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حسین رجبدری ،*،1امیررضا خانیذالن

 1دکتری حسابداری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرعباس ،ایران.
2دانشجوی دکتری حسابداری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرعباس ،ایران.
دریافت1931/11/11 :

چکیده
هدف :هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر تأیید زودهنگام رویهها ی حسابرسی و گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی بر
عملکرد حسابرسان است.
روششناسی پژوهش :بررسی موضوع از طریق پرسشنامه و نمونهگیری بهصورت تصادفی از  111نفر حسابرس فعال در
کشور در سال  1931بهصورت مجازی و حضوری صورت پذیرفت .برای تحلیل یافتهها در قالب  2فرضیه اصلی ،از روش
معادالت ساختاری توسط نرمافزار اسمارت پیالاس استفاده شد.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که بین تأیید زودهنگام رویههای حسابرسی و گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی و
عملکرد حسابرسان رابطه منفی و معناداری وجود داشته و با افزایش سطح تأیید زودهنگام رویههای حسابرسی و گزارش
کمتر از حد زمان حسابرسی ،عملکرد حسابرسان کاهش مییابد .همچنین ،در نمونه موردبررسی ،سطح تأیید زودهنگام
رویهها ی حسابرسی مطلوب و سطح گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی غیر مطلوب است.
اصالت/ارزش افزوده علمی :با توجه به یافتهها که تأثیر رفتار حسابرسان بر عملکرد آنان را تأیید مینماید ،الزم است
ضمن بررسی بیشتر و دقیقتر در رفتار حسابرسان ،برای درک و برنامهریزی بهتر ،تصمیمهای مستحکمی جهت هدایت
رفتار حسابرسان اخذ شود.
کلیدواژهها :تأیید زودهنگام رویههای حسابرسی ،گزارش کمتر از حد زمان ،عملکرد حسابرسان.
طبقهبندی
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بررسی1933/11/11 :

اصالح1933/12/11 :

پذیرش1933/19/11 :

-1مقدمه
حسابرس به فرد یا موسسهای اطالق میشود که مسئولیت نهایی حسابرسی صورتهای مالی یا ارائه خدمات مرتبط
را بر عهده دارد .تضاد منافع و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی ،تقاضا برای حسابرسی در گزارشگری مالی را الزامی
میسازد (حسنی و عظیمزاده .)2111 ،1حسابرسان در بین عموم جامعه به دلیل مشکالت ناشی از بحران اقتصادی
مقصر شناخته میشوند و به همیت دلیل ،اهداف حسابرسان در طول رسواییهای اخالقی حسابرسی و مالی اخیر،
111

