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  چكيده
 حـسابرسي،   هاي بسيار تخصصي نظيـر     در رشته   بويژه اثر تجربه را بر تصمميم    رفتارگرايان از ديرباز    
و كند  طوح مختلف پيچيدگي كار بررسي مي     اين مقاله، اثر تجربه را در س      . اندمورد توجه قرار داده   
 ،شـود تـر   وظايف و كار حسابرسي پيچيده    دهد هر چه    گيري سيمون نشان مي   مبر اساس مدل تصمي   
مدل، به بررسي وظـايف سـاختار       اين  اين مقاله با توجه به      . شود نمايان مي  يشتراهميت و اثر تجربه ب    

 "تجربـه با"دازد و افـراد تحـت مطالعـه را بـه دو گـروه        پرميساختار يافته و ساختار نيافته      يافته، نيمه 
تـر و     پـايين  سـطوح سـازماني    ("تجربـه كـم "و  ) حسابداران رسـمي شـاغل در سـازمان حـسابرسي         (

بـراي تعيـين پيچيـدگي و تعيـين     . كنـد ميتقسيم ) سازمان حسابرسيشاغل در   تجربه  حسابرسان كم 
نيافتـه و تجربـه مـورد نيـاز جهـت قـضاوت بـراي               ساختار يافته و ساختار     وظايف ساختار يافته، نيمه   

 شريك و مدير حسابرسي انجـام شـده         46 كه با شركت      يك مطالعه جداگانه   ،ارزيابي اين وظايف  
اســت كــه تفــاوت معنــاداري بــين گــر ايــن واقعيــت  نــشان،نتــايج .اســت، مبنــا قــرار گرفتــه اســت

خـصوصاً در مـورد     جربـه   تهاي مـورد آزمـايش وجـود دارد و حـسابرسان كـم            گيري گروه  تصميم
 . شوندهاي مطمئني براي حسابرسان محسوب نميوظايف ساختار نيافته جانشين

  
ـ تصميم هایدگی موضوعات حسابرسی، مدل   تجربه حسابرس، پيچي  : هاي كليدي واژه ری، گي

 قضاوت در حسابرسی
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  مقدمه
براي مثـال در    . اندگيري بوده گران از ديرباز متوجه تأثير تجربه بر قضاوت و تصميم         پژوهش
هـايي كـه در      حـسابرسي و حـسابداري، آگـاهي از تفـاوت          هاي بسيار تخصـصي نظيـر     رشته
د دارد، در   كارهـا وجـو   گيري و روش تجربي متخصصين در مقابـل تـازه         يندهاي تصميم فرآ

) گيريهاي خبره و پشتيبان تصميم    مثل سيستم (گيري  طراحي ابزارهاي كمكي براي تصميم    
 )1987 ، عبدالمحمديو رايت(باشد هاي آموزشي كاركنان بسيار ارزشمند مي و پيشبرد برنامه  

، بطـوري كـه   كنـد قضاوت نقش بسيار مهمي ايفـا مـي  هاي مالي، در حسابرسي صورت   .]5[
. بـا قـضاوت همـراه اسـت       ) ارنظرريزي، اجراي عمليات و اظه    برنامه(ل حسابرسي   تمام مراح 
توانـد بخـشي از علـل اخـتالف در           متغيرهاي مربوط به شخص قضاوت كننـده مـي         همچنين
) 1988( ميكـسنرو وكـر    .]1[)1382 ،حـساس يگانـه و كثيـري      (هـا را تـشريح كنـد        قضاوت

را ) كارها تازه ها تا از باتجربه  (ياوت در سطوح مختلف حسابرس    ضرورت نزديك شدن قض   
داليل آزمون پيچيدگي موضوعات حسابرسي     ) 1994(، همچنين بونر    ]18[ضروري دانستند 

گيـري،  در سطوح مختلف حسابرسي را اثر پيچيدگي برعملكرد حسابرس، تـسهيل تـصميم            
 گـران بـا توجـه بـه       پـژوهش   .]8[دانـد مـي بهبود ارتباط بين كاركنان حسابرس و پيچيـدگي         

ارگيري دانــشجويان يـا كارمنــدان   ترديـد دارنــد كـه بكـ   ،پيچيـدگي تـصميمات حــسابرسي  
ولـي مزايـاي فـراوان كارمنـدان        .  باشد  جهت بررسي تصميمات حسابرسي مناسب     تجربه كم
شـود كـه     بيـشتر و هزينـه كمتـر باعـث مـي           ها از جملـه دسترسـي     باتجربهتجربه نسبت به    كم

سطوح مختلـف   به همين دليل بررسي اثر تجربه در        .  برسد استفاده از اين افراد مناسب به نظر      
هـاي حـسابرسان    ي قضاوت  مقايسه ،هدف اين مقاله  . رسدنظر مي كار حسابرسي ضروري به   

 و  سـاختار يافتـه    نيمـه   زمينه وظايف ساختار يافته، وظايف     تجربه در باتجربه و حسابرسان كم   
  .باشدوظايف ساختار نيافته مي

  
  تجربه

را براي كسب    با يك مورد خاص كه فرصتي        برخورد عبارت است از     ، زمينه تجربه در يك  
 ،اليبـي ( كندفراهم مي ) شودميو دانش مورد نظر كسب      در حافظه ذخيره    اطالعات   (دانش
همكـاران،  بـونر و    ( شـود  به دانش ساختار يافته منجر مـي       ،تجربه در يك زمينه   . ]17[)1995
 در زمينــه 1981 ،و همكــاران  چــي،ه حــسابرسيدر زمينــ] 22[ 1992، و تــابس] 9[ 1996
.  مـسائل دارد   حـل ثير مهمي بر كيفيـت       تأ جربه مرتبط با ساختار دانش،    و اين ت  ) ]10[فيزيك
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 دانــان باتجربــه وت در حــل مــسائل بــين فيزيــكتفــاو) 1981(و همكــاران  در مطالعــه چــي
هـا بـر اسـاس      ش آن دانان باتجربه بـه دليـل اينكـه سـاختار دانـ           فيزيك. تجربه آزمون شد   كم

