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Abstract 
Objective: Considering the importance of the issue of professional judgment in auditing, 
the purpose of this study is to design a model for auditor's professional judgment, 
considering the environmental characteristics, attributes and conditions surrounding the 
audit profession in Iran. 

Methods: This research used a qualitative research method and a grounded theory 
approach. By reviewing the opinions of 18 experts in the audit profession, the factors 
affecting the professional judgment of the auditors were examined and, finally, the 
"integrated model of professional judgment," including the causal conditions, 
intermediary factors and the context, as well as strategies related to professional judgment 
and their implications are presented. The results of the research led to the formation of a 
paradigmatic model of research. 

Results: The model resulted in the identification of 13 categories of causal conditions, 5 
categories of phenomena/context, 8 categories of intervening conditions, 4 categories of 
action strategies and 5 categories of consequences related to the main phenomenon of 
research (professionalism of judgment). 

Conclusion: This model can define the variables used in future research by referring to 
the literature of the auditor's professional judgment. Since the professional judgment of 
independent auditors has a complex and multifaceted nature, and in addition to the 
personal characteristics and performance of the auditors, they are influenced by the 
attributes of the company, the stakeholders, legal and regulatory environment, thus, for a 
more comprehensive examination of the subject, the modeling of auditor's professional 
judgment have review from different aspects. 
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  چكيده
 حسابرسـان  اي حرفـه  قضاوت براي يمدل تدوين پژوهش اين هدف حسابرسي، در اي حرفه قضاوت موضوع اهميت به توجه با :هدف

  .است كشور يحسابرس حرفه بر حاكم يطشرا و يطيمح هاي يژگيو به توجه با مستقل،

 بـا  منظـور  يـن ا بـه  .اسـت  شـده  اسـتفاده  اي هزمينـ  پردازي يهنظر بر يمبتن يكردرو و كيفي پژوهش روش از ،پژوهش نيا در :روش
 بـراي  يكپارچـه  يمـدل  انتهـا  در و شد بررسي انحسابرس اي حرفه قضاوت بر گذارتأثير عوامل ي،حسابرس حرفه هخبر 18 از نظرسنجي
 و اي حرفـه  قضـاوت  بـه  مربـوط  راهبردهاي ينهمچن و بستر و گر مداخله عوامل ي،لّع يطشرا دربردارنده كه شد ارائه اي حرفه قضاوت

   .است يك هر يامدهايپ

ـ  شرايط براي مقوله 13 مدل، اين در كه انجاميد يميپارادا مدل يك يريگ شكل به يجنتا :ها يافته  8 بسـتر،  زمينـه  در مقولـه  5 ي،علّ
 )قضـاوت  بـودن  اي حرفـه ( پژوهش اصلي پديده با مرتبط پيامد زمينه در مقوله 5 و بردراه براي مقوله 4 ،گر مداخله شرايط براي مقوله

  .شد شناسايي

 شخصـي  عملكـرد  و هـا  ويژگـي  بـر  عـالوه  و دارد چنـدوجهي  و پيچيـده  ماهيت ،مستقل حسابرسان اي حرفه قضاوت :گيري نتيجه
 بررسـي  منظـور  بـه  رو، ايـن  از گيـرد،  مـي  قرار پيرامون اتيمقرر و قانوني محيط ان،نفع ذي شركت، يها ويژگي تأثير تحت حسابرسان،

   .است شده بررسي مختلف هاي جنبه از مستقل حسابرسان اي حرفه قضاوت سازي مدل موضوع، تر جامع
  
  
  
  .اي زمينه نظريه مستقل، حسابرسي ،اي حرفه قضاوت :ها كليدواژه

  
 حسابرسي، و حسابداري هاي بررسي .مستقل حسابرسان يا حرفه ضاوتق مدل ينتدو ).1399( كاوه مهراني، مجيد؛ شهبازي، :استناد