موردبررسی جدی قرارگرفته است (نهمه .)2111 ،2ویژگیهای حسابرس و رفتار وی میتواند گزارش حسابرسی او را
بهشدت تحت تأثیر قرار دهد .ازاینرو ،بررسی آن برای درک ،ارزیابی و ارتقای تصمیمهای حسابرسی ضروری است
(مهام .)2112 ،9در فضای رقابتی حسابرسی نیز رفتار نامناسب کارکنان و در نتیجه ،کیفیت حسابرسی و عملکرد
حسابرسان ،موردتوجه است .در این زمینه ،استفاده از کارکنان نامناسب برای انجام امور حسابرسی میتواند منجر به
سردرگمی مشتریان و کاهش کیفیت حسابرسی و عملکرد حسابرسان شود (بریرلی و گویلیام .)2119 ،2کیفیت
حسابرسی از آن جهت دارای اهمیت است که موفقیت شرکتهای حسابرسی در درازمدت توسط کیفیت فعالیت آنها
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تعریف میشود (هرباچ .) 2111 ،1البته افزایش سطح کیفیت حسابرسی آسان نیست و این مساله نسبت به رفتار و
عملکرد حسابرسان وابسته است (نهمه .)2111 ،همچنین ،ناتوانی مدیران در کنترل عملکرد کارکنان نیز میتواند
منجر به عملکرد ضعیف کارکنان شود و کیفیت حسابرسی نیز تحت تأثیر رفتار ناکارآمد آنان قرار گیرد (هیئت نظارت
عمومی .)2111 ،6رفتارهای ناکارآمد میتواند عملکرد حسابرسان را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر قرار
دهد (نهمه .)2111 ،در این زمینه ،ارزیابی عملکرد حسابرسان ،یک ابزار مهم برای کنترل کیفیت حسابرسی است
(آندولیا .) 2112 ،رسیدن به حسابرسی با کیفیت که ناشی از سطح باالی عملکرد کارکنان است ،در حسابرسان
احساس غرور ایجاد میکند و این مساله ،تبلیغی برای مدیران نیز است (نالبوف و استیگلیتز .)1319 ،1امبی و
اسرینگتون )1336( 1بیان میدارند که در گذشته ،مدیریت منابع انسانی در ارتباط با سیستمهای ارزشی حسابرسی
شرکت ها از اهمیت چندانی برخوردار نبود ،اما امروزه با توجه به اهمیت مبحث آموزش و مدیریت منابع انسانی در
راستای افزایش کیفیت و آموزش کارکنان ،بر فعالیت کارکنان حسابرسی و حسابرسان ارشد نظارت صورت میگیرد و
عملکرد آنها بررسی میشود .لذا ،الزم است تا شرکتهای حسابرسی نسبت به فرایندهای ارزیابی عملکرد که منجر
به رفتارهای ناکارآمد و کاهش سطح عملکرد می شود آگاه باشند .این مساله ممکن است به خاطر این واقعیت باشد
که ایجاد مشکل ممکن است بین حسابرسان با عملکرد باال در زمانی که فرصتهای محدودی وجود دارد نیز وجود
داشته باشد و با تأیید زودهنگام رویههای حسابرسی و گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی ،عملکرد حسابرسان تحت
تأثیر قرارگرفته و کاهش یابد (دامره و همکاران .)2116 ،3بررسی موضوعهای ذکرشده نیز در روند بازخورد رفتار و
عملکرد حسابرسان مؤثر بوده و بخش مهمی از روند ارزیابی آنان است (اندیوال و بدارد.)2116 ،11
بر اساس پژوهشهاس صورت گرفته ،اقدامهایی که با توجه به عملکرد حسابرسان کیفیت حسابرسی را به گونه
مستقیم تحت تأثیر قرار میدهند ،شامل تأیید زودهنگام رویههای حسابرسی با کاهش زمان الزم برای مراحل مختلف
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حسابرسی (اوتلی و پیرس ،)1331 ،جمعآوری شواهد ناکافی (آلدرمن و دیتریک ،)1312 ،1تغییر یا جایگزین کردن
روشهای حسابرسی و پردازش نادرست (مکدانیل ،)1331 ،2حذف مراحل حسابرسی (مارگیم و پانی )1316 ،9و
گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی (نهمه )2111 ،است .در این پژوهش ،تأثیر تأیید زودهنگام رویههای حسابرسی
و گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی بر عملکرد حسابرسان ،موردبررسی قرار میگیرد .از آنجا که جممع آوری شواهد
ناکافی ،تغییر یا جایگزین کردن روشهای حسابرسی و پردازش نادرست و حذف مراحل حسابرسی نیز خود را در زمان
حسابرسی انجامشده نشان میدهد ،لذا از دو متغیر ذکر شده در این پژوهش استفاده شده است.
الزم به ذکر است که بررسی تأثیر تأیید زودهنگام رویههای حسابرسی و گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی نیز میتواند
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دارا ی بار اخالقی باشد و با توجه به اهمیت مباحث اخالقی در حسابداری و به ویژه حسابرسی ،این پژوهش اهمیتی
دو چندان مییابد .درزمینه اهمیت اخالق حرفهای در حسابرسی و صرف زمان مناسب برای برنامه حسابرسی نیز
میتوان بیان داشت که با اهمالکاری حسابرس در این مورد ،احتمال خطا در گزارش حسابرسی و غیرواقعی بودن آن
افزوده شده و در نتیجه ،کیفیت گزارش تهیه شده که به دست عده زیادی از استفادهکنندگان میرسد ،با تردید مواجه
بررسی کی فیت حسابرسی است .در نتیجه ،هدف و مساله اصلی این پژوهش بررسی تأثیر تأیید زودهنگام رویههای
حسابرسی و گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی بر عملکرد حسابرسان است .لذا ،با توجه به مطالب بیان شده و عدم
ورود پژوهشگران به موضوع ذکرشده و اهمیت آن در افزایش عملکرد حسابرسان ،ضروری است که این موضوع
موردبررسی تجربی قرار گیرد .افزون بر آن ،با توجه به موارد ذکرشده میتوان سؤالهای پژوهش را بدینصورت مطرح
نمود که آیا تأیید زودهنگام رویه های حسابرسی و گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی بر عملکرد حسابرسان اثرگذار
است؟ همچنین سطح تأیید زودهنگام رویههای حسابرسی و گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی در حسابرسان به چه
میزان است.
در ادامه ،ابتدا مبانی نظری و روش پژوهش بیانشده و سپس ،یافتهها و بحث و نتیجهگیری آورده شده است.

 -2مبانی نظری
یک حسابرس خوب باید مستقل و بیطرف ،با معلومات و مجرب ،دارای صالحیت حرفهای ،رازدار ،آگاه از قضاوتهای
جانب دارانه و به گونه فطری کنجکاو و شکاک باشد .باآنکه قانون تجارت ایران و اصالحیه مصوب  ،1921هیچگونه
شرایط ،خصوصیت یا پایه عملی برای حسابرس موسسههای حسابرسی تعیین ننموده است ،اما دارا بودن صالحیت
اخالقی و تخصصی ،مهمترین ویژگی حسابرسان تلقی میشود (همتفر و همکاران .)2111 ،2مباحث اخالقی بیان
شده ،بیانگر مسئولیت خطیر حسابرس در قبال جامعه است .فلسفه اصلی و بنیادی که ورای مسئولیت بالقوه
حسابرسان در قبال افراد ذینفع قرار دارد ،اصل قانونی دوجانبه بودن قرارداد است که در قوانین مدنی اکثر کشورها،
ازجمله ایران مطرح شده است .بدین معنی که این مسئولیت بالقوه در بطن روابط قراردادی ارائه خدمات حسابرسی
به یک ذینفع خاص نهفته است .اگر ذینفع بتواند در محاکم ثابت کند که در اثر اتکا به کار حسابدار رسمی ،درحالیکه
قوانین و مقررات و استانداردهای حرفهای رعایت نشده باشد ،به میزان قابل برآوردی خسارتدیده است ،آنگاه
حسابرس را میتوان مسئول این خسارت دانست .مرور یافتههای دعوای مطرحشده در آمریکا و انگلیس در اواخر سده
نوزدهم و نیز سده بیستم مؤید این ادعا و قابلتأمل و بررسی است .از سوی دیگر ،مسئولیت حسابرس در مقابل دیگر
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خواهد بود .همچنین ،با توجه به پژوهشهای صورت گرفته مانند نهمه ( )2111این دو متغیر از مهمترین موارد

