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 چکیده
 

رضایت  افزایش ی برایاصلانگیزش و بهداشت روانی هرزبرگ، بُعد حقوق و مزایا، عامل  هنظری مبنایبر  مقدمه:

ح رضایت ررسی سطشود. بر این اساس، هدف از انجام این پژوهش، بوری سازمان محسوب میشغلی و در نتیجه بهره

سابرسان ی حشناختروانهای پذیری آن از ویژگیتأثیرات حسابرسی و مؤسسحسابرسان از حقوق و مزایای دریافتی از 

  ای( است.طرفی به عنوان ابعاد غالب تردید حرفه)یعنی شکاکیت و بی

شاغل  ایکارکنان حرفهشامل  آماری آن جامعهو  توصیفی پیمایشی هایپژوهشاز نوع  پژوهش حاضر روش پژوهش:

ر دگیری نمونه از روش .است یدر استان خراسان رضو رانیا یعضو جامعه حسابداران رسم یمؤسسات حسابرسدر 

دریافتی و  ایمزای ، سطح رضایت از حقوق وهمتغیر وابست .است 1394سال  پژوهشو قلمرو زمانی استفاده شده دسترس 

ز ا، به ترتیب، حسابرس و بی طرفیشکاکیت گیری اندازهبرای . استحسابرس طرفی شکاکیت و بی ،متغیرهای مستقل

  .ه استشدآزمون رگرسیون ترتیبی  با برازشپژوهش  هفرضیاستفاده و و همکاران هارت  وروتر  هایمعیار

سابرسان حریافتی که حاکی از پایین بودن سطح رضایت از حقوق و مزایای د ضمن آن ،نتایج پژوهش حاضر ها:یافته

مزایای  وتری بر کاهش سطح رضایت از حقوق بیش تأثیرطرفی، شکاکیت، نسبت به بی که دهدمیاست، نشان 

  دارد.حسابرسان دریافتی 

ی ی بر ویژگطرفکه بر اولویت ویژگی بی ،هاهای سایر پژوهشاین پژوهش در کنار یافتهنتایج  گیری:نتیجه

ا و هین رویهین بهتردهد که به جز در موارد خاص، بهتر است در استخدام، آموزش، تعیمید، نشان دار تأکیدشکاکیت 

  طرفی در اولویت قرار گیرد. غیره ویژگی بی
 

 ات حسابرسی.مؤسسحقوق و مزایای دریافتی، شکاکیت، ای، طرفی، تردید حرفهبی: های کلیدیواژه
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 مقدمه

 
بهداشت روانی انگیزش و  هیکی از ابعاد مهم در نظری

که در صورت  استهرزبرگ، بُعد حقوق و مزایا 

وری در سازمان پدید آن، رضایت شغلی و بهره تأمین

مین نیازهای کارکنان بر اساس این نظریه، تأ. آیدمی

وری را افزایش و موفقیت سازمان را تواند بهرهمی

حسابرسی نیز به عنوان  اتمؤسس. (1) کندتضمین 

رضایت شغلی و به طور  هسازمان، به طور کلی با مسئل

خاص رضایت حسابرسان از حقوق و مزایای دریافتی 

بین در مواجه هستند. رضایت از حقوق و مزایا 

چون سازمانی )همتواند از عوامل درونحسابرسان می

سیاست و مدیریت، سرپرستی، روابط با همکاران، 

سازمانی )مانند شرایط کاری و امنیت شغلی( و برون

 تأثیرای، مقررات و شرایط رقابت بازار( هالزامات حرف

های پیشین به سازمانی، پژوهشدر بخش درونپذیرد. 

به عنوان شرایط کاری( )حجم کاری باال  تأثیربررسی 

)عاملی  گذار بر فرسودگی افرادتأثیریکی از عوامل 

 اندپرداختهدر سازمان  گذار بر رضایت از شغل(تأثیر

که این امر، سبب کاهش عملکرد و بازدهی کارکنان 

 سازمانی،، در بخش عوامل برونچنینهم (.2) شودمی

ای که همواره در ادبیات از جمله الزامات حرفه

توجه قرار گرفته است،  ای مورددانشگاهی و حرفه

آن از جانب حسابرسان  ای و اعمالحرفه بحث تردید

های با این حال، در هیچ یک از پژوهش (.4و  3) است

که تردید پرداخته نشده است ی تأثیرپیشین به بررسی 

با  ذاتی حسابرس که گاهاً ویژگیای )به عنوان حرفه

تواند بر د( میشوتجربه و آموزش نیز تکمیل می

و مزایای دریافتی داشته  قوقرضایت حسابرس از ح

 ایکه تعریفی جامع از تردید حرفه. در حالی باشد

در ادبیات کنونی و آن وجود ندارد اما دو بُعد غالب 

استانداردهای حسابداری نمایان است که شامل 

طرفی به این بی(. 4)طرفی و شکاکیت است بی

ن نباید در نگرش که حسابرسا کندمیموضوع اشاره 

ها نباید خود جانبداری داشته باشند، به این معنا که آن

یا در جهتی مثبت  بودن(در جهتی منفی )مشکوک

شکاکیت نیز (. 5))زودباوری( سوگیری داشته باشند 

س سطحی از دارد که حسابر تأکیدبر این مورد 

گیرد مدیریت در نظر می نادرستی و تخلف را به وسیله

 (. 6)که خالف آن ثابت شود  مگر این

حسابرس با قرار گرفتن در  اعتقاد بر این است که

های ذاتی خود، ، بسته به ویژگیکارصاحبمحیط 

. این کندای را اعمال میسطحی از تردید حرفه

استدالل وجود دارد که حسابرس شکاک نسبت به 

آوری تری به جمعطرف، گرایش بیشبرس بیحسا

کننده دارد. حسابرسان شکاک، شواهد کافی و متقاعد

تری شواهد بیشی و هم از نظر کیفی، هم از نظر کمّ

ی یا کیفی شواهد افزایش سطح کمّ، لذا. جویندمی

 به وسیلهالزم، باعث برآورد سطح باالتری از تالش 

افزایش تواند در قالب شود. این تالش میحسابرس می

حسابرس از نظر  . در نتیجه،کندساعات کاری بروز 

را متناسب  حقوق و مزایاذهنی، سطح باالتری از 

، از به عبارت دیگر(. 4) تالش خود خواهد دانست

سو حسابرسان شکاک نسبت به حسابرسان یک

 و مزایاحقوق طرف، خود را محق سطح باالتری از بی

ات حسابرسی مؤسسدر  ،دیگر یسودانند و از می
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 حقوق و مزایاطرفی در اغلب بحث شکاکیت یا بی

رود حسابرسان انتظار می ،در نتیجه .شودمنعکس نمی

حقوق و طرف، از شکاک نسبت به حسابرسان بی

 تری داشته باشند. خود رضایت کم مزایای دریافتی

، هدف از ذکر شدبا توجه به مطالبی که در باال 

بررسی سطح رضایت حسابرسان از انجام این پژوهش، 

ات حسابرسی و مؤسساز  حقوق و مزایای دریافتی

 ی حسابرسانشناختروانهای آن از ویژگی پذیریتأثیر

دید طرفی به عنوان ابعاد غالب تر)یعنی شکاکیت و بی

 بیشترهای پیشین، که پژوهش برخالف. استای( حرفه

 مؤسسهدریافتی الزحمه مبحث حقمتمرکز بر  هاآن

 این پژوهش، معطوف، است کارصاحبحسابرسی از 

ات مؤسسدریافتی حسابرسان از  حقوق و مزایایبه 

 . استهای پایین( رده )به ویژه حسابرسی

در دانستن و  به خوانندگانتواند پژوهش حاضر می

توانایی  کرده وکمک ای درک جوانب تردید حرفه

های فردی )رویکرد گیری تفاوتسنجش و اندازه

طرفی افراد( در رفتار تردیدی را تبیین شکاکیت یا بی

رفتار بینی های پیشالگودقت چنین، همکند. 