 به حـل مـسائل پرداختنـد، ايـن در حـالي             هي شده بود، بر اين اساس     قوانين فيزيك سازماند  
 ،تجربـه ]. 10[شـود هـاي سـطحي مـي     ساختار دانش باعث تمركز بر ويژگـي      است كه فقدان    

هـاي  يتجربـه باعـث افـزايش توانـاي       . س دارد ت قضاوت حـسابر   قابل انكاري بر دقّ   أثير غير ت
 .شـود  در شـرايط خـاص مـي       كارهـاي مختلـف   ردازش اطالعات و ايجـاد راه     س در پ  حسابر

شـود كـه ايـن سـاختارها     همچنين تجربه باعث ايجاد ساختاري براي قضاوت حـسابرس مـي     
بـه  تجر]. 13[)1984 ،گيبينز (شودميتفسير اطالعات    گيري و هاي تصميم باعث ايجاد روش  

  ].7[)1990بونر (ثر است بر نحوه انتخاب و وزن اقالم مؤ
  

  پيچيدگي كار
گيرنـده يـا بـا ايـن كـار       تـصميم شـود كـه  زماني از يك فعاليت به عنوان پيچيده نام برده مي        

گيـري در ايـن خـصوص نيـاز بـه پـردازش مقـدار زيـادي                 آشنايي ندارد و يا بـراي تـصميم       
 حسابرسان نسبت به كارهايي كه از  ].6[)2000، آرنولد، كولر، ليك و ساتن(اطالعات دارد 

 قضاوت دقيق دارند، از طـرف ديگـر در          شود اعتماد بيشتري براي     آن به عنوان ساده ياد مي     
 اطمينـان كمتـري     شـود، ها به عنوان مشكل يـا پيچيـده يـاد مـي           خصوص كارهايي كه از آن    
سان در يـك كـار      ردليلي است براي اينكه حساب    موضوع،  اين  . نسبت به دقت قضاوت دارند    

چانـگ و مـانرو     ( انجام دهند     انتظار دارند تا قضاوتي دقيق     ،)دهبرعكس كارهاي پيچي  (ساده  
2000(]11.[   

  
  قضاوت

شـود، بـر ايـن      فرآيند حل مسائل با يك ساختار فردي و برداشت ذهني از مسائل آغـاز مـي               
) قـضاوت (گيـرد   گيـري بكـار مـي      يك استراتژي براي حل مسائل يا تصميم       ،اساس هر فرد  

حـسابداري، پـردازش   " در كتاب خود به نام 1981ي در سال اليب  .]14[)2006لمن و نرمن    (
 عنـوان   گيـري قـضاوت و تـصميم     خـصوص     در "اطالعات توسط افـراد، تئـوري و كـاربرد        

گيـري تــصميمات و تــشريح فرآينــد  گيــري، چگــونگي شــكل در فرآينــد تـصميم كنــد مـي 
هـايي  بـه همـين دليـل، تـدوين مـدل         ]. 15[ اهميت بسزايي برخـوردار اسـت      گيري از  تصميم

  .رسدمتناسب با افراد مختلف و تغيير در متغيرها در طول زمان ضروري به نظر مي
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  گيري سيمونمدل تصميم
ها را به كند كه در آن، وي  قضاوتمدلي را براي ساختار شغلي پيشنهاد مي) 1960(سيمون 

 تــا) وظــايف ســاختار يافتــه يــا تكــراري(ريــزي شــده هــاي برنامــهمثابــه طيفــي از قــضاوت
بنـدي نمـوده و مـدلي پيـشنهاد         طبقـه ) وظايف ساختار نيافتـه   (ريزي نشده   هاي برنامه  قضاوت

 5[كنـد  مرحله آگاهي، طراحي و انتخاب تقسيم مـي        3گيري را به    كند كه فرآيند تصميم    مي
  :]20و 

آوري اطالعـات جهـت درك مـشكل، خطـرات موجـود در آن و                جمـع  : آگاهي )الف
  .حظه قرار گيرندعوامل اصلي كه بايد مورد مال

  .شناسايي عمليات جايگزين:  طراحي)ب
  .رسيدن به يك تصميم براي انتخاب بهترين جايگزين:  انتخاب)ج

  .دهد پيچيدگي وظايف و فرآيند تصميم را طبق مدل سيمون نشان مي1 نگاره

   طبق مدل سيمون پيچيدگي وظايف و فرآيند تصميم.1نگاره 
  خابانت  طراحي  آگاهي  پيچيدگي وظايف

  ساختار نيافته
مشكل منحصر به فرد و 
تعريف نشده، فقدان يا 

  كمبود رهنمود

 هاي نامشخص وجايگزين
  تعريف نشده

نياز به قضاوت و 
   زيادبصيرت

  ساختار يافتهنيمه
 مشكل تكراري و نسبتاً

تعريف شده، رهنمود قابل 
  دسترس

هاي محدود و جايگزين
  نياز به قضاوت  مشخص

ها و مشكالت عادي نخسر  ساختار يافته
  و دقيق تعريف شده

 كامالً مشخص كارهايراه
  نياز به كمي قضاوت  شده

  
  تحقيقات پيشين

 "هاي تحليلي سودمندي و توليد فرضيات در مرور رويه      "در تحقيقي با عنوان   ) 1985(اليبي  
ي بـه   دسـتورالعمل در ايـن خـصوص      . به برسي تجربه در شناسايي نوسانات تحليلي پرداخـت        