ذینفعها به موجب قانون خسارت و صدمات مدنی (قانون مدنی ایران ،بخش تعهدات و قراردادها) ناظر بر قراردادها
تعیینشده است .موارد مذکور ،مسایلی را در رابطه با تعیین سازمانهایی مطرح کرده است که حسابرس در مقابل
آنان وظیفه اعمال مراقبت حرفهای و همچنین ،مسئولیت بالقوه در خصوص مسامحههای حرفهای را بر عهده دارد
(حساسیگانه .)2119 ،1درصورتیکه سهامداران از مسامحه حسابرس متضرر شوند ،شرکت از طریق هیئتمدیره،
بهعنوان طرف قرارداد و به نیابت از یکایک سهامداران علیه حسابرس برای جبران خسارت اقامه دعوی میکند؛
بنابراین ،روشن است که حسابرس در رابطه با وظیفه اعمال مراقبت حرفهای و تالش برای افزایش سطح عملکرد و
161

کیفیت ،هم در مقابل شرکت و هم در مقابل سهامداران مسئولیت دارد (کدسل .)1331 ،2همانگونه که آمارهای
ارائه شده این مساله را تأیید میکند ،در دو دهه گذشته شکایت علیه حسابرسان ،به یکی از اساسیترین مشکالت
حسابرسان تبدیل شده است .برای نمونه ،در آمریکا شش موسسه بزرگ حسابرسی 9در سال  1319با سه شکایت
مواجه بودهاند ،در حالی که این مساله در سال  1339به  211مورد رسیده است .بنا به گزارش این شش موسسه،
مبلغهایی که آنها بابت خسارت ،کاهش شکایتهای احتمالی و حفظ اعتبار خود پرداخت کردهاند ،از  2/6درصد
کل درآمد در سال  1319به  12درصد در سال  1339افزایش یافته است (شو .)2111 ،2یافتههای دیگری نیز گزارش
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کرده است که میزان دادخواهی حسابرسان در آمریکا از سال  1311تا سال  911 ،1332درصد افزایش یافته است
(پرات و استیک .)1332 ،1بر اساس گزارش مرکز کیفیت حسابرسی 6خسارتهای پرداختی توسط حسابرسان آمریکایی
بابت شکایت علیه آنها در  962مورد جمعا به مبلغ  1/66میلیارد دالر بوده است (بادرتاسچر و همکاران.)2112 ،1
همچنین ،در این دوره  121مورد ادعای خسارت علیه حسابرسان وجود داشته و هر کدام حداقل  111میلیون دالر
ادعای خسارت کردهاند که در مجموع نزدیک به  211میلیارد دالر است .در دیگر کشورهای توسعه یافته نیز این روند
حالت صعودی داشته است .برای نمونه ،بر اساس گزارش مجله  ،ICAEW1شکایت بر علیه حسابرسان در انگلیس
نیز در حال افزایش است (سیسارامان و همکاران .)2112 ،3در ایران هرچند آمار رسمی در خصوص شکایت علیه
حسابرسان در دسترس نیست ،اما شواهد نقلی حاکی از آن است که در سالهای اخیر میزان شکایت علیه حسابرسان
افزایش یافته است (قدیمپور و دستگیر .)2116 ،11در این زمینه ،شکایت علیه حسابرسان افزون بر تحمیل
خسارتهای هنگفت به صورت مستقیم ،هزینههای غیرمستقیمی نیز بر حسابرسان و حرفه تحمیل میکند .اقامه
دعوا از سوی استفادهکنندگان گزارش حسابرسی نه تنها منجر به تحمیل هزینه بر شخص حسابرس میشود ،بلکه
آسیب شدیدی بر اعتبار حرفه نیز وارد میکند .این پیامدهای ناگوار ،این مساله را تبدیل به یکی از اساسیترین
دغدغههای جامعه حسابرسی کرده است .بهگونهای که حسابرسان همواره تالش میکنند تا به گونه مداوم این ریسک
را ارزیابی کنند و تدابیر الزم را برای در امان ماندن از گزند آن اتخاذ نمایند (قدیمپور و دستگیر.)2116 ،
همچنین ،رسوایی های اخیر در سطح جهان ،از انرون و وردلدکام در آمریکا تا پارالمات در اروپا ،نگرانیهایی را در
رابطه باقابلیت اتکای صورتهای مالی ایجاد کرده است .درحالیکه مسئولیت اصلی تهیه صورتهای مالی بر عهده
مدیریت شرکت است ،اما در پی این وقایع ،انگشت اتهام بهسوی حسابرسان نشانه رفته است؛ تا جایی که از این وقایع

1

Hassas Yeganeh
Kedslie
3
Big Six
4
Shu
5
Pratt & Stice
6
)Center for Audit Quality(CAQ
7
Badertscher et al.
8
London Chartered Accountants Event
9
Seetharaman
10
Ghadimpoor & Dastghir
2