27)1(، 60 – 86.  
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  مقدمه
 از ،حسابرسي يها جنبه تمامي بر كه رود مي شمار به مستقل حسابرسان اي حرفه يها ويژگي جمله از اي حرفه قضاوت
 حسابرسان اي حرفه اظهارنظر ،نهايت در و سيحسابر شواهد كيفيت و كميت اهميت، سطح تعيين ريزي، برنامه جمله

 هيئت .گذارد مي تأثير تحليلگران گذاران، سرمايه مديران، شامل نفعان ذي از وسيعي يها گروه بر و است ثرؤم مستقل
 دانش و ها تجربه ها،  آموخته يريكارگ هب« را يا حرفه قضاوت ،)2018( 1دهي اطمينان و حسابرسي المللي بين استانداردهاي

 با مناسب هاي ميتصم اتخاذ يبرا ،يا حرفه رفتار  نييآ الزامات و يحسابدار و يحسابرس ياستانداردها درباره آمده دست به
 استانداردهاي و )ISA200( 2حسابرسي المللي بين استانداردهاي .است هكرد تعريف »يحسابرس كار طيشرا به توجه

 ؛دنكن اعمال را خود اي حرفه قضاوت نهايت ،استانداردها گيريكار به در كه كند مي ملزم را انحسابرس ،ايران حسابرسي
 ريسا و اجرا نحوه الزامات، اهداف، رندهيدربرگ مذكور ياستانداردها .باشد پذير دفاع و مستدل ،قضاوت اين كه طوري به

 ،استانداردها اين .اند شده يطراح معقول نانياطم كسب در حسابرس يبانيپشت يبرا كه هستند يكاربرد حاتيتوض
 با تاكنون اما .كند يم ملزم يحسابرس اتيعمل ياجرا و يزير برنامه مراحل تمام در يا حرفه قضاوت اعمال به را حسابرس
 حسابرسان اي حرفه قضاوت خصوص در جامعي پژوهش ،خبرگان با عميق يها مصاحبه و كيفي رويكرد از استفاده
 عوامل ي،علّ يطشرا بودن نامشخص به توجه با .است نپذيرفته صورت آن بر مؤثر ملعوا و ها ويژگي بررسي و مستقل
 قضاوت خصوص در مدلي ارائه پژوهش، اين اصلي هدف ،اي حرفه قضاوت به مربوط راهبردهاي و بستر و گر مداخله
 نظريه از استفاده با اي حرفه قضاوت مفهوم بهتر شناخت و مستقل حسابرسي فرايند در ،مستقل حسابرسان اي حرفه
 پايه بر و منظور بدين .پذيرد مي انجام زمان هم ها داده تحليل و آوري جمع فرايند ،اي هزمين نظريه در .است 3اي زمينه
 رابطه، اين در .شود مي استفاده عميق يها مصاحبه از مدنظر، مدل تدوين و ها داده آوري جمع براي ،اي هزمين نظريه
 اي حرفه و نخست هاي رده مديران ،حسابرسي هاي ؤسسهم يشركا شامل ،مستقل حسابرسان زمينه در عميقي مطالعه
 مراحل ،ترتيب  اين  به .است پذيرفته انجام دارند، مستقيم ارتباط اي حرفه قضاوت موضوع با كه حسابرسي هاي مؤسسه
   :)1395 گيويان،( است شرح اين به اي هزمين نظريه روش به پژوهش اجراي
  ؛موضوع نظري بياتاد بررسي .1

 ؛پژوهش يها پرسش تدوين .2

 ؛اشباع مرحله به رسيدن تا تحليل با همراه ها داده گردآوري .3

 :)ها داده در مفاهيم يافتن( مرحله سه در ها داده كدگذاري .4

 قالب در مرزها اين و يابد مي اختصاص مناسب يها كد ،ها داده مختلف يها بخش به ابتدا :4باز كدگذاري −
  .شوند مي بندي ستهد مقوله چند