هاي مالي  صورت در خصوص مشتري ويشامل اطالعات كلّكه  ارائه شد ت كنندگانشرك
و سـال   نسبت مالي سال گذشته 3همچنين اين اطالعات شامل . حسابرسي شده سال قبل بود    

 سال جاري حـاوي چنـد اشـتباه بـود و در نـسبت سـال قبـل تغييـرات                     هاينسبت. جاري بود 
ي نزد حسابرسان باتجربـه در  ه وجود طرحي كلّ   حقيق ب اليبي در اين ت   . داده شده بود  ناچيزي  
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خطاهـاي شناسـايي    . هاي تحليلي پي برد   ي اشتباهات احتمالي ناشي از نوسانات روش      شناساي
گـر   در عمـل رخ داده و نـشان        گرديـد، غالبـاً   بينـي مـي   شد كه پيش  شده شامل خطاهايي مي   

در مــورد ) 1986( اليبــي فردريــك و ].16[ ناشــي از تجربــه باشــند،ي ادراكــينــايوجــود مب
هــاي  بــا توجــه بــه توصــيف ضــعف برآوردهــاي ارزيــابي احتمــالي اشــتباهات حــسابداران 

اين برآوردهـا بـه آگـاهي فـرد از رابطـه بـين             . اندهايي انجام داده   بررسي ،هاي داخلي  كنترل
كـار در   حـسابرسان تـازه   دهـد   هـا نـشان مـي     يافتـه . ها و وقوع اشـتباهات بـستگي دارد       كنترل

كنند و حـسابرسان باتجربـه      وي مي هاي كنترلي گوناگون از الگوهاي يكنواختي پير      قعيتمو
سپارند، هاي خطا و كنترل احتمالي را از روي تجربه به خاطر ميگوهاي مربوط به موقعيت   ال

) 1987(عبدالمحمدي و رايت     ].12[كار چنين توانايي را ندارند    در حالي كه حسابرسان تازه    
تجربه را در سـطوح مختلـف پيچيـدگي كـار           وت حسابرسان باتجربه و كم    در تحقيقي، قضا  

ي حـسابرسي   و بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه در كارهـاي پيچيـده               حسابرسي آزمون نمودنـد     
تجربه با يكديگر متفاوت اسـت و در كارهـاي          قضاوت حسابرسان باتجربه و حسابرسان كم     

تـاثير تجربـه بـر      " پژوهشي بـا عنـوان        از )1999(شلتون    .]5[تر اثر تجربه نمايان است    پيچيده
  بــراي تعيــين و تــشخيص اطالعــات ،"قــضاوت حــسابرس در اســتفاده از شــواهد نــامربوط

نـوع  "متغيرهـاي مـستقل،     . نامربوط جهت قضاوت در خصوص تداوم فعاليت استفاده كـرد         
. ه شـد  با عنوان متغير وابسته در نظر گرفت     "موضوع برآورد " بود و    " سطح تجربه  " و "شواهد

دهـد و   مربوط را بر قضاوت كاهش مـي      ت غير عا اثر اطال  نتايج پژوهش نشان داد كه تجربه،     
) 2001( رايـت   ].19[پذيرندحسابرسان باتجربه از اطالعات غيرمربوط، در قضاوت تاثير نمي        

قابـل بازيافـت پرتفـوي       ارزيـابي بخـش غير     ،با توجه به اينكه در حسابرسي مؤسـسات مـالي         
ن بسيار بااهميت است وحسابرسان در ايـن خـصوص در معـرض خطـر قـرار              هاي مشتريا  وام

 يبينـي كننـده   پـيش  ربـه حـسابرس بـه عنـوان يـك عامـل             تج"دارند، در پژوهشي با عنوان      
 به بررسي تجربه حسابرس و اثر آن بر         "در خصوص زيان وام   ) گوي قضاوت پيش( قضاوت

 ايــن مطالعــه بــر خــالف .قــضاوت در خــصوص ارزيــابي وام در موســسات مــالي پرداخــت
بـا   .كنـد وسسه حسابرسي را با هم مقايسه مـي  سطوح مختلف سازماني يك م    ،مطالعات قبلي 

سـاختار   اسـت، از آن بـه عنـوان وظـايف نيمـه      پيچيده ماهيتاً ،هاتوجه به اينكه حسابرسي وام    
نـين   و همچ  هاي حسابرسان ارشد، مديران باتجربه و شـركاء       رايت قضاوت  .شوديافته ياد مي  

 1/16 شـريك حـسابرسي بـا ميـانگين     12قضاوت  . ديگر مقايسه كرد  مديران ارشد را با يك    
 ارزيـابي قـضاوت آزمـون       ها به عنوان معيار   سال تجربه در مورد ارزيابي قابليت بازيافت وام       



40 1388، بهار 55، شماره 16بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، دوره 

 طـوري كـه     ب ،ها در اين خصوص پراكنـده بـود       نتايج قضاوت . نظر قرار گرفت   شوندگان مد
نتايج مربوط به حسابرسان  و بدترين مربوط به مديران ارشد و شركاءت بهترين اجماع قضاو

اثر تجربه بر ارائـه مـسائل پيچيـده و          " تحقيقي با عنوان     ،)2006( لمن و نرمن    ].22[ بود ارشد
سـي نتـايج    ر بر ،هدف اين مطالعـه   .  انجام دادند  "سي تجربي ريك بر : قضاوت در حسابرسي  

تجربه حـسابرس   . باشديت در سطوح مختلف تجربه مي     م فعال قضاوت در مورد ارزيابي تداو    
نتايج . اندبه عنوان متغير مستقل و قضاوت حسابرس به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده          