در مورد رضایت از حقوق و  ویژه)به  حسابرسان

گفتنی ات( را افزایش دهد. مؤسسدریافتی از مزایای 

بر اهمیت  به طور مستمرحسابرسی  هحرف است که

ارتقای آن داشته و به طور فعالی  تأکیدای تردید حرفه

ادبیات  حاضر،پژوهش (. 4و  3) کنددنبال می را

 ایبهبود مستمر تردید حرفهکمک به مربوطی را برای 

 . آوردفراهم می

 پژوهش و هدر ادامه به بیان مبانی نظری، پیشین

روش پژوهش  شود وپرداخته می پژوهشهای فرضیه

متغیرها و  ، معرفیآماری و نمونه پژوهششامل جامعه

آزمون ، نتایج سپس. شودمیروش پژوهش ارائه 

، سرانجام. شودمی تشریح آنها و تحلیل فرضیه

 بیانهای پژوهش پیشنهادها و محدودیت، گیرینتیجه

 .شودمی

 

 پژوهش پیشینه مبانی نظری و
 ها،در آنهای اجتماعی هستند که ها، نظامسازمان

جمله  از .تعهد منابع انسانی ضامن اثربخشی است

رضایت شغلی منابع انسانی، تعهد  بر اثرگذار متغیرهای

بخش است. رضایت شغلی به عنوان هیجانی لذت

تعریف شده که از ارزیابی، واکنش عاطفی و نگرش 

و ابعاد گوناگونی مانند  ناشی سازمانفرد نسبت به 

های ارتقاء، رضایت از حقوق و دستمزد، فرصت

  (.7) دارد غیرهامنیت شغلی، اهمیت شغل و 

های مربوط به رضایت شغلی و بُعد یکی از نظریه

بر اساس  .امید و انتظار است هحقوق و دستمزد، نظری

تعیین نوع و میزان رضایت  این نظریه، انتظارات فرد در

 باالثر است. اگر انتظارات فرد از شغلش شغلی مؤ

شود. تر حاصل میباشد، رضایت شغلی دیرتر و مشکل

، ممکن است فرد در صورتی از شغل نمونهبه عنوان 

شده از راضی شود که بتواند به تمامی انتظارات تعیین

چنین شخصی  عمل بپوشاند. مسلماً هل، جامطریق اشتغا

را از  ترین انتظاربه مراتب، دیرتر از کسی که کم

این طبق . رسدمیرضایت شغلی  شغلش دارد، به

انطباق کامل انتظارات  از طریقرضایت شغلی  ،نظریه

 شود. در این نظریه، هرهای فرد تعیین میبا پیشرفت

در حد  کار اندازه احتمال وقوع موفقیت در انجام
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اندازه میزان تطابق و هماهنگی  هر باالتری قرار گیرد،

تر توانایی فرد و نیازها و انتظارات شغلی او بیش بین

اندازه میزان حقوق و دستمزد وی در سطح  هر شود،

تر، هر اندازه ادراک باالتری قرار گیرد و از همه مهم

ها الزحمه و سایر پاداشاو از منصفانه بودن میزان حق

در سطح باالتری قرار گیرد، احتمال بقای وی در 

 (.8) سازمان و رضایت وی باالتر خواهد بود

و  هستندات حسابرسی مؤسسحسابرسان نیز کارکنان 

 حقوق و مزایابحث رضایت شغلی و بُعد رضایت از 

طور که در بخش مقدمه همان. وجود داردها برای آن

از عوامل  و مزایا حقوقذکر شد، مبحث رضایت از 

پذیرد که از می تأثیرسازمانی و برون سازمانیدرون

ای الزامات حرفه موضوع سازمانیعوامل برونجمله 

ای به عنوان ای است. تردید حرفهتردید حرفه ویژهبه

های ذاتی حسابرس، دارای دو بُعد یکی از ویژگی

 طرفی است.غالب شکاکیت و بی

حسابرسان با قرار گرفتن در محیط کاری 

ای را برای ، سطحی از تردید حرفهکارصاحب

حسابرسان  هاما هم بندندهای خود به کار میرسیدگی

 احتماالًهای ذاتی یکسان برخوردار نیستند و از ویژگی

گیرند. به صورت متفاوتی بکار میای را تردید حرفه

در  مورد اشارهای بُعد غالب تردید حرفهدو 

 پیشین و استانداردهای حسابداری هایپژوهش

که در ادامه به ( 9و  4) استطرفی شکاکیت و بی

 شود.پرداخته می هاآنتوصیف هر یک از 

 

 شکاکیت
داشتن سوءظن عنوان تواند بهشکاکیت میبُعد 

نسبت به طرف مقابل در ازای حصول بهترین نتیجه در 

فرض حسابرس پیش ،در واقع(. 10)نظر گرفته شود 

شکاک این است که همواره ادعاهای مدیریت 

، شکاکیت در رویکرد حسابرسی اساساًنادرست است. 

به این رویکرد  بکارگیری گاهی مطرح است.آکار

که احتمال تحریف و شود توصیه میژه در شرایطی وی

شکاکیت  مفهوم(. 11و  4)  باشد داشتهتقلب وجود 

بسیار مورد توجه قرار ای دانشگاهی و حرفهدر ادبیات 

، نلسونبر اساس پژوهش ، به عنوان نمونهگرفته است. 

حسابرسانی وجود دارد که سطح باالیی شکاکیت در 

)هم به صورت کیفی و هم کمی(  ایاز تردید حرفه

کنند. با این برای درستی و صحت شواهد طلب می

بر که شکاکیت، هزینه کندان میعنو نلسونحال، 

به  کارایی حسابرسی شود.نااست سبب  ممکن و است

آوری نمونه، شکاکیت ممکن است به جمععنوان 

زمانی  هبودجمنجر شود و یا  الزمبیش از حد  شواهد

 هایپژوهشاین هشدار در  (.4) را به شدت هدر دهد

به همین علت،  (.12-16) شده است مطرحنیز  اخیر

 ،اعتمادداشتن سطح مناسبی از  معتقد استشاوب 

و با بخش جداناپذیری از فرآیند حسابرسی است 

های توجه به حجم گسترده معامالت و تراکنش

حسابداری، حسابرس باید به طور معقولی به 

. با این حال، کنداعتماد  کارصاحبهایی از کار بخش

 برسوء  آثارممکن است  کارصاحباعتماد کامل به 

باشد و کیفیت حسابرسی را به  های داشتتردید حرفه

خطر اندازد. بر این اساس، به جای اعتماد، 

)شکاکیت( به عنوان ورودی اساسی و  نداشتناعتماد

 شودتر به کیفیت حسابرسی در نظر گرفته میمهم
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ای به لحاظ و تردید حرفه نداشتنمفهوم اعتماد(. 17)

این تلقی از ها بسیار نزدیک به هم هستند. ویژگی

ال به عنوان تمایل به شک داشتن، سؤ شکاکیت،

و نتایج  کارصاحبپرسیدن یا مخالفت با ادعاهای 

دیدگاه (. 18و  17) شودشده تعریف میکلی پذیرفته

د توجه و کنکاش مورها در پژوهشنیز  نداشتناعتماد

 بر نداشتناست. تمرکز دیدگاه اعتماد قرار گرفته

و توجه حسابرس به  کارصاحب-ارتباط حسابرس

که از اهمیت ثانویه برخوردار است. این  بودهشواهدی 

 شکاکیتاست که اعمال  منطق استواردیدگاه بر این 

کاری، تحریف و تواند عواقب مربوط به فریبمی

مدیریت و کارکنان  طلبانهمنفعترفتارهای 

در مجموع (. 20و  19) درا کاهش ده کارصاحب

شده، بسیار  نسبت به شواهد کسبحسابرسان شکاک 

 (. 21و  19، 18)د هستنکار محافظه

 
 طرفیبی

طرفی، بُعد مدنظر استانداردهای حسابرسی بُعد بی

از  در واقع، بر اساس استانداردهای حسابرسی،است. 