 به هاآن ميان پيوند يافتن و ها مقوله اين متفاوت ابعاد درباره انديشيدن با پژوهشگر :5محوري كدگذاري −
  .كند مي اقدام محوري گذاريكد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. IAASB 2. ISA 
3. Grounded Theory 4. Open coding 
5. Axial coding 
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 نهايت، در ها فرايند اين طي با و شوند مي پااليش ها مقوله ،انتخابي گذاريكد با :1انتخابي كدگذاري −

 .شود يم پديدار نظري چارچوب

 ؛برداري يادداشت .5

   .وريئت تدوين و نگارش .6

  مسئله بيان
 كنندگان تهيه جاي به و درست استفاده براي هم حسابرسان ،است حسابرسي اصلي عناصر از يكي اي حرفه قضاوت
 يا حرفه قضاوت از پيوسته بايد ،حسابرسي كار انجام چگونگي براي هم و حسابداري استانداردهاي از مالي يها گزارش

 يا حسابرسان قيدي بي مفهوم ،واژه اين و شود انجام درستي به حسابرسان قضاوت آنكه براي .كنند استفاده خود
 ،)زمينه( بستر آن، مفهوم شناخت براي كوشش ضمن است الزم نشود، تلقي حسابرسي دركار هاآن اختيارات بودن نامحدود
 حسابرسان چگونه كه شود روشن تا شود شناسايي اي حرفه قضاوت پيامدهاي و راهبردها گر، مداخله عوامل ي،علّ عوامل

  .پذيرد مي تأثير ييها مقوله چه از حسابرسي حرفه در ،اي حرفه قضاوت مفهومي مدل و كنند مي قضاوت اي حرفه صورت به
 ،اي ر حرفهين رفتاآي( دارد نياز عمومي اعتماد كسب به خود، جايگاه حفظ براي ها حرفه ساير مانند حسابرسي حرفه

 امروزه اين، بر افزون .است جامعه به كيفيت با حسابرسي گزارش ارائه دارد، انتظار حسابرسي حرفه از جامعه آنچه .)2016
 ضرورت حسابرسي هاي مؤسسه حرفه، در رقابت رشد با .است يافته گسترش حسابرسي هاي مؤسسه بين رقابت
 منافع از حفاظت حسابرسي هدف كه آنجا از همچنين، .اند دريافته يشترب را بازار به بهتر هرچه كيفيت با دهي خدمات
 و اعتبار حفظ منظور  به حسابرسان است، مالي هاي صورت در موجود بااهميت هاي اشتباه و ها تحريف مقابل در داران سهام

  .هستند حسابرسي كيفيت افزايش دنبال  به قضايي، دعاوي از اجتناب و خود اي حرفه شهرت
 ،اند مواجه ادعاهايي با حسابرس هم و قاضي هم .دارد زيادي شباهت ها دادگاه در قضاوت به فه حسابرسي،حر
 نظر ،شده داده قرار هاآن اختيار در كه معيارهايي اساس بر ،نهايت در و كنند مي ارزيابي و آوري جمع را ادعا پشتوانه شواهد

 .)1961 ،2شرف و متز( دكنن رعايت را انصاف بايد خود قضاوت و نظر اظهار در ،دو هر .كنند مي قضاوت و دهند مي
 مناسب و صحيح اي حرفه قضاوت اعمال اما ؛ندارد وجود اي حرفه قضاوت اعمال براي اي هشد تعريف و يكپارچه رويكرد

 يبرا قضاوت در مهارت افزايش و شود محسوب مي اي هبرجست عامل حسابرس، اعتباردهي خطير وظيفه انجام در
  . رود شمار مي به اساسياز اصول  ،حسابرسان