ي به موارد مطـرح شـده   در پاسخگويتجربه  حاكي از اين است كه حسابرسان با      اين پژوهش 
 در ايـران     ].14[ت كمتري مواجه شدند    با مشكال  تجربه، نسبت به حسابرسان كم    و ارائه نتايج  

و جـواد رضـازاده و   ) 1382( ساسـان مهرانـي و مهـديس نعيمـي        ،)1379(نيز ساسان مهراني    
 تــأثير فــشار بودجــه زمــاني بــر رفتــار مهرانــي. انــدتحقيقــاتي انجــام داده) 1387(همكــاران 

نشانگر اين حسابرسان مستقل تحت تئوري عدالت نسبي را آزمون كرده است، نتايج تحقيق          
اي در ايران نيز وجود داشته كه مهمترين داليـل آن           واقعيت بود كه بروز رفتارهاي غيرحرفه     

 كافي و كم اهميت بودن برخـي مراحـل        فشار بودجه زماني، فشار مدير پروژه، عدم نظارت         
 تئوري اخالقي و تأثير فشار بودجه زمـاني را بـر رفتـار               نعيمي و مهراني    همچنين ].3[باشدمي
كـه حـسابرسان،    ايـن  رغـم سابرسان مستقل بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه علـي           ح

داننـد، امـا در برابـر فـشار بودجـه زمـاني       اي ميخود را معتقد و مقيد به رعايت اخالق حرفه   
رضـازاده و همكـاران بـه بررسـي تـأثير            ].4[نماينـد اي مي اقدام به اعمال رفتارهاي غيرحرفه    

هـا بـراي تـداوم همكـاري بـا          ر رضـايت شـغلي حـسابرسان و انگيـزه آن          عوامل سرپرستي بـ   
مؤســسات حــسابرسي پرداختنــد و بــه ايــن نتيجــه رســيدند كــه بــين ميــزان رضــايت شــغلي  
حسابرسان و ميزان اعمال اقدامات سه گانه سرپرسـتي در سـازمان حـسابرسي در مقايـسه بـا                   

  ].2[مؤسسات حسابرسي تفاوت معناداري وجود دارد
  

  حقيقروش ت
حداقل تجربـه الزم بـراي قـضاوت در         ارزيابي   و   هاي پيچيدگي وظايف  جهت بررسي جنبه  
.  مدير و شريك حسابرسي ارسـال شـد        46 براي   ايي اوليه نامه، پرسش هاخصوص اين جنبه  

 سـه هـا خواسـته شـد تـا     گيري سيمون از آننامه ضمن تعريفي از مدل تصميم    در اين پرسش  
  : اس دو جنبه زير ارزيابي كنندوظيفه حسابرسي را بر اس
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ساختار يافته و يا ساختار     پيچيدگي را بر اساس مقياسي مستمر به عنوان ساختار يافته، نيمه           . 1
 و. بندي كنندنيافته طبقه

سطح تجربه كارمندي جهت انجام قضاوت مورد نيـاز را بـا فـرض اينكـه حـداقل سـطح               . 2
 توزيع فراواني پيچيدگي 2 نگاره . تعيين كنند   را سواد كارمندي، مدرك كارشناسي باشد    

 .دهدوظيفه را نشان مي

   توزيع فراواني پيچيدگي وظيفه.2نگاره 
  )درصد(توزيع فراواني

شمار ه 
  سؤال

  پيچيدگي وظيفه
ساختار 
  يافته

ساختار نيمه
  يافته

ساختار 
  نيافته

حداقل تجربه بر 
اساس سال 

  )ها ميانگين پاسخ(

1  
اليـت و   اظهارنظر در خـصوص تـداوم فع      

  76/5  6/82  4/17  -  اظهارنظر حسابرس

2  
ــصوص    ــرل در خـ ــر كنتـ ــابي خطـ ارزيـ

هــاي عمــده معــامالت و ارزيــابي چرخــه
  هاي داخليساختار كنترل

4/17  1/76  5/6  9/2  

3  
هاي مالي  تعيين اهميت در سطح صورت    

در صورتي كه اين ارزيابي كـامالً كمـي         
 شده باشد

5/93  5/6  -  8/1  

ي بـا   ي حسابرس  اظهارنظر در خصوص تداوم فعاليت و اظهارنظر كلّ        ،2با توجه به جدول     
  ساختار نيافته شناختند، تحت     وظايف  كنندگان، آن را به عنوان      شركت 6/82توجه به اينكه    

ميـانگين حـداقل تجربـه الزم بـا فـرض دارا بـودن مـدرك                 و   شـود بندي مي اين عنوان طبقه  
بـه همـين      .بـرآورد گرديـد   سال   76/5 كنندگانكارشناسي جهت اين موارد توسط شركت     

هاي عمـده معـامالت و ارزيـابي        ارزيابي خطر كنترل در خصوص هر يك از چرخه        ترتيب،  
 و ميـانگين حـداقل    ديـ گردبنـدي   يافته طبقـه  ساختار  جزء وظايف نيمه  ساختار كنترل داخلي    

 ،گانكنندتجربه الزم با فرض دارا بودن مدرك كارشناسي جهت اين موارد توسط شركت            
با فرض اينكه نوع محاسـبه      هاي مالي    ارزيابي اهميت در سطح صورت     . برآورد شد  سال9/2

كنندگان ارائـه شـده باشـد        به شركت  تعيين سطح اهميت   كامالً كمي شده و جدول       ،اهميت
 ميانگين حداقل تجربه الزم با فرض دارا بـودن          د و يگردبندي  وظيفه ساختار يافته طبقه   جزء  