بهعنوان «شکست حسابرسی» یاد میشود .تلقی عموم این است که کیفیت ضعیف حسابرسی و نامناسب بودن سطح
عملکرد حسابرسان ،موجب وقوع چنین وقایعی شده است (لین و همکاران .)2111 ،1درنتیجه ،توجه به کیفیت و
عملکرد حسابرسان دارای اهمیت است و ضرورت دارد تا تأیید زودهنگام رویههای حسابرسی و گزارش کمتر از حد
زمان حسابرسی بهعنوان عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان بررسی شود.
گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی ،بر کیفیت حسابرسی تأثیر دارد (الیتنر و همکاران1312 ،2؛ اسمیت،)1331 ،9
زیرا گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی باعث ایجاد تصمیمات غلط و مانع از اصالح بودجه شده و فشار زمانی که بر
حسابرس در آینده اعمال میشود را زیاد میکند (نهمه .)2111 ،گزارش درست ساعات کار ،برای حسابرسان بسیار
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الزم و دارای اهمیت است (الیتنر و همکاران ،)1319 ،زیرا گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی ،میتواند کیفیت
حسابرسی را تهدید کند (دونلی و همکاران .)2119 ،2گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی یک معضل اخالقی رایج در
بین حسابرسان است و عواقب ویرانکننده زیادی برای موسسههای حسابرسی دارد (پیکرد و همکاران .)2111 ،1این
مساله میتواند میتواند بر سطح هزینه نهایی حسابرسی ،بودجههای زمانی ،عملکرد کارکنان و ارزیابی کیفیت
دهی نادرست زمان حسابرسی میشود (اسوینی و پیرس ،)2116 ،6اما حسابرسان به گونه معمول ،برای گزارش کمتر
از حد زمان حسابرسی انگیزه دارند و همچنان یک فشار ضمنی برای کمتر گزارش دادن زمان حسابرسی وجود دارد
(اگوگولیا و همکاران .)2111 ،1فشارها و انگیزههای ذکر شده شامل افرایش سطح عملکرد نیز میشود تا از این طریق،
عملکرد خود را بهتر جلوه دهند (آندرسونگو و همکاران .)2111 ،1لذا با توجه به تأثیر منفی گزارش کمتر از حد زمان
حسابرسی بر عملکرد حسابرسان و موسسههای حسابرسی ،دارای اهمیت است که این موضوع موردبررسی قرار گیرد
(هردا و مارتین.)2116 ،3
همچنین ،تأیید زودهنگام رویههای حسابرسی زمانی تعریف میشود که حسابرسان بیان کنند که یک رویکرد حسابرسی
انجامشده ،اما درواقع به گونه صحیح انجامنشده باشد (حیات و تیلور .)2119 ،11این مساله نیز با توجه به اینکه
تحریف واقعیت صورت گرفته و در مسئوالن موسسه حسابرسی این تصور ایجادشده که فعالیت موردنظر به اتمام
رسیده و درواقع خالف آن وجود داشته باشد ،بر عملکرد حسابرسان بهصورت منفی اثرگذار است .ضمن اینکه میتواند
دارای بار اخالقی نیز باشد (نهمه .)2111 ،افزون بر آن ،توجه به این موضوع میتواند موجب افزایش عملکرد
موسسههای حسابرسی شود (هشیلد .)1331 ،11الزم به ذکر است که عوامل دیگری مانند رهبری بازار و رشد بازار
نیز در عملکرد حسابرسان مؤثر است (ارنست و یانگ )2111 ،12که الزم است در پژوهشهای مستقلی بررسی شود.
با توجه به مطالب بیان شده ،گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی یک معضل اخالقی رایج در بین حسابرسان است و
عواقب ویرانکننده زیادی برای موسسههای حسابرسی دارد و میتواند بر عملکرد کارکنان و ارزیابی کیفیت حسابرسی
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Lin et al.
Lightner et al.
3
Smith
4
Donnelly et al.
5
Pickerd et al.
6
Sweeney & Pierce
7
Agoglia et al.
8
Anderson-Gough
9
Herda & Martin
10
Hyatt & Taylor
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Huselid
Ernst & Young

11
12

تأثیر تأیید زودهنگام رویههای حسابرسی و گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی بر عملکرد حسابرسان

حسابرسی تأثیر بگذارد ،اگرچه سیاستهای نظارتی و پیشگیرانه موسسههای حسابرسی تا حدودی مانع از گزارش

تأثیر بگذارد .درنتیجه ،با افزایش تمایل حسابرسان به گزارشهای کمتر از حد زمان حسابرسی ،عملکرد حسابرسان
نیز کاهش خواهد یافت .لذا ،فرضیه اول پژوهش بهصورت زیر است:
فرضیه اصلی اول :بین گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی و عملکرد حسابرسان رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
در تأیید زودهنگام رویه های حسابرسی نیز با توجه به اینکه تحریف واقعیت صورت گرفته و در مسئوالن موسسه
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حسابرسی این تصور ایجادشده که فعالیت موردنظر به اتمام رسیده و درواقع خالف آن وجود داشته باشد ،بر عملکرد
حسابرسان بهصورت منفی اثرگذار است .درنتیجه فرضیه دوم پژوهش بهصورت زیر است:
فرضیه اصلی دوم :بین تأیید زودهنگام رویههای حسابرسی و عملکرد حسابرسان رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
توسعه و پویایی بازار و درعینحال افزایش بیثباتی و درجه باالتر شك و تردید در سطح شرکتهای بزرگ همراه بوده
است.

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،2صفحه111-151 :