 كمابيش اي، قضاوت حرفه شناسي روان هحوز در. شود مي بررسي اجتماعي و شناسي روان عدب دو از اي حرفه قضاوت
 تئوري اجتماعي، شناسي روان تئوري جمله از شده است، بيان مختلفي يها تئوري و گرفته انجام تري مفصلهاي  پژوهش
 چگونگي مسئله به اين تئوري .ستها تئوري اين ترين معروف از شناخت تئوري آنها ميان از كه 3شناخت تئوري و انگيزش
 هاي گرايش و شناخت اين نحوه كه پردازد مي حسابرسان اي حرفه قضاوت بر شناخت اين تأثير و افراد توسط شناخت
  :)1978 ،4سوئيرينگاو  نزگيب ،ديكمن( كرد بيان زير حوزهپنج  در توان مي را آن مختلف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Selective coding 2. Mautz, & Sharaf 
3. Cognitive Theory 4. Dyckman, Gibbins, & Swieringa 
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 در و پردازد مي غيردمكرات افراد اساسي تفكر و رفتار بررسي به كه استبداد يا قدرت تمركز فلسفه :1اقتدارگرايي .1

  .ديگراننپذيرفتن  يا نكردن تحمل .2و  پذيرينا انعطاف .1 :شود مي بررسي حالت دو
 داليل ارائه بدون و آميز تعصب شكل به )عقيده و ممفهو( مطلب يك درستي بر پافشاري يامعن به: 2ييگرا جزم .2

 .است كافي و معتبر

 .شوند مي بندي طبقه مكتشف و تحليلگر طبقه دو به گيرندگان تصميم روش اين در :3شناخت .3

 و تفكيك« اصل دو كه پردازد مي اطالعات ورود فرايند در ها انسان واكنش نوع بررسي به: 4ادغام و تجميع .4
  .گيرد را دربرمي» هم با آنها اتحاد« و» هم از مطالب تمايز

 ،گيري تصميم و قضاوت حوزه در زياد يها پيشرفت ، با وجودشناسي روان ابعاد در حتي كه است ذكر شايان
ي خلق جديد يها تئوري كنند كه تالش مي پژوهشگران همچنان و اند نيافته دست يكساني نتايج به مختلف يها رويكرد
  .را گسترش دهند موجود يها تئوري كنند يا

 بر آن هايتأثير و اي حرفه قضاوت خصوص در جامعيپژوهش  تاكنون ،شناسي جامعه و اجتماعي حوزه دراما 
  .ندارد وجود خصوص اين در اي هشد شناخته تئوري و است نپذيرفته صورت اجتماع
 نحوه خصوص در حرفه اعضاي انمي توافقنبود  و آن فرايند و اي حرفه قضاوت مفهوم نبودن شفاف به توجه با 
 مسئله است، نپذيرفته صورت خصوص اين در جامعي پژوهش تاكنون كه موضوع اين نظر به و اي حرفه قضاوت اعمال
 قضاوت خصوص در مشترك مفاهيم از سيستمي ،مستقل حسابرسان ديدگاه ازو  اي هزمين نظريه كمك به كه است آن اصلي
 كوشش ضمنكه  است ضروري و افزود اي حرفه قضاوت خصوص در موجود دانش گستره رب بتوان تا كرد ارائه اي حرفه
 شناسايي اي حرفه قضاوت پيامدهاي و راهبردها ،گر مداخله عوامل ،علّي عوامل ،)زمينه( بستر آن، مفهوم شناخت براي
  .است صورتي چه به اي حرفه قضاوت فرايند و دارندرا  اي حرفه قضاوت شايستگي چه افرادي كه شود روشن تا شود