ا بـ   .بـرآورد گرديـد   سـال    8/1كننـدگان   هت اين موارد توسط شركت    مدرك كارشناسي ج  
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ي مرحلـه دوم  نامـه پرسـش ، بدسـت آمـده اسـت    اوليـه نامـه    از پرسـش   توجه به نتـايجي كـه     
بايـست بـه    مـي  تجربـه و حـسابرسان باتجربـه      سان كـم  اي طراحي شده است كه حسابر      گونهب

سـاختار يافتـه و سـاختار       ته، نيمـه  ساختار ياف (نامه كه در سه سطح پيچيدگي       سؤاالت پرسش 
  .اند پاسخ دهندطراحي شده) نيافته

  
  هاي تحقيقفرضيه

گيري حسابرس بسيار   تواند در تصميم  با توجه به اينكه با افزايش سطح پيچيدگي، تجربه مي         
گيري است كه جـز     تر مستلزم بينش وسيع در مراحل تصميم      سودمند باشد و وظايف پيچيده    

  :آيد، فرضيه اصلي تحقيق به صورت زير تدوين شدبدست نميي تجربه در سايه
  .گذارديابد، تجربه، تأثير بيشتري بر قضاوت ميهر چه پيچيدگي موضوعات حسابرسي افزايش مي

 اسـاتيد تجربه در زمينـه حـسابرسي و         و اخذ نظرات افراد با     پس از بررسي ادبيات تحقيق    
هـاي روايـي، پايـايي و    نامـه از جنبـه   بار پرسش اعت. نامه نهايي تهيه گرديد    پرسش ،دانشگاهي

اطالعـات عمـومي اسـت و       نامه شامل   بخش اول پرسش  . محتوايي مورد آزمون قرار گرفت    
بـا توضـيحاتي در مـورد        بخش دوم . دهدتشكيل مي بخش دوم را يك افته شبيه سازي شده         

ازنامـه   تر  شـركت،  اي اساسـنامه  اطالعـات گيـري،   عاليت شركت، سـاختار تـصميم     موضوع ف 
سپس . شودمي  شركت در تاريخ پايان سال مالي و صورت سود زيان براي سال مالي آغاز               

 عمده معامالت شركت ارائه شـده اسـت و          هايچرخههاي داخلي   كنترلاطالعاتي در مورد    
پنج  (هااز شركت كنندگان خواسته شده است تا خطر كنترل را در مورد هر كدام از چرخه               

 .)ايبراساس مقياسي مستمر و به صـورت پـنج گزينـه    (گانه برآوردكنند طور جدا  به )چرخه
 به عنـوان نيمـه      اوليه ينامهآوري شده از پرسش   توجه به اطالعات جمع    كه با  فرضيه فرعي اول  

  :شرح زير است بندي شده است بهافته طبقهيساختار 
هـاي داخلـي در     نتـرل  باتجربه در مورد ارزيابي خطر ك      انتجربه و برآورد حسابرس    كم انبين برآورد حسابرس  

  .هاي عمده معامالت تفاوت وجود داردچرخهخصوص 
هـاي  كنترل ساختاراز شركت كنندگان خواسته شد تا       سپس با توجه به همين اطالعات،       

بـسيار ضـعيف ارزيـابي       بسيار قوي، قـوي، متوسـط، ضـعيف و           صورتداخلي شركت را به     
 اوليـه نامه  آوري شده از پرسش   يه فرعي دوم كه باتوجه به اطالعات جمع       بنابراين فرض  .كنند

  :بندي شده است به شرح زير استافته طبقهيساختار به عنوان نيمه



43 تأثير تجربه و پيچيدگي موضوعات حسابرسي بر قضاوت حسابرس

 باتجربه در مورد ارزيـابي سـاختار        انتجربه و برآورد حسابرس    كم انبين برآورد حسابرس  
ي شامل نحوه محاسـبه   اطالعاتي   ،نامهدر ادامه پرسش    .هاي داخلي تفاوت وجود دارد    كنترل

هـا و فـروش و جـدول محاسـبه          متوسط مجموع دارايـي   (هاي مالي   اهميت در سطح صورت   
 تا در مورد اهميت      خواسته شد  هاارائه شده است و از آن      به شركت كنندگان  ) سطح اهميت 

تـه   بـه عنـوان وظيفـه سـاختار ياف         يـه نامـه اول  كه با توجه به پرسش     هاي مالي در سطح صورت  
براي پاسخ دادن به سؤال مربـوط بـه ايـن فرضـيه، شـركت            . قضاوت كنند  بندي گرديد طبقه

اي بـا   هاي مالي را كه بـه صـورت پـنج گزينـه           بايست اهميت در سطح صورت    كنندگان مي 
  :فرضيه فرعي سوم به شرح زير است.  ارزيابي كنندارائه شده بود،مقياس مستمر 

 باتجربه در مورد ارزيـابي اهميـت        انبرآورد حسابرس تجربه و    كم انبين برآورد حسابرس  
كـامالً كمـي شـده باشـد،     تعيـين سـطح اهميـت    هاي مالي، در صورتي كه  در سطح صورت  

  .تفاوت وجود ندارد
ه اسـت كـه     به شركت كنندگان ارائه شد     اطالعاتي   ، در اين قسمت   :چهارمفرضيه فرعي   

هـا خواسـته شـد تـا در مـورد       و از آنتواند تداوم فعاليت شركت را با ترديد مواجه كنـد   مي
 مقبـول،    در ايـن خـصوص اظهـارنظر       اثـر آن،    بـه  تداوم فعاليت شركت قضاوت و بـا توجـه        