 -3پیشینه پژوهش
درزمینه بررسی عملکرد حسابرسان و حتی حسابداران ،تاکنون پژوهشهای متنوع داخلی و خارجی صورت گرفته
است .برای نمونه ،در میان پژوهشگران داخلی ،مهرانی و نعیمی )2119( 1در پژوهشی دریافتند که هرچند حسابرسان
خود را معتقد و مقید به رعایت اخالق حرفهای میدانند ،اما در برابر فشار بودجه زمانی ،اقدام به اعمال رفتارهای
غیرحرفهای مینمایند .همچنین ،یافتهها نشان داد متناسب با افزایش فشار بودجه زمانی ،احتمال بروز رفتارهای
غیرحرفهای بیشتر میشود .مهدوی و هوشمند )2119( 2نیز در پژوهشی دریافتند که درک حسابرسان از فرهنگ
اخالقی مؤسسه بر رفتار حسابرسان تأثیر ندارد .همچنین ،بر اساس یافته ها درک حسابرسان از فرهنگ اخالقی
مؤسسه و ویژگیهای شخصیتی حسابرسان باعث افزایش کیفیت حسابرسی از طریق رفتار غیرعادی حسابرسان
نمیشود .همچنین ،مرادی و زکیزاده )2112( 9دریافتند که مدیریت اخالقی و عملکرد حسابرسی داخلی با هم تعامل
دارند و بر انجام عمل غیراخالقی تأثیر میگذارند .به گونه خاص ،یافتهها نشان میدهد احتمال اینکه فرد ،در شرایط
وجود مدیریت اخالقی ضعیف و عملکرد حسابرسی داخلی قوی در مقایسه با شرایط دیگر ،یک عمل غیراخالقی انجام
دهد ،کمتر است .درمجموع ،یافتهها حاکی از آن است که گرایشهای اخالقی حسابداران و حسابرسان بر تصمیمهای
گزارشگری مالی اخالقی توسط آنان و جلوگیری از اعمال غیراخالقی ،مؤثر است .در پژوهشی دیگر ،مرویانحسینی و
الری ( )2111دریافتند که بین استرس شغلی ،فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی در حسابرسان روابط معناداری برقرار
است .بهعبارتدیگر ،یافته ها حاکی از تأیید ارتباطی مثبت و معنادار میان استرس شغلی با فرسودگی شغلی و تأیید
رابطه منفی و معنادار میان فرسودگی شغلی با عملکرد شغلی حسابرسان است .همچنین ،رابطه منفی استرس شغلی
با عملکرد شغلی از طریق متغیر میانجی فرسودگی شغلی مورد تأیید قرار گرفت .خدامرادی و حاجیها )2111( 12نیز
دریافتند که بین فرهنگ اخالقی موسسه حسابرسی و عملکرد حسابرسان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با
افزایش سطح فرهنگ اخالقی موسسه حسابرسی ،عملکرد حسابرسان افزایش مییابد .در پژوهشی دیگر ،حاجیها و
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Mehrani & Naeimi
Mahdavi & Hoshmand
Moradi & Zakizadeh
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Marvian Hosseini & Lariye Dashte Bayaz
5
Khodamoradi & Hajiha
2
3

مالسلطانی )2116( 1دریافتند که رابطه معناداری بین هوش اخالقی و همه مؤلفههای آن بهجز بخشش با عملکرد
حسابرسان وجود دارد ،از بین این مؤلفهها ،مسئولیتپذیری ،بیشترین رابطه را با عملکرد حسابرسان دارد و در مرتبه
دوم ،دلسوزی و در مرتبه سوم ،صداقت بیشترین ارتباط را با عملکرد حسابرسان دارند .شیخیگرجان و همکاران

2

( )2121دریافتند خطای نوع اول رابطه مستقیم و معنادار و خطای نوع دوم رابطه منفی و معناداری با راهبردتجاری
دارد .همچنین نوع گزارش حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مستقیم و معناداری با راهبردتجاری دارند.
در میان پژوهشگران خارجی نیز برای نمونه ،ویلیامز و همکاران )2111( 9در پژوهش خود ذکر کردند که فشار بر
حسابرسان منجر به مشکلهای رفتاری و روانی خاص میشود که به گونه منفی عملکرد شغلی آنها را تحت تأثیر قرار
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میدهند .حیات و تیلور ( )2119نیز دریافتند که مدیران حسابرسی تمایل دارند زمانی که حسابرسان با فشار بودجهای
زمانی روبرو میشوند را گزارش دهند و عملکرد آنها را اطالعرسانی نمایند .نهمه ( )2111نیز در پژوهش خود دریافت
که رفتار حسابرسان ازجمله بررسی تأثیر تأیید زودهنگام رویههای حسابرسی و گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی بر
عملکرد حسابرسان و همچنین عملکرد حسابرسی تأثیر دارد.

نیز دستیافته اند ،اما متأسفانه تاکنون هیچ پژوهش داخلی به بررسی تأثیر همزمان بررسی تأثیر تأیید زودهنگام
رویه های حسابرسی و گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی بر عملکرد حسابرسان نپرداخته است و پژوهشهای اندکی
در خارج از کشور به این مطلب مهم پرداختهاند ،لذا الزم است که این موضوع مهم موردبررسی قرار گیرد تا اهمیت و
میزان تأثیر متغیرهای ذکرشده بر عملکرد حسابرسان مشخص شود.

 -4روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازلحاظ گردآوری دادهها توصیفی -پیمایشی است .روشهای گردآوری اطالعات اولیه در این پژوهش
ترکیبی از روشهای تحقیق کتابخانهای و میدانی است .در روش کتابخانهای بهوسیله مطالعه ،ادبیات موضوع و
پیشینه پژوهش ،چارچوبی مناسب برای موضوع فراهمشده است .در روش میدانی ،از طریق ابزار پرسشنامه ،اطالعات
موردنیاز برای بررسی موضوع گردآوری شد .در این پژوهش از پرسشنامه نهمه ( )2111برای بررسی گزارش کمتر از
حد زمان حسابرسی و تأیید زودهنگام رویههای حسابرسی و از پرسشنامه پاترسون ( )1313برای بررسی عملکرد
حسابرسان استفاده شد .در پرسشنامههای ذکرشده نیز از طیف لیکرت پنج گزینهای و گزینههای «کامالً موافق»،
«موافق»« ،بدون نظر»« ،مخالف» و «کامالً مخالف» استفاده شد .ترجمه ،بومیسازی و استفاده از پرسشنامهها
پس از دریافت نظرهای کارشناسی و تأیید استادان دانشگاهی و صاحبنظران مختلف ،بود ،یعنی اعتبار ظاهری و
محتوایی پرسشنامهها تأیید شد .جامعه پژوهش موردنظر کلیه حسابرسان فعال در کشور است .در ابتدا  91پرسشنامه
در جامعه پخش و جمعآوری شد و با محاسبه واریانس حاصل ،حجم نمونه با استفاده از رابط  1مشخص شد:
()1

𝑍𝑎2 ∗ 𝑆 2
2

𝑑2

=𝑛

که در آن:

Hajiha & Molla Soltani
Sheikhi Garjan et al.
Williams et al.