  نظري مباني
 در الملل بين استانداردگذار نهاد كه طوري به ؛كند مي ايفا حسابرسي هاي رويه در را مهمي بسيار نقش اي حرفه قضاوت
 خدماتساير  و بخشي اطمينان خدمات بررسي حسابرسي، كيفيت، كنترل خصوص در ،المللي بين استانداردهاي پيشگفتار
 حسابداران حسابرسي، المللي بين استانداردهاي ماهيت كه كند تأييد مي بلمط اين با رااي  قضاوت حرفه موضوع ،مربوطه
 براي اي حرفه قضاوت كه دنده مي توضيح استانداردها اين ،همچنين. كند ملزم مي اي حرفه قضاوت اعمال به را اي حرفه
و  حسابرسي المللي بين استانداردهاي تفسير كه است دليل اين به ضرورتي چنين .است ضروري حسابرسي مناسب اجراي
 براي ،تجربه و دانش گيريكار به بدون حسابرسي، انجام براي آگاهانه هاي تصميم و به آن مربوط اخالقيهاي  الزام

 به دستيابي براي الزم هاي شايستگي و صالحيت گسترش بهكه  تجربه و دانش اين .شود نمي انجام شرايط و حقايق
 مالي، هاي صورت حسابرسي اجراي و ريزي برنامه در« كه كند مي، حسابرس را ملزم رساند مي ياري معقول هاي تقضاو

  .)1397، ايران حسابرسي 300 استاندارد(» كند اعمال اي حرفه قضاوت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Authoritatianism 2. Dogmatism 
3. Cognitive 4. Integrative 
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 اي حرفه قضاوت اهميتبا وجود  كه است حسابرسي مفاهيم در مناسب مفهومي پرسشگري شكست از نمودي اين

 موضوع اين به ،پيش سال پنجاه از بيش .است نشده چنداني توجه قضاوتي چنين ماهيت توضيح به حسابرسان، رايب
 واژه ايندر آن زمان، هنوز  اما ؛»رود شمار مي به مهم و حياتي عنصراي  در هر حرفه« قضاوت كه اشاره شده است

با  كه دهد مي نشان گذشته دهه چند درپژوهش  ادبيات سيبرر ).1967 ،1برنشتاين( بود نشده تعريف ادبيات در درستي به
 ).1998 ،2ماسون و گيبينز( چيست قضاوت از منظور كه دهند نمي توضيحآنها  از يك هيچ قضاوت، براي ارجاع 939وجود 
 هك است كرده ارائه حسابرسي و مالي گزارشگري در قضاوت خصوص در را هايي گزارش ،كانادا خبره حسابداران انجمن

 براي اي حرفه قضاوت چارچوب عنوانبا  ديگري گزارش .است درج شده »اي حرفه قضاوت« از تعاريفي آن در
 انرژي و وقتاين انجمن،  اما ؛شد تهيه )ICAS( اسكاتلند خبره حسابداران انجمن توسط 2012 سال در مالي گزارشگري

 انجمن ياد شده، توجهي دليل بي شايد .كردنصرف  چيست، »اي حرفه قضاوت« از نظورم اينكه توضيحبراي  را چنداني
 يادداشت در ،حال اين با .دنپرداز مي اي حرفه قضاوت مفهوم به پاياني هاي بخش در ها انجمن اين كه باشدموضوع  اين

 درباره اي هپروژ از كنندگان مشاركت ،2012 سال در المللي بين استانداردهاي پيشنهادي كار و استراتژي برنامه نظرخواهي
 و كافي طور به اي حرفه قضاوت ماهيت هنوز كه دهد مي نشان اين .كردند حمايت اي حرفه قضاوت مفهومي هاي جنبه

  .است نشده داده توضيح مناسب
 تكثر از است ممكن حسابرسي حرفه اي، حرفه قضاوت مفهوم باب در مناسب پرسشگري بدون كه است اين بر باور

 نيز بايد حسابرسان ،كنند ملزم قضاوت اعمال به را حسابرسان ،استانداردها اگر .متأثر شود قاعده بي يها رويه و استانداردها
 .است حسابرسي كيفيت بر گذارتأثير و مهم ورودي اي، حرفه قضاوت ).1998 ماسون، و گيبينز(كنند  را درك مفهوم اين