نامـه اوليـه     اين فرضيه با توجه به پرسش      .مشروط، عدم اظهارنظر و يا مردود را انتخاب كنند        
  :يل آمده است كه در ذگرددبندي ميبه عنوان وظيفه ساختار نيافته طبقه

 باتجربه در خـصوص ارزيـابي فـرض تـداوم فعاليـت شـركت               انتجربه و نظر حسابرس    كم انبين نظر حسابرس  
 .تفاوت معناداري وجود دارد

وظيفه سـاختار نيافتـه   نامه اوليه به عنوان  اين فرضيه با توجه به پرسش:پنجمفرضيه فرعي   
 از پرونــده  بنــدهاي نكــات عمــده اســتخراج شــدهدر ايــن خــصوص،. ديــگردبنــدي طبقــه

 در  خواسته شده تـا اظهـارنظر خـود را         هادر اختيار حسابرسان قرار گرفته و از آن       حسابرسي  
ارائه   در قالب اظهارنظر مقبول، مشروط، عدم اظهارنظر و يا مردود            مورد هر كدام از بندها،    

  : اين فرضيه به شرح زير تدوين شده است.كنند
 هركـدام   خصوص باتجربه در    انارنظر حسابرس تجربه و اظه   كم انبين اظهارنظر حسابرس  

  . تفاوت معناداري وجود دارداز بندها
ي كليـه با توجـه بـه اطالعـات ارائـه شـده بـراي پاسـخ بـه سـؤاالت                     :ششمفرضيه فرعي   

هـاي داخلـي، اهميـت، مـورد تـداوم          اطالعات ارائه شـده در مـورد كنتـرل         (هاي قبل  فرضيه
 از حـسابرسان خواسـته شـده تـا          )رونده حـسابرسي  فعاليت و نكات عمده استخراج شده از پ       
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اظهارنظر نهايي خود را قالب اظهارنظر مقبول، مشروط، عـدم اظهـارنظر و يـا مـردود  ارائـه                    
بنـدي  نامـه اوليـه بـه عنـوان وظيفـه سـاختار نيافتـه طبقـه               اين فرضيه با توجه به پرسـش       .كنند
  :گردد و به شرح زير است مي

 باتجربـه تفـاوت معنـاداري وجـود         انتجربه وحسابرس  كم نابين اظهارنظر نهايي حسابرس   
  .دارد

  
  هاي آماري تحقيقروش

هـاي مربوطـه، بـه منظـور تجزيـه و            به سؤال  ها آزمودني آوري پرسشنامه و پاسخ   بعد از جمع  
ابتـدا بـراي بدسـت      . دو روش آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده اسـت          از   هاتحليل داده 

بـا اسـتفاده از آمـار        هـاي عمـومي پرسـشنامه     ، سـؤال  عه مورد مطالعـه   آوردن شناختي از جام   
هـاي داده شـده بـه       پاسـخ تحليـل   منظـور   و سـپس بـه       شـده اسـت   تجزيه و تحليل    توصيفي،  

 استفاده شـده  " با دو نمونه مستقلt "هاي تخصصي پرسشنامه، از روش آمار استنباطي  سؤال
حــسابداران رســمي شــاغل در (ربــه  نفــر از حــسابرسان باتج157نامــه توســط پرســش .اســت

از حـسابرسان رده پـايين و     و همـين تعـداد      )  سـال  76/5 با حـداقل سـابقه       مؤسسات حسابرسي 
  . تكميل شده است ) سال5با سابقه كمتر از (تجربه در سازمان حسابرسي كم

  
   tهاي پژوهش با استفاده از آزمون  آزمون آماري فرضيه

  . شود هاي پژوهش آزمون مي  با دو نمونه مستقل فرضيهtدر اين قسمت با استفاده از آزمون 
  ها آزمون فرضيهينتيجه .3نگاره 

  انحراف استاندارد  ميانگين

ضيه
 فر

ره
شما

  

سخ
د پا

دا
تع

ربه  ها 
تج

با 
  

كم  ربه
تج

ربه  
تج

با 
  

كم  ربه
تج

  

  مقدار
T 

p-value 
  نتيجه

در سطح 
  %5خطاي 

تأييد يا رد 
  فرضيه

  تأييد فرضيه H0رد فرض   014/0  -475/2  3141/1  9966/0  533/2  200/2  785  1

  رد فرضيه H0قبول فرض   589/0  543/0  67466/0  74971/0  4/3  3/3  157  2

  تأييد فرضيه H0قبول فرض   423/0  807/0  41384/0  18257/0  967/2  033/3  157  3

  تأييد فرضيه H0رد فرض   001/0  -472/3  95953/0  43018/0  900/1  233/1  157  4

  تأييد فرضيه H0رد فرض   000/0  -082/5  75156/0  58551/0  795/1  483/1  1256  5
  تأييد فرضيه H0رد فرض   041/0  -086/2  93218/0  48423/0  6/2  2/2  157  6
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 H0 فـرض  اكي از ردحـ  ،نتـايج بدسـت آمـده از آزمـون فرضـيه اول           ،3 نگـاره مطابق با   
ربه در خصوص برآورد خطر     تجربه و حسابرسان باتج   بين برآورد حسابرسان كم   : H0فرض  (

كـه  رغـم ايـن   علـي . دارد% 5در سطح خطاي    ) ها تفاوت وجود ندارد   كنترل در مورد چرخه   
هـاي ثابـت، فـروش و       هـاي خريـد، دارايـي     ها در مـورد چرخـه     پاسخ هر دو گروه آزمودني    

هاي مـواد و كـاال      ها در خصوص چرخه موجودي    حقوق و دستمزد يكسان بود اما پاسخ آن       
شود  تأييد مياول   فرضيهراين،بناب. گرديدH0  كه همين باعث رد فرض اوت داشتبا هم تف