1
2
3

تأثیر تأیید زودهنگام رویههای حسابرسی و گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی بر عملکرد حسابرسان

اگرچه پژوهشهای مختلف داخلی و خارجی در رابطه با عملکرد حسابرسان صورت پذیرفته و به یافتههای ارزشمندی

1/36=𝑍𝑎.
2

1/11 =d
 =𝑆 2برابر با واریانس حاصل از نمونه موردبررسی ( )1/1123خواهد بود .سپس ،با محاسبه رابطه  ،1حجم نمونه
حدود  111محاسبه شد.
جمع آوری نظرها نیز به شیوه حضوری و مجازی صورت گرفت .در این زمینه ،ابتدا بانک اطالعاتی آدرس رایانامه
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حسابرسان مختلف (اعضای جامعه حسابداران ،حسابرسان داخلی ،حسابداران خبره و )...ایجاد شد که پس از طراحی
پرسشنامه در محیط فرمنگار گوگل ،دعوتنامه تکمیل و پرسشنامه الکترونیکی برای  911نفر از افراد ذکرشده در دو
نوبت به فاصله یک ماه ارسال شد و از آنان درخواست شد تا در صورت امکان به سایر حسابرسان نیز ارسال نمایند.
در شیوه حضوری نیز با استفاده از حسابرسان در دسترس ،پرسشنامهها تکمیل شد .درمجموع نیز  111پرسشنامه
تکمیل گردید .بهمنظور کنترل این موضوع که آیا نتایج پرسشنامههای دریافت نشده میتوانست بر یافتههای پژوهش
اثر بگذارد ،میانگین دو مرحله (مراحل حضوری و مجازی) از طریق اجرای آزمون مقایسه شد .با توجه به مقدار

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،2صفحه111-151 :

معناداری این آزمون ( )1/11که کمتر از  1درصد است ،میتوان گفت در صورت پاسخگویی شرکتهای دیگر نیز،
یافتههای بهدستآمده تغییری نمیکرد .در برآورد پایایی پرسشنامه پژوهش حاضر نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
شد .نتیجه بررسی ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه در نرمافزار اسپیاساس نسخه  22در پرسشنامههای مختلف
موردبررسی در جدول  1نشان داده شد.
جدول  -1ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامههای پژوهش.
Table 1- Cronbach's alpha coefficient of research questionnaires.

ردیف

پرسشنامه

ضریب آلفای کرونباخ

1

گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی

0.863

2

تأیید زودهنگام رویههای حسابرسی

0.815

9

عملکرد حسابرسان

0.798

توجه به اینکه کلیه ضریبهای بهدستآمده باالتر از  1/1است ،لذا پایایی پرسشنامه تأیید میشود .همچنین ،بهمنظور
آزمون فرضیههای پژوهش ،از تکنیک معادالت ساختاری استفاده شد .الگویابی معادالت ساختاری ،به بررسی
مجموعهای از روابط وابستگی بهطور همزمان می پردازد .استفاده از این روش ،زمانی مفید است که متغیری وابسته
در روابط وابستگی بُعدی تبدیل به متغیری مستقل میشود (امانی و همکاران .)2112 ،1جذابیت الگویابی معادالت
ساختاری در حوزه های مختلف علمی به این دلیل است که این شیوه در مواجهه با روابط چندگانه همزمان ،روش
مستقیمی به دست می دهد که دارای کارایی آماری نیز است .همچنین ،توانایی این شیوه در ارزیابی روابط بهطور
چندجانبه سبب شده که پژوهش از تحلیل اکتشافی به تحلیل تأییدی انتقال یابد .این انتقال بهنوبه خود سبب میشود
تا نگرش منظمتر و کلیتر از مسائل پدیدار شود (هیر و همکاران.)2112 ،2

Amani et al.
Hair et al.

1
2

 -5یافتههای پژوهش
 -5-1آمار توصیفی
پاسخدهندگان به پرسشنامههای موردمطالعه  13نفر مرد و  26نفر زن بودهاند .از پاسخدهندگان  1نفر دارای مدرک
دکتری 22 ،نفر دانشجوی دکتری 92 ،نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و  11نفر دارای مدرک کارشناسی بودهاند.
میانگین سن پاسخدهندگان  93/29با انحراف معیار  11/21و میانگین سابقه کار پاسخدهندگان  12/11سال با
انحراف معیار  3/62است؛ بنابراین با توجه به اطالعات جمعیتشناختی ،پاسخدهندگان صالحیت حرفهای الزم برای
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پاسخ به پرسشنامه این مطالعه را داشتند.

 -5-2آزمون فرضیههای پژوهش
در ادامه ،هریک از فرضیههای پژوهش با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .در

 قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابلمشاهده بهوسیله بار عاملی نشان داده میشود .بار عاملی مقداری
بین صفر و یک است .اگر بار عاملی کمتر از  1/9باشد رابطه ضعیف در نظر گرفتهشده و از آن صرفنظر میشود.
همچنین ،بار عاملی بین  1/9تا  1/6قابلقبول است و اگر بزرگتر از  1/6باشد خیلی مطلوب است.
 زمانی که همبستگی متغیرها شناسایی شد ،باید آزمون معناداری صورت گیرد .برای بررسی معناداری همبستگیهای
مشاهدهشده از روشهای خودگردان سازی (بوت استراپ) یا برش متقاطع جک نایف استفاده میشود .در این مطالعه،
از روش خودگردان سازی استفاده شد که آماره را ارائه میدهد .الزم به ذکر است در سطح خطای  %5اگر مقدار آماره
بوتاستراپ

بزرگتر از  1/36باشد ،همبستگیهای مشاهدهشده معنادار است.