داشته اعتماد حسابرس نباید به مدیریت  طرف یک

حسابرس نباید فرض را بر طرف دیگر و از  باشد

 بر این اساس، (.4) نادرستی ادعاهای مدیریت بگذارد

اعتماد همراه » رویکردتواند به عنوان طرفی میبُعد بی

طرفی بی چنین،هم (.22-25) شود تعریف «بررسیبا 

قبولی ادعاها و اظهارات مدیریت تا  تعادلی بینایجاد 

به وسیله حسابرس وی  نسبت بهکامل  نداشتناعتماد

فرض پیش که به جای آن ،. به بیان دیگراست

از  نکردنجانبداری یا کردنجانبداری حسابرس،

 بر کفایت و متقاعدکنندهاهای مدیریت باشد باید عاد

 ،یعنی. (4) دکنتمرکز بودن شواهد حسابرسی 

و نه مخالفت نه طرفداری کامل  حسابرسفرض پیش

بلکه داوری متعادل و  استی مدیریت ادعاها کامل با

، تردید چنینهم(. 26) استادعاها  پیرامون منصفانه

نوعی نگرش : شده استتعریف  نیز گونه ای اینحرفه

در منصف در حسابرس که وی را به عنوان یک داور 

معادل با نداشتن نیز طرفی دیدگاه بی(. 27) نظر گیرد

در عقاید و  جهت مثبت یا منفی( در)جانبداری 

طبق این (. 5)شده است باورهای حسابرسان تعریف 

گفته، مشکوک بودن به معنای اجتناب از اعتماد یا 

طور کلی،  شک داشتن به جوانب و عقاید است. به

طرفی حاکی از های تجربی پیرامون مفهوم بیبررسی

آن است که حسابرسان با داشتن تفکری سنجیده 

نسبت به داشتن تفکری مطلق و اجرایی، اقدامات و 

تری از خود تر و مناسبهای تردیدی بیشقضاوت

گرا تفکر سنجیده به معنای عینیت، واقع. دهندبروز می

و تعمق در فرآیند ارزیابی و و دارا بودن ذهن باز 

پردازش شواهد است. طبق این تفکر، افراد به منظور 

 بسیار وسیع و چند هبررسی چرایی یک مسئله، گستر

گیرند. عدی از تفاسیر و موارد جایگزین را در نظر میبُ

مقابل، در تفکری اجرایی و مطلق،  هدر نقط

 پیش ای از رویکردهای جایگزین و ازمجموعه

بر شواهد خاص و  در آن که ردشده وجود داتعیین

 .(28) استتری تمرکز بیشمطلوب مواضع فردی، 

 

 پیشینه پژوهش
در پژوهشی به بررسی تأثیر  و همکاران آگارواال
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 ای بر درک مفاهیمخودفریبی و تردید حرفه دو مؤلفه

 پژوهشاخالقی حسابرسان پرداختند. نتایج  و موازین

ثیر ها تألفهاین مؤ که هر دو بودآنان حاکی از آن 

ای بر درک مفاهیم اخالقی حسابرسان مالحظهقابل

از جمله  شناسیهای جمعیتداشته و با توجه به ویژگی

ثیرگذاری متفاوت میزان این تأدانش  سن، تجربه و

است. به طوری که افراد دارای خودفریبی باالتر و 

کاری دستتری به تمایل بیشتر، ای کمتردید حرفه

سنجش  )به عنوان شاخص آنمدیریت سود از طریق 

 نیز در و همکاران کوهن. (29) موازین اخالقی( دارند

طرفی عد شکاکیت و بیبه بررسی دو بُپژوهشی 

حسابرسان با برآیندهای شغلی حسابرسان )رفتار 

پرداختند. گیری از کار( کنارهشهروندی حسابرسان و 

طرفی سبب بُعد بیکه نشان داد  آنانپژوهش  نتایج

در حالی  شودمیگیری از کار حسابرسی کاهش کناره

عکس این  یقدقبه طور که برای بُعد شکاکیت 

عد شکاکیت چنین، وجود بُموضوع صادق است. هم

 .(30) شودمیرفتار شهروندی  تنزلدر حسابرس سبب 

هوشمندی بررسی به در پژوهشی و همکاران  گریفیث

ای و ارتباط آن با حسابرسان در اعمال تردید حرفه

ی هابرآوردهای پیچیده حسابرسی پرداختند. یافته

ناتوانی حسابرسان در  که نشان داد پژوهش آنان

ها به دلیل اتکای بیش از حد به بررسی کاربرگ

های های مدیریت در برابر پرسشاظهارات و پاسخ

کشیدن مفروضات نحسابرسی و به چالش  گروه

ای تردید حرفه نکردنکه نشان از اعمال است مدیریت

(. نتایج پژوهش راسو نیز حاکی از آن 31د )کافی دار

است که شواهد کلی به همراه تفاسیر خالصه نسبت به 

تر از این شواهد، اعمال تر و تفاسیر کاملهد جزئیشوا

تری را از جانب حسابرس طلب ای بیشتردید حرفه

دیگر در پژوهشی  و همکاران ریفیثگ (.32کند )می

ای در برآوردهای به بررسی اهمیت تردید حرفه

پیچیده حسابداری پرداختند. نتایج پژوهش آنان 

تر درباره شواهد آن بود که تفکر بیشحاکی از 

تر، الزمه شده به جای کسب شواهد بیشآوریجمع

. بولین و (33ای و مثمرثمرتر است )تردید حرفه

تأثیر تغییر الزامی  بررسی به همکاران در پژوهشی

شده در ای اعمالحسابرس و ارتباط آن با تردید حرفه

پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان دیریت اظهارات م

حسابرس و  یبر چارچوب ذهن یالزام رییتغکه  داد

 یاثر کند،یاظهارت اعمال م نیکه نسبت به ا یدیترد

موجب حسابرس،  رییاز تغ ییهادارد. وجود نشانه یمنف

حسابرس نسبت به اظهارات مدیریت شود که می

 نتایج .(34) تری داشته باشدای کمتردید حرفه

که  نشان داد کوهن و همکاراندیگر پژوهش 

های شغلی )یعنی تناسب شغل و شکاکیت با نگرش

منفی  رابطهاعتماد سازمانی(  ای وفرد، هویت حرفه

حسابرسان  نگرش در مندتغییر هدفاین یک و  دارد

های شغلی و طرفی بر نگرش، بیچنیناست. هم

دهد آن، دارای تأثیر مثبت بوده که نشان میجوانب 

حرفه  درتری برای ادامه کار عزم بیشحسابرسان 

حاکی از آن است  پژوهش. ادبیات دارندحسابرسی 

ای در زمره مفاهیم بسیار با اهمیت قرار که تردید حرفه

 نتایج پژوهش سیریواردانی و همکاران. (35) دارد

ذهن  عددو بُ ای شاملتردید حرفه داد که نشان

گر و توانایی حسابرس برای ارزیابی شواهد پرسش
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ای را نوعی مهارت تردید حرفه. آنان استحسابرسی 

 دکرتوان آن را کسب برشمردند که به مرور زمان می

اعمال تردید  به بررسی در پژوهشی (. فنگ و لی36)

 بینیحسابرس و ارتباط آن با پیش به وسیلهای هحرف

در تداوم فعالیت  آنمدیریت و نقش  به وسیلهسود 

نشان داد که  پژوهش آنان . نتایجپرداختندشرکت 

را در ارتباط با اظهارات ای حسابرسان تردید حرفه

های بینی، پیشنمونهمدیریت )به عنوان  مالی آینده

کنند و مدیریت( اعمال می به وسیلهسود انجام شده 

شود شواهد مهمی در رابطه با تداوم این امر سبب می

و  گلوور .(37) دست آیدهب کارصاحبفعالیت 

به بررسی چگونگی ارتقای تردید در پژوهشی  پراویت

آنان  پژوهشای در حسابرسان پرداختند. نتایج حرفه

های مالی مانند صورتهای خاص حسابکه نشان داد 

. استای برآوردها نیازمند بکارگیری تردید حرفه

از بردن میزانی کارای مستلزم بهن، تردید حرفهیچنهم

مراقبت و هوشیاری در چارچوب استانداردهای 

 . (38) استای و مقررات حرفه

انجام  و همکاران اوتلسر به وسیلهی که پژوهشدر 

شد که  بیانای ابعاد مختلفی ، برای تردید حرفهشد

شواهد،  هگر و ارزیابی منتقادانتوان به ذهن پرسشمی

شف تقلب، مخالفت در برابر ک توانایی برای

کارانه در برابر کردن، جانبداری محافظهاعتماد

شکاکیت  سرانجامقضاوت حسابرسی، استقالل و 

توان ای میرفهتردید ح درست اشاره کرد. با اعمال

تری از های بیشسرنخ ،به عنوان نمونهمسائل موجود )