وص خطــر كنتــرل تجربــه و حــسابرسان باتجربــه را در خــصبــين بــرآورد حــسابرسان كــمو 
ايـن  با وجود اينكه ايـن تفـاوت زيـاد نيـست ولـي در مجمـوع          .ها تفاوت وجود دارد    چرخه

نتـايج بدسـت آمـده از         .ي خطر كنتـرل نقـش دارد      نتيجه مؤيد اين است كه تجربه در ارزياب       
تجربـه  بين برآورد حسابرسان كـم    : H0فرض    (H0 حاكي از قبول فرض      ،آزمون فرضيه دوم  

در سـطح   ) هاي داخلي تفاوت وجود ندارد    و حسابرسان باتجربه در خصوص ارزيابي كنترل      
) تجربـه برسان كـم   حـسا  3/63از حـسابرسان باتجربـه و       % 80(اكثريت افراد   . دارد% 5خطاي  

ها هاي داخلي را قوي يا متوسط ارزيابي نمودند، احتماالً اين افراد از راهنمايي            سيستم كنترل 
براي مثال ممكن است هـر دو دسـته         . اندهاي يكساني براي اين منظور استفاده كرده      و سرنخ 

هاي مهـم   تجربه تفكيك وظايف و اختيار تصويب مبادالت را از ويژگي         افراد باتجربه و كم   
توسـط  هـاي داخلـي     پس بين ارزيابي ساختار كنترل    . هاي داخلي در نظر گرفته باشند     كنترل

توان نتيجه گرفت تجربه  و ميتجربه و حسابرسان باتجربه تفاوت وجود ندارد  حسابرسان كم 
 سـوم يج بدست آمده از آزمون فرضيه تان  .هاي داخلي نقشي ندارددر ارزيابي ساختار كنترل  

تجربه و حسابرسان باتجربـه      بين برآورد حسابرسان كم    H0:فرض  (  H0 فرض   از قبول حاكي  
 در سطح خطاي    )هاي مالي تفاوت وجود ندارد    در خصوص تعيين اهميت در سطح صورت      

تجربه و حسابرسان باتجربه در خصوص تعيـين  نابراين، بين برآورد حسابرسان كم     ب ،دارد% 5
رفت تـا بدسـت     اين نتيجه انتظار مي   . ت وجود ندارد  هاي مالي تفاو   صورت اهميت در سطح  

ها و مشكالت به طور كامل تعريف شده         و سرنخ  ارزيابي كامالً كمي شده بود    آيد زيرا اين    
جه نياز به قضاوت كمتري احساس در نتياين مورد وجود داشت،  هاي مشخصي در    حلو راه 
نتـايج بدسـت      . نقشي ندارد  هاي مالي پس تجربه در تعيين اهميت در سطح صورت       . شودمي

بـين بـرآورد حـسابرسان      : H0فـرض   (  H0 فـرض     حاكي از رد   چهارمآمده از آزمون فرضيه     
تجربه در خصوص ارزيابي تداوم فعاليت تفـاوت معنـاداري وجـود    تجربه و حسابرسان با  كم

تجربـه و حـسابرسان     حـسابرسان كـم   بنابراين، بين بـرآورد     . دارد% 5 در سطح خطاي     )ندارد
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 اين تفـاوت نـسبت   .تجربه در خصوص ارزيابي تداوم فعاليت تفاوت معناداري وجود دارد       با
تجربه از افراد كم% 40 .رسدهاي داخلي بسيار بيشتر به نظر مي    به تفاوت ارزيابي خطر كنترل    

 تـداوم فعاليـت   هـا  باتجربه اظهارنظر مقبول را پيشنهاد كردند يعني از نظر آن د از افرا  7/76و  
بدسـت آمـده بـا نتيجـه تحقيـق          نتيجـه   . گيـرد ت عمده تحت تأثير قرار نمي      صور شركت به 

به اين نتيجه رسيد كه حسابرسان با تجربه از اطالعـات           ) 1999(شلتون مطابقت دارد؛ شلتون     
تـايج بدسـت    ن  .پذيرنـد نامربوط جهت قضاوت در خصوص ارزيابي تداوم فعاليت تأثير نمي         

 بـين اظهـارنظر حـسابرسان       : H0فـرض   (  H0 فرض   از رد  حاكي   پنجمآمده از آزمون فرضيه     
 تفـاوت معنـاداري وجـود       تجربـه در خـصوص هـر كـدام از بنـدها           تجربه و حسابرسان با   كم

تجربـه و حـسابرسان     حسابرسان كـم  بين اظهارنظر   بنابراين،  . دارد% 5در سطح خطاي    ) ندارد
 تفـاوت   )نكـات عمـده   نـدهاي اسـتخراج شـده از        ب (تجربه در خصوص هر كدام از بنـدها       با

درصد از % 50از افراد باتجربه و % 83 . و اين تفاوت به نسبت زياد است      معناداري وجود دارد  
تجربـه گزارشـي    از افراد كـم   % 50از افراد باتجربه و     % 17تجربه گزارش مشروط و     افراد كم 

حاكي  3 نگاره در  ششمنتايج بدست آمده از آزمون فرضيه       . اندغيرمشروط را پيشنهاد كرده   
تجربـه  تجربـه و حـسابرسان با     بين اظهارنظر نهايي حسابرسان كم    : H0فرض  ( H0 فرض   از رد 

براين، فـرض مقابـل آن تأييـد     بنـا . دارد% 5در سطح خطـاي     ) وجود ندارد  تفاوت معناداري   
تجربـه تفـاوت معنـاداري      تجربه و حسابرسان با   بين اظهارنظر نهايي حسابرسان كم     و   شود  مي