 چگونهكه  كند را دشوار ميدرك اين مسئله  ،»آن دهنده تشكيل عوامل و قضاوت ماهيت«نبودن  شفافاز اين رو، 
 افراد اگر .دهند بهبود مي را حسابرسي كيفيت ،قضاوت اعمال بر پافشاري با حسابرسي استانداردگذاران و گذاران قانون
 اي حرفه قضاوت مفهوم باب در پرسشگري ،كنند توافق اي حرفه قضاوت معناي خصوص در گذاران قانون و اي حرفه

 اعمال بررسي با و كننده ارزيابي مفهومي پرسشگري واسطه هب ،اي حرفه قضاوت از مفهوم ساخت .يابد نمي ضرورت
 مفهوم اين .پيوندد به واقعيت مي گيري تصميم در آن نقش دادن قرار مدنظر نيز و مختلف هاي موقعيت در قضاوت

   . نيز استفاده شود اهميت و شواهد بحث در تواند مي

  پژوهش پيشينه
  ايران و المللي بين حسابرسي استانداردهاي در اي حرفه ضاوتق
 با .شود مي ارائه و تدوين حسابرسي استانداردهاي صورت به حسابرسي حرفه در شاغل افراد همه اي حرفه قضاوت يندابر

 نتعيي ندارد، وجود خاصي محدوده كردن مشخص امكان وقتي هم، حسابرسي استانداردهاي جاي جاي در ،حال اين
 استانداردهاي( حرفه كلي قضاوت هرچه .شود مي موكول حسابرس اي حرفه قضاوت به موضوع با آن تطبيق و مصداق

 حسابرسان شخصي اي حرفه قضاوت باشد، تر جامع و تر كامل )اي حرفه رفتار آيين و حسابرسي استانداردهاي حسابداري،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bernstein 2. Gibbins, & Mason 
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 استانداردهاي يها بخش اكثر در دهي اطمينان و سابرسيح المللي بين استانداردهاي هيئت .عكسرب و شود مي كمتر

  .اند هكرد اشاره اي حرفه قضاوت اعمال به ،ايران حسابرسي استانداردهاي در حسابرسي سازمان و المللي بين حسابرسي
 در ،ريزي برنامه خصوص در اي حرفه يها قضاوت ، اعمال300 حسابرسي استانداردهاي الزامات طبق ،كلي طور به

 .شود مشاهده مي 1 شكل در موضوع اين .)112 :1396 نوروش،( است دهش يالزام حسابرسي اصلي مرحله سه كليه

  
  اي اعمال قضاوت حرفه يالزام مراحل. 1 شكل

  :كند استفاده در موضوعات زير خود اي حرفه قضاوت از بايستي حسابرس طور كلي، به
  ؛يريز برنامه مرحله در كلي طرح تدوين •
  ريزي؛ برنامه مرحله در صيليفت برنامه تدوين •
  ؛كار بصاح داخلي يها كنترل سيستم از ارزيابي و شناخت •
  ؛كشف عدم و كنترل ،ذاتي يها خطر نهايي و اوليه برآورد •
  ؛اهميت سطح تعيين •
  ؛فعاليت تداوم فرض يا نبود وجود بررسي •
  ؛حسابرسي شواهد آوري جمع •
  ؛حسابرسي شواهد ارزيابي •
  ؛مستندسازي ميزان و چگونگي •
  .اي حرفه اظهارنظر ارائه •

  المللي بين تحقيقات
 اصلي گوهر ،اي حرفه قضاوت«كرد كه بيان  ،داد انجام 1995 سال كه پژوهشي در كانادا خبره حسابداران انجمن

 مجموعه از ،كل در و حسابرس قضاوت از شود، مي ايجاد مالي هاي صورت حسابرسي با كه ارزشي .است حسابرسي
  .»شود مي انجام حسابرسي و حسابداري استانداردهاي چارچوب در كه گيرد نشئت مي اي حرفه يها قضاوت