د و اقدامات مناسب )به وجود تقلب( را شناسایی کر

در انجام حسابرسی تعداد ساعات بودجه  نمونه،عنوان 

تری را کشف شده را افزایش داد، موارد متناقض بیش

د( کرصحبت  کارصاحبتری با بیش تأکیدکرد و با 

 آثاردر پژوهشی  و ریمرز کارپنتر. (39) دادانجام را 

ای در اعمال تردید حرفه شریک حسابرسی بر تأکید

 پژوهش نتایجدند. کرارتباط با موارد تقلب را بررسی 

 تر شریک حسابرسی بربیش تأکیدنشان داد که آنان 

ای، سبب شده است که حسابرسان عوامل تردید حرفه

های کم یا تری )حتی با وجود نشانهتقلب بیش خطر

در (. 40) زیاد از وجود عوامل تقلب( کشف کنند

ای شناخت مشتری و اهمیت هویت حرفه آثاررابطه با 

 رفتن باالکه های حسابرسی، مشاهده شد در قضاوت

حسابرس از  های که در اثر استفاداهمیت هویت حرفه

شود، سبب ای حاصل میهای حرفهیارها و ارزشمع

هویت که از این طریق شود ای میارتقای تردید حرفه

ای سبب به ه. افزایش تردید حرفشودحفظ میای حرفه

 وشود میثر و قابل اجرا وجود آمدن راهبردی مؤ

از جانب که  ،استقالل حسابرس مربوط بهتهدیدات 

 ،استکار متوجه حسابرس آشنایی و شناخت صاحب

 (.41) دهدمیکاهش را 

که  دادنشان  ی دیگرهاپژوهشبرخی نتایج 

سسات حسابرسی در محیطی رقابتی فعالیت کرده و مؤ

مشتریان خود، فشار  حفظبرای که این امر سبب شده 

ها و خواسته ند. از این رو،کنمضاعفی را تحمل 

کار را در نظر گرفته و های صاحباولویت

را های حسابرسی و غیرحسابرسی آینده الزحمهحق

. به همین جهت، ارتقای کارایی و کنندتعدیل می

کار ممکن است بر روابط اقتصادی و فردی با صاحب

ای حسابرسی، اثربخشی آن و تردید حرفه هزینه



                                          رضایت حسابرسان از حقوق و مزایای دریافتی از مؤسسات حسابرسی و ... 

 1397 بهار و تابستان، 19، پیاپی اول ، شمارههفتممجله حسابداری سالمت، سال        64

نوعی سبب کاهش به  ،گذارد. یعنیبثیر حسابرس تأ

ای و به ویژه شکاکیت حسابرس در تردید حرفه

 (. 43و  42، 4ها شود )رسیدگی

کار بر ثیر فشار صاحبهای دیگری نیز تأپژوهش

ای را آن با تردید حرفه رابطهقضاوت حسابرس و 

نتایج چندین پژوهش نشان داده (. 44دند )کربررسی 

کار در نظر گرفته زیان صاحب خطرهنگامی که  است

ای کار اهمیت ویژهکه یک صاحب شود یا اینمی

تری به حفظ رضایت دارد، حسابرسان تمایل بیش

د نکار به جای داشتن نگرشی منتقدانه خواهصاحب

شود شکاکیت حسابرس کاسته میاز داشت و به نوعی 

(45-48). 

های تأثیر سبکدر پژوهشی حیدر و نیکومرام 

ای را بررسی کردند و به این نتیجه تفکر بر تردید حرفه

ای گذار بر تردید حرفهرسیدند که سبک تفکر قانون

های تفکر اجرایی، دار و سبکفی و معنیتأثیر من

گر و آزاداندیش با تردید گر، برونگر، درونقضاوت

چنین، سه دار دارد. همای رابطه مثبت و معنیحرفه

کار با تردید حافظهنگر و منگر، جزئیسبک تفکر کلی

ندارد و بر آن تأثیرگذار نیست  دارای رابطه معنیحرفه

به بررسی در پژوهشی احمدزاده و همکاران (. 49)

رابطه بین ابعاد شخصیتی و نوع جنسیت با رفتارهای 

نتایج پژوهش کاهنده کیفیت حسابرسی پرداختند. 

دار بین رفتارهای که رابطه معنی بودحاکی از آن آنان 

گانه شخصیت کیفیت حسابرسی و ابعاد پنج کاهنده

پذیری، گرایی، انعطافرنجوری، برون)روان

کاری( وجود دارد. به عبارت وجدان پذیربودن ودل

دیگر، شخصیت فرد در رغبت به انجام این نوع 

در  کفاش و ایمانی. (50) رفتارها تأثیرگذار است

های تأثیر تعهد سازمانی و ارزشبه بررسی  پژوهشی

شده در بین های کشفر قصد گزارش تخلفاخالقی ب

نتایج پژوهش پرداختند.  حسابداران بخش عمومی

های اخالقی سازمانی و حاکی از تأثیر ارزشآنان 

سازمانی تخلف تعهد سازمانی بر قصد گزارش درون

. در نتیجه، افزایش سطح تعهد سازمانی بودحسابداران 

ای هحسابداران و بهبود فرهنگ سازمانی و ارزش

اخالقی سازمانی به منظور افزایش احتمال گزارش 

ولیان و (. 51ت )ها حائز اهمیت استخلف به وسیله آن

همکاران نیز در پژوهشی با استفاده از تحلیل تفسیری 

ای ساختاری به بررسی عوامل مؤثر بر تردید حرفه

ترین اساسید. نتایج پژوهش آنان نشان داد که پرداختن

بر شده الگوی طراحی بر مبنایای عوامل تردید حرفه

های مربوط به استقالل و تخصص شاخصاساس 

شامل  دلفیروش اجرای نتایج حاصل از حسابرس 

استانداردهای حسابرسی،  تسلط برطرفی حسابرس، بی

قوانین و  اطالع ازهای حسابرسی و مهارت داشتن

چنین، است. هم اداراوراق به بورس و مقررات تجارت

اثرترین عامل بر  در باالترین سطح و در واقع کم

اختیار، از ای حسابرسان، بُعد تشریح تردید حرفه

های پذیری به عنوان ویژگیهای مسئولیتشاخص

 (. 52شناختی است )روان

جو  نیرابطه ب شهریاری و برزگر در پژوهشی

 یو سازمان یاو مشاوره با تعهد حرفه یاخالق

نتایج دند. کری را بررسی حسابداران بخش عموم

که بین سطح نظارت دریافت  دادنشان آنان پژوهش 

شده به وسیله حسابداران مبتدی با تعهد سازمانی و 
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ای آنان و بین سطح حمایت اجتماعی دریافت حرفه

ی آنان شده به وسیله حسابداران مبتدی با تعهد سازمان

اما بین سطح وجود دارد  دارمعنیرابطه مثبت و 

حمایت اجتماعی دریافت شده به وسیله حسابداران 

 دارمعنیای آنان رابطه منفی و مبتدی با تعهد حرفه

چنین، بین درک حسابداران مبتدی و وجود دارد. هم

اخالقی سازمان با تعهد سازمانی آنان و  با سابقه از جو

ای حسابداران مبتدی و نی با تعهد حرفهبین تعهد سازما

 (.53د )وجود دار دارمعنیبا سابقه رابطه مثبت و 

به این نتیجه رسیدند در پژوهشی و همکاران   هرمزی

 نانیاطم شامل فردیشناختی های روانکه سوگیری

 دیو در دسترس بودن بر ترد ءنقطه اتکا اندازه، از شیب

 این وجود و دارند منفی تأثیر ای حسابرسحرفه

 سطح اعمال برای حسابرسان توانایی هاسوگیری

 را حسابرسی فرایند در ایحرفه تردید از مناسبی

در پژوهشی با عنوان  نیز صالحی(. 54دهد )می کاهش

ای حسابرس و کیفیت حسابرسی به رابطه اخالق حرفه

 و یکپارچگی بر حسابرس تعهد کهاین نتیجه رسید 

وی  ایحرفه طرفیبی و حسابرس استقالل صداقت،

 رفتار به حسابرس تعهد چنین،تأثیرگذار است. هم

 عملکرد و حسابرسی و رازداری حرفه در ایحرفه

 و مثبت تأثیر حسابرسی کیفیت بر حسابرس ایحرفه

به نیز  زاده و همکارانرجبعلی (.55) دارد دارمعنی

 طرفی تردیدبررسی رابطه بین دو بُعد شکاکیت و بی

 ای حسابرس پرداخته و به اینای با قضاوت حرفهحرفه

 رابطهخطر باال، در محیط کنترلی با نتیجه رسیدند که 

 رابطهنسبت به « های دیرباورانهطرفی و قضاوتبی»بین 

تر است. قوی «های دیرباورانهشکاکیت و قضاوت»بین 

های و قضاوت طرفیبی»بین  رابطهچنین، هم

باال، شدت  در محیط کنترلی با خطر« دیرباورانه

رابطه داری در شدت یابد. با این حال، تفاوت معنیمی

در دو محیط « ی دیرباورانههاشکاکیت و قضاوت» بین

باال و پایین وجود ندارد. در  کنترلی دارای خطر

تجربی در حمایت از شواهد  هایافته ، اینمجموع

دیدگاه حاکم بر استانداردهای حسابرسی مبنی بر 

 فراهم« طرفی نسبت به بُعد شکاکیتبُعد بی»ترجیح 

درک در پژوهشی  سقرلو و پیریتحریری  (.56آورد )