بنـدي  كه اين فرضيه به عنوان وظيفه ساختار نيافته طبقـه         ن نتايج با توجه به اين     اي .وجود دارد 
در ضمن نتايج حاصل شده بـا نتـايج عبدالمجمـدي و            . رفت حاصل شود  شده بود انتظار مي   

تجربـه  كه حاكي از تفاوت بين اظهارنظر حسابرسان باتجربه و حسابرسان كم          ) 1987(رايت  
   مطابقت دارد،داشت

  
  گيريتيجه و نبحث

در هـاي معنـاداري     كنـد زيـرا تفـاوت      فرضيه اصلي تحقيـق را تأييـد مـي         ،نتايج بدست آمده  
سـاختار يافتـه ديـده       ميان وظايف ساختارنيافته و نيمه     تجربهگيري افراد باتجربه و كم    تصميم

) شـشم هـاي فرعـي چهـارم، پـنجم و          فرضـيه (نيافتـه    در وظـايف سـاختار    هر چنـد كـه      . شد
هـاي فرعـي اول و      فرضـيه (سـاختار يافتـه     نيمـه ابرسان بسيار بيشتر از وظايف      هاي حس  تفاوت
مشاهده شد و اين نتايج در راستاي اين فرض است كه در وظايف ساختار نيافته نسبت                ) دوم

ده و نياز بـه قـضاوت و بـصيرت          ها تعريف نش  ساختار يافته مشكالت و سرنخ    به وظايف نيمه  
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هـاي  تجربه در خصوص تعيين اهميـت در سـطح صـورت          ارزيابي  . شود احساس مي  بيشتري
 در نتيجـه هـر چـه        .مالي نشان داد كـه در وظيفـه سـاختار يافتـه تجربـه هـيچ تـأثيري نـدارد                   

  تفـاوت  .شـود شود اثرات تجربه بيشتر نمايـان مـي       پيچيدگي موضوعات حسابرسي بيشتر مي    
حي يا انتخـاب فرآينـد   تواند ناشي از يكي از مراحل آگاهي، طراهاي ديده شده مي  قضاوت

ه با نتـايج تـان، پيـو و مـاك و           در ضمن نتايج بدست آمد    . ها باشد تصميم و يا تركيبي از آن     
بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه          ) 2002(تان، پيـو و مـاك       . عبدالمحمدي و رايت مطابقت دارد    

عملكرد حسابرسان زماني كه حسابرسان داراي تجربه و مسئوليت پـذيري زيـادي باشـند از                
) 1987(چنـين عبدالمحمـدي و رايـت        هم. پذيردتأثير نمي يچيدگي موضوعات حسابرسي    پ

، قضاوتي متفـاوت    تجربه در ارزيابي موضوعات پيچيده حسابرسي     كه حسابرسان با   دريافتند
  .تجربه دارندبا حسابرسان كم

  
  پيشنهادات مبتني بر نتايج بدست آمده از تحقيق

ميمات حـسابرسي، ترديـد دارنـد كـه بكـارگيري           گران با توجـه بـه پيچيـدگي تـص         پژوهش
 ولـي   ررسي تصميمات حـسابرسي مناسـب باشـد،       تجربه جهت ب  دانشجويان يا كارمندان كم   
ها از جمله دسترسي بيشتر و هزينه كمتـر        تجربه نسبت به باتجربه   مزاياي فراوان كارمندان كم   

وجه بـه نتـايج تحقيـق حاضـر     با ت . شود كه استفاده از اين افراد مناسب به نظر برسد         باعث مي 
هايي براي حسابرسان باتجربـه خـصوصاً در   تجربه به عنوان جانشيناستفاده از حسابرسان كم 

مورد موضوعات پيچيده حسابرسي مثل اظهـارنظر حـسابرسي مناسـب نيـست و حـسابرسان                
  بنـابراين افـراد  .شـوند هاي مطمئني براي حسابرسان باتجربه محسوب نمـي      تجربه جانشين كم

هـاي بـا ريـسك بـاال كمتـر          هـايي در حـوزه    شاغل در حرفه بايد بدانند كه از چنين جانشين        
   .استفاده كنند

  
  پيشنهاد براي تحقيقات آتي

. اين تحقيق، اثـرات تجربـه را در سـطوح مختلـف پيچيـدگي كـار مـورد بررسـي قـرار داد                      
  :وارد زير باشدتواند شامل متحقيقات آتي مي

 در مطالعات   ،تجربه و سه سطح پيچيدگي مورد نظر بوده است        در اين مطالعه دو سطح       . 1
 . توان وظايف حسابرسي و سطوح تجربه را توسعه دادبعدي مي
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 تحليلـي، ارزيـابي     هـاي  روش تـوان تـأثير تجربـه را بـر ارزيـابي          در تحقيقات بعدي مي    . 2
 . مورد بررسي قرار دادشواهد

ــي مــي  . 3 ــات آت ــوان در تحقيق ــ ت ــستمر كاركن ــوزش م ــأثير آم ــدوين ت ان حــسابرسي، ت
هاي مرتبط با كارهاي حـسابرسي مـشابه را بـر اجـزاء فرآينـد               ها و برنامه  دستورالعمل

بررسـي   تجربـه تصميم و نزديك شدن قضاوت حسابرسان باتجربه و حـسابرسان كـم           
  .كرد

عـدم امكـان بررسـي ميـزان دقـت پاسـخ            ،  نامـه هـاي ذاتـي پرسـش     محـدوديت همچنين  
جامعـه مـورد بررسـي      محدود بودن   ،  گيريهاي نمونه محدوديت،  هانامهدهندگان به پرسش  

  .هاي تحقيق برشمردتوان به عنوان محدوديت را ميتحقيق به سازمان حسابرسي
 
  نابعم
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