همچنین ،روایی همگرا نیز محاسبهشده است .هرگاه یک یا چند خصیصه از طریق دو یا چند روش اندازهگیری شود،
همبستگی بین این اندازهگیریها دو شاخص مهم اعتبار را فراهم میسازد .اگر همبستگی بین نمرات آزمونهایی که
خصیصهی واحدی را اندازهگیری می کند باال باشد ،پرسشنامه دارای اعتبار همگرا است .وجود این همبستگی برای
اطمینان از اینکه آزمون آنچه را باید سنجیده شود میسنجد ،ضروری است .برای روایی همگرا میانگین واریانس
استخراج باید باالتر از  1/1و روایی مرکب نیز باید باالتر از  1/1باشد .ازآنجاکه آلفای کرونباخ تمامی متغیرها بزرگتر
از  1/1است ،بنابراین ازنظر پایایی تمامی متغیرها مورد تأیید است .مقدار میانگین واریانس استخراجشده نیز بزرگتر
از  1/1است ،بنابراین روایی همگرا نیز تأیید میشود .مقدار روایی مرکب نیز در حد مطلوب است.

 -5-3آزمون فرضیههای پژوهش
رابطه متغیرهای موردبررسی در هر یک از فرضیههای پژوهش براساس یک ساختار علی با تکنیک حداقل مربعات
جزئی

آزمون شده است .الگوی کلی پژوهش در شکل  1ترسیمشده است .الگوی اندازهگیری (رابطه هریک از

متغیرهای قابلمشاهده با متغیر پنهان) و الگوی مسیر (روابط متغیرهای پنهان با یکدیگر) نیز محاسبهشده است.
برای سنجش معناداری روابط نیز آماره با روش بوتاستراپ محاسبه شد که در شکل  2ارائهشده است .در این الگوی
که خروجی نرمافزار

است ،خالصه یافتههای مربوط به بار عاملی استاندارد روابط متغیرهای پژوهش ارائه

شد .آزمون فرضیههای پژوهش براساس روابط هریک از متغیرها به تفکیک نیز ارائهشده است .در ادامه ،شکل  1و 2
یافتههای مربوط را نشان میدهد.

تأثیر تأیید زودهنگام رویههای حسابرسی و گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی بر عملکرد حسابرسان

روش حداقل مربعات جزئی چند نکته از اهمیت بسیار زیاد برخوردار است:
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شکل  -1تکنیک حداقل مربعات جزئی الگوی کلی پژوهش در فرضیههای پژوهش.

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،2صفحه111-151 :

Figure 1- Partial least squares technique the general research pattern in research hypotheses.

شکل  -2آماره  t-valueالگوی کلی پژوهش در فرضیههای پژوهش
Figure 2 - t-value statistics the general pattern of research in research hypotheses.

شکل  1نشان داد که

پژوهش به میزان  1/212است.

معیاری است که برای متصل کردن بخش اندازهگیری و

بخش ساختاری الگوی معادالت ساختاری به کار میرود و نشان از تأثیری دارد که یک متغیر برونزا بر یک متغیر
درونزا میگذارد .نکته ضروری در اینجا این است که

تنها برای سازههای درونزا (وابسته) الگوی محاسبه میشود

و در مورد سازههای برونزا مقدار این معیار صفر است .هرچه مقدار

مربوط به سازههای درونزای یک الگوی

بیشتر باشد ،نشان از برازش بهتر الگوی پژوهش است .در فرضیه اول ،قدرت رابطه بین گزارش کمتر از حد زمان
حسابرسی و عملکرد حسابرسان برابر با  1/939محاسبه شد .آماره آزمون نیز  -6/911است که بزرگتر از مقدار
بحرانی در سطح خطای  %1یعنی  1/36بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهدهشده معنادار است؛ بنابراین ،با
اطمینان  %31بین گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی و عملکرد حسابرسان رابطه منفی و معناداری وجود دارد .در
فرضیه دوم مشاهده شد که قدرت رابطه بین تأیید زودهنگام رویههای حسابرسی و عملکرد حسابرسان  1/261نیز
است .همچنین ،آماره آزمون در این فرضیه -1/262 ،است و نشان میدهد همبستگی مشاهدهشده معنادار است؛

بنابراین ،با اطمینان  %31بین تأیید زودهنگام رویههای حسابرسی و عملکرد حسابرسان رابطه منفی و معناداری
وجود دارد.
 -1-9-1بررسی روایی تشخیصی
در تحلیل کمترین مربعات جزئی 1برای بررسی روایی تشخیصی که بیانگر وجود همبستگیهای جزئی بین شاخصهای
یک سازه و شاخصهای سازههای دیگر است از معیار (فرونل و الرکر )1311 ،2استفاده میشود .معیار فرونل و الرکر
( )1311اشاره به این مسئله دارد که ریشه دوم مقادیر واریانس استخراج هر سازه ،بزرگتر از مقادیر همبستگی آن
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سازه با سازههای دیگر باشد .مقادیر موجود در روی قطر اصلی ماتریس ،باید از کلیه مقادیر موجود در ستون مربوطه
بزرگتر باشد (آذر و همکاران .)2112 ،9در جدول  2ماتریس فرونل و الرکر ( )1311پژوهش بیانشده است:
جدول  -2ماتریس فرونل و الرکر ( )1891متغیرهای پژوهش.
Table 2- Fornell & Larcker (1981) matrix of research variables.