در کار  ایحرفه دیترد ییربنایحسابرسان از مفهوم ز

کرده و به این نتیجه  را بررسی مستقل یحسابرس

بین رتبه حسابرس، عضویت در جامعه  رسیدند که

حسابداران رسمی، سن، سطح تحصیالت و رشته 

ای تحصیلی و درک حسابرس از مفهوم تردید حرفه

 . (57) وجود دارد داررابطه معنی

در پژوهشی زاده و قلی یالستانیل شیراندیفالح خ

ای با نگرش شغلی و به بررسی رابطه تردید حرفه

نتایج  ایل به ترک خدمت حسابرسان پرداختند.تم

ای خنثی با تردید حرفهکه  پژوهش آنان نشان داد

 اماندارد  دارمعنیشاغل رابطه فرد شغل و بین تناسب 

ای رابطه با شناسایی حرفهای خنثی تردید حرفه

ای جسورانه با تردید حرفه چنین،هم .دارد دارمعنی

ای و شاغل، شناسایی حرفهفرد شغل و بین تناسب 

، افزون برایندارد.  دارمعنیاعتماد سازمانی رابطه 

 فرد شاغل،شغل و  بین ای با تناسبشناسایی حرفه

سازمانی و تمایل به ترک خدمت حسابرسان  اعتماد

حسینی و همکاران در . (58) دارد دارمعنیرابطه 

ای های تأثیرگذار بر تردید حرفهلفهپژوهشی مؤ
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و به ده کرحسابرسان با تکیه بر ابعاد فردی را بررسی 

وجوی دانش، اعتماد که جست این نتیجه رسیدند

ای تأثیر فردی بر تردید حرفهمیان نفس و درکهب

، سن و سابقه یچنین، نوع مؤسسه حسابرسدارد. هم

ای ثر بر تردید حرفهفراد نیز از جمله عوامل کنترلی مؤا

اما بین جنسیت و سطح تحصیالت با تردید  است

رویایی و  .(59داری وجود ندارد )رابطه معنیای حرفه

های تردید رابطه بین شاخص نیز در پژوهشی انهمکار

ای حسابرسان مستقل را ای و قضاوت حرفهحرفه

حاکی از آن آنان  پژوهشهای بررسی کردند. یافته

بود که در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه 

ای و قضاوت حسابداران رسمی ایران، بین تردید حرفه

(. 60د )وجود دار دارمعنیای رابطه مثبت و حرفه

به شناسایی  در پژوهشیکیا مالنظری و اسماعیلی

ی اثرگذار بر مهارت حسابرس شناختروانهای ویژگی

قضاوت حسابرسان در مراحل حسابرسی  برو در ادامه 

تمامی که نشان داد  پژوهش آنان پرداختند. نتایج

ثر بوده های برشمرده بر مراحل حسابرسی مؤویژگی

اوت در هر مرحله از حسابرسی هر یک اثری متف اما

 (. 61) دارد

 

 فرضیه پژوهش
د، شه های قبل ارائکه در قسمت مطالبیبر اساس 

حسابرس شکاک که  دکرادعا توان می به طور خالصه

طرف، برای تکمیل فرآیند نسبت به حسابرس بی

شواهد اضافی و انجام آوری حسابرسی، نیازمند جمع

ات مؤسسدر  چنین،های بیشتر است. همتالش

ای، سایر های باالی حرفهحسابرسی، به غیر از رده

 حقوق و مزایایزنی پیرامون توانایی چانه ها غالباًرده

شکاکیت نسبت به از یک سو  ،خود را ندارند. لذا

دریافت حسابرس برای  شود توقعسبب میطرفی، بی

دیگر در  باالتر افزایش یاید و از سوی مزایایحقوق و 

ازایی نخواهد این توقع باالتر حسابرس، مابه عمل

بینی است که شکاکیت قابل پیش ،داشت. بنابراین

از  حسابرسان راسطح رضایت طرفی، نسبت به بی

 ، فرضیهوصف. با این دهدمیکاهش  حقوق و مزایا

 تدوین شد:پژوهش به شرح زیر 

طرفی، سطح رضایت از اکیت، نسبت به بی: شکفرضیه

 دهد.را کاهش می حقوق و مزایای دریافتی

 

 پژوهش روش

 

 و نمونه پژوهش  آماری هجامع
 و قلمرو مکانی 1394نی پژوهش سال قلمرو زما

 مؤسساتشاغل به کار در ای کارکنان حرفه آن

ایران در  عضو جامعه حسابداران رسمی حسابرسی

است. برای گردآوری استان خراسان رضوی 

گیری در دسترس، با استفاده از روش نمونهاطالعات، 

آماری قرار  هدر اختیار جامع نامهپرسش 160حدود 

در آوری و تحلیل شد. جمع کامل هنسخ 97گرفت و 

بررسی سطح رضایت حسابرسان منظور بهاین پژوهش 

از  ات حسابرسی،مؤسسدریافتی از  حقوق و مزایایاز 

 هبه منظور آزمون فرضی وای نمونهآزمون تی تک

. شده است، از رگرسیون ترتیبی استفاده پژوهش

گیری ، نتیجههادادهدلیل ماهیت پژوهش و نوع به

-فاورپژوهش ، به پیروی از پژوهش هفرضیپیرامون 
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و به  )توصیفی(صورت کیفی به ،مارچسی و امبی

ی ضرایب دارمعنیهای ترتیب، با توجه به آماره

رگرسیونی، آزمون نسبت احتمال، آزمون نکویی 

های برازش پیرسون و ضریب پزودو )شامل آماره

انجام شده فادن( کرک و مککاکس و نل، نیجل

نسبت احتمال، با توجه به  . در آزمون(62) است

 الگوی، کای اسکوئر هی مقدار آماردارمعنی

ی برازش . آزمون نکویشودارزیابی میرگرسیونی 

تا چه  الگونمایی دهد که درستپیرسون نیز نشان می

 در عمل هااین آماره ،. بنابراینمیزان مناسب است

 %5از  های آندارمعنیچه سطح  ، یعنی هراستمنفی 

تر باشد، در آن صورت تر و به یک نزدیکبزرگ

قابل مستقل تناسب های مقادیر متغیر وابسته و متغیر

یب پزودو نیز معادل . ضردارند با یکدیگر قبولی

و هر چه به  استضریب تعیین در رگرسیون معمولی 

آن است که  هدهندنشانتر باشد، یک نزدیک

کرده تقل در تبیین متغیر وابسته بهتر عمل سمتغیرهای م

 .است

 

 متغیر وابسته
و حقوق پژوهش، سطح رضایت از  همتغیر وابست

ال فاده از سه سؤکه با است است مزایای دریافتی

معطوف  ،شده ال یادشود. در واقع سه سؤمی ارزیابی

، های حسابرسبا توانایی حقوق و مزایامتناسب بودن 

متناسب و حسابرس  همتناسب بودن حقوق و مزایا با رد

 و استبودن حقوق و مزایا با کیفیت کار حسابرس 

برای رعایت اختصار، با عنوان معیار اول، معیار دوم و 

ارزیابی میزان برای  شود.یاد میاز آن معیار سوم 

دریافتی از  حقوق و مزایایرضایت حسابرسان از 

ای برای نمونهآزمون تی تک از ات حسابرسیمؤسس

 هبه منظور آزمون فرضیو  معیارهای اول تا سوم

 .استفاده شدرگرسیون ترتیبی  از، پژوهش

 

 متغیرهای مستقل و کنترلی
 ابعادشامل مستقل در این پژوهش، متغیرهای 

با استفاده از . شکاکیت استطرفی شکاکیت و بی

طرفی با استفاده از معیار و بی معکوس معیار روتر

. (64و  63شود )سنجیده میو همکاران  ترها

سوال  25شامل  فردی روتراعتماد میان نامهپرسش

 هایباره، سوال با بررسی و مطالعه چنداست که 

مشترک و دارای جوانب فرهنگی، سیاسی، شخصی و 

هشت سوال به منظور  سرانجامد و شحذف  غیره

الزم به ذکر انتخاب شد.  شکاکیتعد گیری بُاندازه

است برای سنجش معیار شکاکیت، از امتیازات 

 هایسؤال ده است.شمعکوس این معیار استفاده 

انتخابی برای هر بُعد، جوانب مختلفی را پوشش 

برای هر  سؤال، میانگین هر هشت سرانجامدهد. می

رگرسیونی در برازش  مستقلبُعد، به عنوان متغیر 

ای هارت و حرفهتردید  نامهپرسشاستفاده شد. 

