته و این باعث شناسایی
و ارزیابی دقیق ریسکها ،باالرفتن حجم نمونههای مورد رسیدگی و بهبود اثربخشی و کارایی
فرآیندها میشود .نتایج مزبور ،همسو با پژوهش صورت گرفته توسط کائو و همکاران (،)2015
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مانیتا و همکاران ( ،)2020زارع ( )1398و ربیهاوی ( )1397میباشد .همچنین در حوزهی
کارکنان ،دیجیتالی شدن فرآیندها و روشهای رسیدگی مؤسسات حسابرسی ،باعث بهبود
سیاستهای استخدامی ،آموزش و توسعهی منابع انسانی ،ورود افراد متخصص در این حوزه و
خروج افراد فاقد توانایی و در نتیجه کم شدن تعداد کارکنان میشود و این امر لزوم فراگیری و
آموزش این مهارتها توسط کارکنان را ایجاد میکند .نتایج مزبور مطابق با تحقیق کازارینا و بریتا
( )2018میباشد .بنابراین مطابق پژوهش ریچینز و همکاران ( )2017یکی از وظایف مؤسسات
در عصر دیجیتالی شدن ،جذب افراد دارای استعداد در حوزه ابزارهای دیجتالی میباشد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که دیجیتالی شدن با ایجاد بسترهای نگهداری و دسترسی
به اطالعات ،باعث تسهیل در دسترسی و افزایش امنیت اطالعات میگردد با این وجود برخی از
مصاحبه شوندگان ،موضوع مزبور را به عنوان یک تهدید در نظر گرفتهاند و اظهار داشتهاند که این
امر باعث دسترسی هکرها ،سوء استفادههای دیجیتالی و در نتیجه کاهش امنیت اطالعات شده
و این امر لزوم ایجاد بسترهای امنیتی در حوزهی نگهداری و انتقال اطالعات را توسط مؤسسات
حسابرسی فراهم میکند .نتایج مزبور مطابق با پژوهش مانیتا و همکاران ( )2020میباشد.
در حوزهی تغییرات استانداردهای حسابداری ،حسابرسی و سایر الزامات قانونی ،نتایج پژوهش
نشاندهنده لزوم تغییردراستانداردها و بازنگری در قوانین مربوط ،مطابق با تحوالت دیجیتال
میباشد .همچنین نتایج بیانگر این موضوع میباشد که بهواسطه تحوالت دیجیتال ،تغییرات
مربوط به حوزهی چارچوبهای کنترل داخلی در مقایسه با استانداردهای حسابداری ،حسابرسی
و سایر الزامات مربوط بیشتر میباشد .نتایج پژوهش مطابق با مطالعه مانیتا و همکاران ( )2020و
کراهل و تیترا ( )2015میباشد .در نهایت از بعد ساز وکار حاکمیتی حسابرسی مستقل ،دیجیتالی
شدن باعث بهبود نقش حسابرسی مستقل به عنوان ساز وکار حاکمیتی و حاکمیت شرکتی و
همچنین محدود شدن قدرت اختیار مدیران میشود .نتایج مزبور مطابق با پژوهش مانیتا و
همکاران ( )2020و زارع ( )1398میباشد.
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