حسابرسی

حسابرسی

تأیید زودهنگام رویههای حسابرسی

1.000

گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی

0.5895

0.6852

عملکرد حسابرس

0.7068

0.5452

0.8123

همانگونه که مشخص است مقادیر موجود در روی قطر اصلی ماتریس ،از کلیه مقادیر موجود در ستون مربوط آن
بزرگتر است و نشاندهنده آن است که الگوی ارائه شده دارای اعتبار تشخیص مناسب است.
 -1-9-2بررسی نیکویی برازش
برای بررسی برازش کلی الگوی پژوهش که هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری را کنترل میکند ،از معیار
نیکویی برازش استفاده میشود .وتزلس ،ادکرکن -اسچرودر و وناوپن )2113( 2سه مقدار  1/21 ،1/11و  1/96را
بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی نیکویی برازش معرفی میکند .رابطه  2شیوه محاسبه این
شاخص را نشان میدهد.
()2
که در آن

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ =GoF
̅𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 × ̅𝑅̅̅2
 ،میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای پنهان مرتبه اول و

 ،ضریب تعیین الگو است.

جدول  9یافتههای مروبط به این بخش را نشان میدهد.

1

SEM-PLS
Fornell & Larcker
3
Azar et al.
4
Wetzels et al.
2

تأثیر تأیید زودهنگام رویههای حسابرسی و گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی بر عملکرد حسابرسان

متغیرها

تأیید زودهنگام رویههای

گزارش کمتر از حد زمان

عمکرد حسابرس

جدول  -3محاسبه نیکویی برازش مدل ساختاری
Table 3- Calculation of structural model fit goodness.
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متغیر

R2

میانگین مقادیر اشتراکی

عملکرد حسابرس

0.4823

0.6548

Gof = 0.5619

حاصل شدن مقدار  1/6216برای

نشان از برازش کلی قوی مدل دارد.

 -6بحث و نتیجهگیری
مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،2صفحه111-151 :

با توجه به اهمیت بررسی رفتار حسابرسان و همچنین عملکرد آنان ،در این پژوهش تأثیر گزارش کمتر از حد زمان
حسابرسی و تأیید زودهنگام رویههای حسابرسی بر عملکرد حسابرسان بررسی شد .برای این منظور ،از  111نفر از
حسابرسان فعال در کشور ،از طریق پرسشنامه نظرسنجی بهعمل آمد .یافتههای پژوهش بیانگر تأثیر منفی و معنادار
گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی و تأیید زودهنگام رویههای حسابرسی بر عملکرد حسابرسان است.
گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی باعث ایجاد تصمیمات غلط شده و درنتیجه گزارش درست ساعات کار انجامشده،
برای حسابرسان بسیار الزم و ضروری است .از آنجا که گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی و کیفیت حسابرسی دارای
ارتباط هستند و این مشکل یک معضل اخالقی رایج در بین حسابرسان است و عواقب ویرانکننده زیادی برای
موسسههای حسابرسی دارد و میتواند بر سطح هزینه نهایی حسابرسی ،بودجههای زمانی ،عملکرد کارکنان و ارزیابی
کیفیت حسابرسی تأثیر بگذارد ،درنتیجه با افزایش تمایل حسابرسان به گزارشهای کمتر از حد زمان حسابرسی،
عملکرد حسابرسان نیز کاهش خواهد یافت .یافتههای این بخش از پژوهش همسو با یافتههای نهمه ( )2111است.
تأیید زودهنگام رویههای حسابرسی هنگامی به وقوع میپیوندد که حسابرسان بیان کنند یک رویکرد حسابرسی
انجامشده ،اما درواقع به گونه صحیح انجام نشده است .این مساله نیز با توجه به اینکه تحریف واقعیت صورت گرفته
و در مسئوالن موسسه حسابرسی این تصور ایجادشده که فعالیت موردنظر به اتمام رسیده و درواقع خالف آن وجود
داشته باشد ،ضمن اینکه میتواند دارای بار اخالقی باشد ،بر عملکرد حسابرسان نیز بهصورت منفی اثر میگذارد .این
یافتهها نیز همسو با یافتههای نهمه ( )2111است.
یافتههای اصلی و کلی پژوهش که بیانگر اهمیت و لزوم توجه بیشتر به عملکرد حسابرسان است با پژوهشهای،
مهرانی و نعیمی ( ،)2119مرادی و زکیزاده ( ،)2112مرویانحسینی و الری ( ،)2111حاجیها و مالسلطانی (،)2116
ویلیام و همکاران ( ،)2111چن و همکاران ( ،)2116حیات و تیلور ( )2119و نهمه ( )2111همسو است.
به مدیران حسابرسی نیز پیشنهاد میشود تا با برنامهریزیهای مناسب افزایش موارد آموزشی ،توجه بیشتری به مقوله
عملکرد حسابرسان کرده و درنتیجه ،کیفیت حسابرسی را نیز از این طریق تضمین کنند .به برنامهریزان کالن مانند
سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی نیز توصیه میشود نسبت به ساماندهی رفتار حسابرسان و کنترل و
نظارت بیشتر بر آن همت گماشته تا از این طریق ،افزایش کیفیت حسابرسی تضمین شود .به پژوهشگران آتی نیز
توصیه می شود عوامل شخصیتی و جامعه شناختی مانند سن ،تحصیالت ،سابقه و سایر موارد را بررسی نمایند.

، انگیزش، تعهد کارکنان، مسئولیت اجتماعی، رضایت شغلی، رهبری اخالقی، تأثیر رابطه شهروند شرکتی،همچنین
. جو سازمانی و سایر موارد مشابه بر عملکرد حسابرسان را بررسی نمایند،سالمت سازمانی
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