بُعد تردید  6از سوال است که  30نیز شامل  همکاران

انجام شده تعدیالت ( تشکیل شده است. 21ای )حرفه

انجام و نیز نامه این پرسش روی روتر نامهپرسش ایبر

 طرفیبیعد هشت سوال به منظور بررسی بُ سرانجام

ها با نامهاست تعدیل پرسش گفتنید. شانتخاب 

استفاده از نظر خبرگان انجام شده و از روایی الزم 

متغیرهای کنترلی پژوهش نیز شامل دار است. ربرخو
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شناسی مانند جنسیت، سن، سطح متغیرهای جمعیت

تحصیالت، مدت اشتغال در حرفه )تجربه( و رتبه 

 ای است.حرفه

 

 هایافته

 
ر وصیفی، پایایی ابزادر این بخش از پژوهش، آمار ت

 اهآزمون و آمار استنباطی مربوط به آزمون فرضیه

 شده است.ارائه 

 

 آمار توصیفی
 شناسیآمار توصیفی مربوط به متغیرهای جمعیت

طور همان .استارائه شده  1 شماره جدول درپژوهش 

دهندگان )حدود پاسخ بیشتر شود،که مشاهده می

بیش از نیمی از  اند،( را مردان تشکیل داده%72

سال )با درصد  30 تا 26دهندگان دارای سن پاسخ

دهندگان مدرک ( هستند و بیشتر پاسخ%6/54فراوانی 

. با دارند( %2/72 ارشد )با درصد فراوانیاسیکارشن

که سطح نارضایتی از حقوق و مزایای  توجه به این

دریافتی در مؤسسات حسابرسی، در سطوح پایین 

سابرس( مشهودتر است، قسمت ح)حسابرس و کمک

شده در پژوهش آماری و نمونه انتخاباعظم جامعه

که مقایسه  ( از این قشر است. ضمن این%75)حدود 

های باالتر از سطح نارضایتی از حقوق و مزایا بین رده

 ( در مقایسه با رده کمک33/2حسابرس )با میانگین 

ن ( نشا41/2( و حسابرس )31/2حسابرس )با میانگین 

دهد که نارضایتی در این دسته نیز وجود دارد. می

طرفی نسبت به شکاکیت میانگین معیار بی ،چنینهم

تواند نشان از در تمامی متغیرها باالتر است که می

استاندارهای  تأکیدطرفی )که مورد بکارگیری بُعد بی

افزون حسابرسان باشد.  به وسیلهحسابرسی است( 

ارقام مربوط به متغیر سطح رضایت از حقوق و  براین،

مزایای دریافتی مبین آن است که در هر یک از 

معیارها و میانگین سه معیار، سطح رضایت از حقوق و 

تفاوتی( تر از میانگین مفروض )نقطه بیمزایا پایین

شواهد نسبی  پژوهشاست و به نوعی، آمار توصیفی 

مزایای دریافتی از  پیرامون وجود نارضایتی از حقوق و

، چنینهمآورد. مؤسسات حسابرسی را فراهم می

حسابرس )با میانگین میانگین بین رده شغلی کمک

تر است به این های باالتر، پایین( نسبت به رده31/2

تر، نارضایتی از حقوق و های پایینمعنا که در رده

  مزایا بیشتر است.

 

 ابزار آزمون  بررسی پایایی
 یهاسؤالدر این پژوهش برای بررسی پایایی 

ا بطرفی )مرتبط گیری شکاکیت و بیمرتبط با اندازه

 هایسؤالو روتر( و نیز و همکاران دو معیار هارت 

ز امرتبط با سطح رضایت از حقوق و مزایای دریافتی، 

کردن استفاده  هدو روش آلفای کرونباخ و دو نیم

ه ارائ 2 شماره جدول شود. نتایج بررسی پایایی درمی

 شده است.

با ، 2 شماره جدولنتایج ارائه شده در با توجه به 

 سبتنبه  کردن هکه آلفای کرونباخ و دو نیم آن وجود

را  نامهپرسشتوان در مجموع پایایی پایین است، می

 پیش از اینطور که همانزیرا، قابل توجیه دانست. 

بیان شد در این پژوهش بر اساس نظر خبرگان برخی
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 شناسی: آمار توصیفی به تفکیک متغیرهای جمعیت1جدول

 درصد نوع طبقه متغیر

میانگین معیار 
 ایتردید حرفه

حقوق و مزایای سطح رضایت از 
 حسابرسی دریافتی

ت
کی

کا
ش

 

ی
ب

ی
رف

ط
 

معیار 
 اول

معیار 
 دوم

معیار 
 سوم

 میانگین

 جنسیت
 مرد
 زن

2/72 
8/27 

52/3 
66/3 

01/4 
24/4 

63/2 
56/2 

07/2 
07/2 

44/2 
41/2 

38/2 
34/2 

 سن
25-20 
30-26 

 سال 30از بیش 

9/28 
6/54 
5/16 

65/3 
54/3 
55/3 

03/4 
11/4 
89/3 

61/2 
55/2 
67/2 

96/1 
19/2 
08/2 

21/2 
47/2 
43/2 

26/2 
4/2 

53/2 

 دانش
 کارشناسی
 ارشدکارشناسی

8/27 
2/72 

54/3 
58/3 

9/3 
11/4 

52/2 
62/2 

15/2 
01/2 

07/2 
55/2 

24/2 
39/2 

تجربه )بر 
 حسب سال(

3-1 
10-4 

 سال 10بیش از 

8/59 
9/28 
3/11 

62/3 
5/3 

43/3 

05/4 
18/4 
9/3 

62/2 
54/2 
73/2 

97/1 
29/2 
09/2 

33/2 
39/2 
03/3 

3/2 
4/2 

63/2 

 ایحرفهرتبه
 حسابرسکمک 

 حسابرس
 حسابرس از باالتر

1/35 
2/40 
7/24 

61/3 
54/3 
55/3 

05/4 
1/4 

4 

47/2 
77/2 
7/2 

09/2 
2 
46/2 

38/2 
46/2 
48/2 

31/2 
41/2 
33/2 
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 نامهپرسش

 معیار شکاکیت  طرفیبیمعیار 
 قوق و مزایای دریافتیح

 حسابرسی

آلفای 

 کرونباخ

 هدو نیم

 کردن

آلفای 

 کرونباخ

 هدو نیم

 کردن
 کردن هدو نیم آلفای کرونباخ

438/0 539/0 483/0 364/0 471/0 363/0 

 

ل فرهنگی، نامتناسب با مسائ هایسؤالنظیر  هاسؤال

که سبب سوگیری  هاییسؤالزا و حساسیت هایسؤال

 شودمیگویی وی به پاسخ نداشتنتمایل و دهندهپاسخ

د و لذا این کاهش در شها حذف از مجموعه پرسش

. شودمی پایاییکاهش به طور خودکار باعث  هاسؤال

برگرفته  هاسؤالکه اصل  با توجه به آن ،با این وجود

از اعتبار جهانی برخوردار هایی است که نامهپرسشاز 

ده شده استفا( 23و  3) هاپژوهشو بارها در  است

به دلیل  توان این کاهش در پایایی را که، میاست

 نامناسب با شرایط جامعه هایسؤالحذف برخی 

ها نامهپرسشافزایش روایی  و با هدف پژوهش آماری

ن ذکر است شایا. ایجاد شده است، قابل قبول دانست
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پایین برای  ، پایاییپیشین هایپژوهشبر اساس 

تواند با افزایش دقت و احتیاط در می نامهپرسش

تکی به مبانی مهای و نیز استناد به تحلیل گیرینتیجه

 .(65) دشونظری جبران 

 

دریافتی از  از حقوق و مزایای ارزیابی حسابرسان
 ات حسابرسیمؤسس

حقوق و مرتبط با ارزیابی حسابرسان از نتایج 

 در جدول ات حسابرسیمؤسسدریافتی از  مزایای

تی  ارائه شده است. با توجه به نتایج آزمون 3 شماره

 %5در سطح خطای که شود ای، مشاهده مینمونهتک

، است %5تر از ی برای هر سه گویه کمدارمعنیمقدار 

میانگین توجهی بین به این معنا که تفاوت قابل

وجود  هاپاسخ( و میانگین تفاوتینقطه بیمفروض )

هر  در چنین، منفی بودن حدود باال و پایین نیز. همدارد

گین میانگین واقعی از میانکه دهد نشان می معیارسه 

مشخص  کامالً ،. بنابراینتر استمفروض کوچک

 حقوق و مزایایکه رضایت حسابرسان از  است

 حسابرسی پایین است.ات مؤسسدریافتی از 

 
 آزمون فرضیه

 به نسبت مطابق با فرضیه پژوهش، شکاکیت،

 را حقوق و مزایای دریافتی از رضایت سطح طرفی،بی

به منظور آزمون فرضیه پژوهش از  .دهدمی کاهش

 4شماره رگرسیون ترتیبی استفاده شده است. جدول 

  دهد.نتایج برازش رگرسیونی را نشان می

، 4 شماره جدولنتایج ارائه شده در با توجه به 

طرفی با معیارهای بین معیارهای شکاکیت و بی رابطه

به این مفهوم . حقوق و مزایا، به طور کلی منفی است

طرفی، رضایت از حقوق که با افزایش شکاکیت و بی

مشاهده  چنین،همیابد. و مزایای دریافتی کاهش می

یار شکاکیت شود که آزمون نسبت احتمال برای معمی

و  595/0با مقدار  ، به ترتیب،اول و سوم هایدر معیار

 های، به ترتیب،طرفی با مقدارنسبت به معیار بی 012/0

تر است. برای این دو معیار پایین 14/0و  924/0

های پزودو نیز در معیار شکاکیت نسبت به آماره

ی برازش رفی وضعیت بهتری دارد. آزمون نکویطبی

برای هر سه معیار در بُعد شکاکیت نسبت پیرسون نیز 

، تر است. بنابراینتر و در نتیجه مناسبطرفی بیشبه بی

که شکاکیت نسبت به  بیان کردتوان میدر مجموع 

دهنده بهتری برای رضایت از حقوق توضیحطرفی، بی

و مزایای دریافتی است. به عبارت دیگر، تغییرات 

با تغییرات رضایت از حقوق و مزایای دریافتی 

 شکاکیت تناسب بیشتری دارد.

 

 حسابرسی نمونه متغیر وابسته رضایت از حقوق و مزایای دریافتی: آزمون تی تک3جدول 

 هاتفاوت میانگین میانگین حد باال حد پایین داریمعنی آماره تی متغیر

 (392/0) 61/2 (16/0) (63/0) 001/0 (327/3) معیار اول

 (928/0) 07/2 (74/0) (11/1) 001/0 (858/9) معیار دوم

 (567/0) 43/2 (36/0) (78/0) 001/0 (37/5) معیار سوم

 (729/0) 37/2 (48/0) (77/0) 001/0 (491/8) میانگین سه معیار
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 ای بر سطح رضایت از حقوق و مزایای دریافتیتردید حرفه: نتایج مرتبط با برازش معیارهای 4جدول 
 **حسابرسی

 معیار
حقوق و معیار 

 مزایا
معیار تردید 

 ایحرفه
زمون نسبت احتمال آ

 ()مناسب بودن الگو
ی برازش آزمون نکوی

 پیرسون
)به ترتیب: کاکس و نل،  های پزودوآماره

 فادن(مک کرک ونیجل

 معیار شکاکیت 

 اول
(866/0) 

*689/0 
*595/0 *629/0 

046/0 
051/0 
019/0 

 دوم
 (423/0) 

*151/0 
*437/0 *998/0 

059/0 
064/0 
025/0 

 سوم
 (808/0) 

*009/0 
*012/0 *872/0 

155/0 
168/0 
065/0 

 طرفی معیار بی 

 اول
 (051/0) 

*873/0 
*924/0 *532/0 

02/0 
022/0 
008/0 

 دوم
(849/0) 
 *01/0 

*088/0 *917/0 
107/0 
117/0 
046/0 

 سوم
(253/0) 

*417/0 
*14/0 *761/0 

095/0 
102/0 
038/0 

شناسی به عنوان تغیرهای جمعیتقل و متبه عنوان متغیر وابسته، معیارهای تردیدی به عنوان متغیر مس حقوق و مزایای دریافتیشده، رضایت از در رگرسیون برازش**
 وبرازش شده  ه مرتبه الگوسرضیه، ون ف. برای آزماست درج نشده هااهمیت آن با تأثیر ها و نداشتننقش کنترلی آناما به دلیل  متغیر کنترلی در نظر گرفته شده

 دهد.ها و نکویی برازش را نشان میالگوی دارمعنیی ضرایب، دارمعنی ،دارای ستاره هایعبارت

 

ضرایب شکاکیت و داری برای مقایسه سطح معنی

بر در برا 689/0 ،اول، به ترتیب معیاربرای طرفی بی

رای و ب 01/0در برابر  151/0، برای معیار دوم، 873/0

ن حاکی از آبوده و  417/0در برابر  009/0معیار سوم 

 معیار شکاکیتمعکوس بین  رابطه است که به طور کلی

 رابطهنسبت به  حقوق و مزایای دریافتیو رضایت از 

حقوق و مزایای طرفی و رضایت از بین بیمعکوس 

ین داری بهتری قرار دارد. با ا، در سطح معنیدریافتی

و  یید کردپژوهش را تأ هفرضیتوان میای مقایسهشواهد 

طرفی، سطح شکاکیت نسبت به بی نتیجه گرفت که

 دهد.را کاهش می حقوق و مزایای دریافتیرضایت از 

 های اضافیتحلیل
با استفاده  پژوهش همنظور بررسی آزمون فرضیبه 

از رگرسیون معمولی، نخست به بررسی معیارهای 

به عبارت دیگر، شود. پرداخته می الگوبرازش 

اع انو الگوسه  هبرخالف رگرسیون ترتیبی که از مقایس

ت از استفاده شد، در این قسم حقوق و مزایامعیارهای 

ن به عنوا دریافتیحقوق و مزایای میانگین سه معیار 

 شود.متغیر وابسته استفاده می

مشاهده  5 شماره بر اساس نتایج مندرج در جدول

 شکاکیت با مقدار شود که ضریب تعیین الگویمی

 طرفی با مقداربی الگوینسبت به ضریب تعیین  045/0
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 رگرسیون معمولی الگوینتایج آزمون فرضیه پژوهش با  :5جدول 

حقوق و مزایای طرفی و میانگین سه معیار بی یالگو

 حسابرسی دریافتی

 حقوق و مزایای دریافتیشکاکیت و میانگین سه معیار  یالگو

 حسابرسی

 رگرسیونی ضریب متغیر
 هآمار
 تی

 متغیر یدارمعنی
 ضریب

 رگرسیونی
 یدارمعنی تی هآمار

 001/0 404/4 389/3 ضریب ثابت 001/0 376/3 015/3 ضریب ثابت
 024/0 (296/2) (442/0) شکاکیت 147/0 (461/1) (305/0) طرفیبی

 924/0 (096/0) (016/0) جنسیت 948/0 (066/0) (011/0) جنسیت
 634/0 478/0 055/0 سن 598/0 53/0 062/0 سن

 105/0 64/1 267/0 دانش 155/0 434/1 236/0 دانش
 435/0 785/0 125/0 تجربه 31/0 021/1 165/0 تجربه

 319/0 (001/0) (091/0) ایحرفه هرتب 194/0 (309/1) (121/0) ایحرفه هرتب

 ضریب تعیین
 آماره فیشر

 ی آماره فیشردارمعنی
 واتسون-آماره دوربین

012/0 045/0 
2/1 751/1 

314/0 118/0 
724/1 864/1 

 

آماره فیشر الگوی  چنین،باالتر است. هم 012/0

 آماره فیشر الگوینسبت به  751/1 مقدارشکاکیت با 

 براین، افزون باالتر است. 2/1مقدار طرفی با بی

ی دارمعنی و 118/0شکاکیت  الگویی دارمعنی

واتسون -آماره دوربین. است 314/0طرفی بی الگوی

نسبت به  864/1شکاکیت با مقدار  الگوینیز در 

سطح باالتری دارد که نشان  724/1طرفی با مقدار بی

 نبوددر مورد شکاکیت بودن الگوی بهینهاز 

طرفی است. بیالگوی نسبت به  خودهمبستگی

شکاکیت نسبت به  الگویدر مجموع  ،بنابراین

 دهد کهو نشان می داشتهطرفی وضعیت بهتری بی

حقوق شکاکیت در تبیین تغییرات رضایت از  تغییرات

از منظر تحلیل ، توان بیشتری دارد. و مزایای دریافتی

دهد که ضریب نتایج نشان میضرایب رگرسیونی، 

 مقدارو  -442/0متغیر مستقل شکاکیت با مقدار 

دار است معنی %5در سطح خطای  024/0 داریمعنی

طرفی با مقدار ضریب متغیر مستقل بیبرای  اما

. دار نیستمعنی -147/0 داریمعنی مقدارو  -305/0

داری متغیر مستقل شکاکیت، ضریب یمعن افزون بر

منفی آن با سطح رضایت از  رابطهمنفی آن نیز نشان از 

این ضریب با مقدار  دارد و حقوق و مزایای دریافتی

تر منفی -305/0مقدار طرفی با نسبت به بی -442/0

حقوق و مزایای تری رضایت از ه میزان بیشاست و ب

از منظر جهت  ،بنابراین را کاهش داده است. دریافتی

توان ابراز داشت که داری آن میرابطه و معنی

حقوق و مزایای شکاکیت نسبت به طرفی با رضایت از 

لذا همانند نتایج حاصل و تری دارد رابطه قوی دریافتی

از روش رگرسیون ترتیبی، نتایج حاصل از رگرسیون 
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 .است فرضیهیید دهنده تأمعمولی نیز نشان

 

 گیرینتیجه

  
ای الب تردید حرفهطرفی دو بُعد غشکاکیت و بی

های ذاتی خود، که حسابرسان بسته به ویژگی است

 طبقکنند. ها اعمال میمیزانی از آن را در حسابرسی

طرفی، سبب مبانی نظری، شکاکیت نسبت به بی

شود توقع حسابرس برای دریافت حقوق و مزایا می

در عمل این  چنین،همو  بیشتری داشته باشدافزایش 

ازایی نخواهد داشت. مابه توقع باالتر حسابرس،

رود که شکاکیت نسبت به بنابراین، انتظار می

طرفی، سطح رضایت حسابرسان از حقوق و مزایا را بی

نشان پژوهش حاضر  آزمون فرضیهدهد. کاهش بیشتر 

سطح رضایت از حقوق  ای برابعاد تردید حرفهکه داد 

گذار است تأثیرحسابرسی  مؤسسهو مزایای دریافتی از 

طرف، اما حسابرسان شکاک نسبت به حسابرسان بی

به عبارت تری دارند. پایینرضایت از حقوق و مزایای 

روش رگرسیون ترتیبی نشان داد که  نتایج ،دیگر

بُعد شکاکیت و سطح رضایت از  رابطهی دارمعنی

بُعد  رابطهی دارمعنیحقوق و مزایای دریافتی نسبت به 

طرفی و سطح رضایت از حقوق و مزایای دریافتی بی

ده از این نتایج، استفا هچنین، به پشتوانباالتر است. هم

بُعد شکاکیت  رابطهرگرسیون معمولی نیز نشان داد که 

و سطح رضایت از حقوق و مزایای دریافتی در سطح 

بُعد  رابطهی دارمعنیاما  استپذیرفته  %5خطای 

طرفی و سطح رضایت از حقوق و مزایای دریافتی بی

 به این مفهوم کهیید نشد. ا تأدر این سطح از خط

 برایتر چون صرف زمان بیشبه دالیلی هم حسابرسان

بررسی شواهد و مدارک، انتظار حقوق و مزایای 

این میزان از حقوق و  نیافتن باالتری دارند اما تحقق

نتایج پژوهش . داردها را به دنبال مزایا نارضایتی آن

نستون و اج(، 4نلسون )های حاضر با نتایج پژوهش

نتایج . استهمسو ، (43) گاویوس( و 42) همکاران

ارتقای کارایی و که  نشان داده است هاپژوهش این

 بر ممکن است کارصاحبروابط اقتصادی و فردی با 

ای حسابرسی، اثربخشی آن و تردید حرفه ههزین

به نوعی سبب کاهش  ،گذارد. یعنیب تأثیرحسابرس 

ای و به ویژه شکاکیت حسابرس در تردید حرفه

 کائو و همکارانهای پژوهشدر ها شود. رسیدگی

 نلسون و همکاران، (46) بالی(، 45رابرتز )، (44)

فشار  آثارنیز  (48) فارمر و همکاران( و 47)

قضاوت و  بر کارصاحبزیان  خطرو  کارصاحب

تردید  با در نظر گرفتنگیری حسابرس تصمیم

حسابرسان که  نتایج نشان دادد و شای بررسی حرفه

تری به برطرف کردن رفتارهای مطلوب تمایل بیش

به  دارند ومشتری به جای داشتن نگرشی منتقدانه 

 شود.نوعی شکاکیت حسابرس کاسته می

ها و ریزیدر برنامه تواندمینتایج این پژوهش 

ها، به ویژه در سازمان حسابرسی و گذاریسیاست

 اتمؤسس. استفاده شودحسابداران رسمی ایران  هجامع

بر به  تأکیدهای مستمر و حسابرسی با برگزاری نشست

 گروهگذاری اطالعات بین افراد شاغل در اشتراک

توانند برداشت و درک حسابرسان را حسابرسی، می

های خود، تردید تر کرده و در آموزشنزدیک

پژوهش این شده در ای را با توجه به ابعاد مطرححرفه
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توانند با مراکز علمی نیز میها و ند. دانشگاهپررنگ کن

های ای در سرفصلمفهوم تردید حرفه توجه بیشتر به

واحدهای درسی حسابرسی، این موضوع مهم را 

تر آموزش دهند و از طریق منطقی، تر و شفافگسترده

درک حسابرسان آینده را نسبت به این مفهوم اساسی 

های این پژوهش در تفسیر یافته .باال ببرند

ها را در نظر هایی وجود دارد که باید آنمحدودیت

کامل به نداشتن دسترسی در این ارتباط گرفت که 

توان برشمرد. با توجه به را می پژوهشآماری  هجامع

سطوح  ات حسابرسی، معموالًمؤسس کار حجم باالی

ای )حسابرس ارشد، سرپرست و های حرفهباالی رده

و این امر حضور نداشته حسابرسی ات مؤسس( در غیره

شده  پژوهش هسبب محدود کردن این بخش از نمون

سازی چنین، در اجرای عملیات تصادفیهم است.

هایی مانند ها، محدودیتنامهپرسشتوزیع 

های شغلی در متوازن هر یک از رده نداشتنحضور

تعداد مردان و زنان و یا  متوازن نبودنه، مؤسس

 افزون براین، کاری بین افراد مطرح بوده است.هسابق

تری به تعمیم کم یتنتایج پژوهش ممکن است قابل

 حسابرسیمؤسسات ای های حرفهردهسطوح باالی 

در تعیین حقوق و مزایای این افراد که چرا داشته باشد 

های برای پژوهشبه عنوان پیشنهاد  خود نقش دارند.

 هایپژوهش توانند در قالبمی پژوهشگران آینده،

تعدیلی سایر عوامل مانند پیچیدگی  تأثیرمختلف، 

معامالت، خطر معامالت با اشخاص وابسته، خطر 

خارج از روال عادی فعالیت  هتقلب، معامالت عمد

دعوی حقوقی  خطرزمانی،  هواحد تجاری، فشار بودج

حسابرسان از  تیرضارا بر  و زیان شهرت و غیره

ی از مؤسسات حسابرس یافتیدر یایحقوق و مزا
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