 تحقيق گروه كه بيان شده است، كانادا خبره حسابداران انجمن 1966سال  در گزارش منتشر شدهبر اين،  افزون
 همان به تواند مي كه است كرده ارائه اي هحرف قضاوت براي تعريفي ،مالي گزارشگري در اي حرفه قضاوت درباره انجمن

 اي حرفه قضاوت اعمال

  ريزي برنامه مرحله شواهد آوري جمع مرحله گزارشگري و اظهارنظر مرحله



 66  مستقل حسابرسان يا حرفهقضاوت مدل ينتدو

 
 به مربوط موضوع درباره يتصميم به دستيابي فرايند«: استفاده شود نيز حسابرسي در اي حرفه قضاوت براي شكل

 از اطالع و شخصي يها محدوديت درباره دانش شامل( دانش و تجربه بر مبتني تحليلي كه صورتي در مالي، گزارشگري
 آن عواقب از كه باشد افرادي براي مسئوليت درك و داري امانت با همراه و محتاطانه ،طرفانه يب )بوطمر استانداردهاي

 در دائم و نامشخص پيچيده، شرايط در اي حرفه قضاوت گونه اين .شود مي خوانده اي حرفه قضاوت پذيرند، مي اثر تصميم
 افراد با بايد اي حرفه قضاوت براي .دارد را ارزش يشترينب نيستند، كامل استانداردها كه جايي در خصوص به تغيير، حال
  ».كرد مستند را تصميم به شدهمنجر تحليلي هايفرايند و گرفت نظر در را تصميم بالقوه عواقب كرد، مشورت دانا

 ،پيامدها و راهبردها بستر، ،گر مداخله ،علّي عوامل كردن بندي طبقه و حسابرسي در اي حرفه قضاوت خصوص در
 سال در 1كانادا خبره حسابداران انجمن تحقيق همان ،آن چشمگيرترين و ندارد وجود حسابرسي ادبيات در زيادي بقهسا

 و دارد تكيه موضوع اي حرفه و عملي يها جنبه بر بيشتر و شده است انجام تحقيق گروه يك وسيله بهاست كه  1995
 گويي، پاسخ ،يادشده تحقيق اساس بر .است بوده سابرسيح در اي حرفه قضاوت كاركرد و ماهيت درباره بحث آن هدف

 فشارهاي ،حسابرسي يها كميته او، با كار تداوم و كار بصاح پذيرش رسيدگي، در دست واحد اقتصادي فعاليت از شناخت
 و طرفي بي استقالل، و حسابرسي در اي حرفه قضاوت بر مؤثر محيطي عوامل همه ،اي حرفه استانداردهاي و رقابتي

 شخصي يها ويژگي ،اي حرفه ديدتر  و قضاوت در ها سوگيري ،اي حرفه صالحيت خبرگي، و تجربه دانش، درستكاري،
 اي حرفه قضاوت زمينه در كه پژوهشگراني هر يك از ).1995 ،كانادا خبره حسابداران انجمن( اند شده شناخته حسابرس
 حسابرسان اي حرفه قضاوت بر را عوامل يا عامل آن اثر و اند پرداخته عامل چند يا يكبه بررسي  ،اند كرده پژوهش
 و عام طور به اي حرفه قضاوت درباره كه نظري بانيم نيز و شده ارائه مختلف هاي همقال در كه اتيتحقيق .اند سنجيده
 حسابرسان اي حرفه قضاوت بر كه شد عواملي يافتن مبناي ،اند كرده بحث خاص طور به حسابرسان اي حرفه قضاوت

 .ندمؤثر

 بيشتر كه كنند مي بيان »اي حرفه قضاوت روي گويي پاسخ اثر« عنوان با اي مقاله در )1992( 2كويليام و يريمس
 انجام كه اقداماتي براي گيران تصميم مسئوليت كه است آن گوياي اجتماعي شناسي روان هاي پژوهش و مطالعات

 محيط از مهمي عدب )گويي پاسخ( حسابدهي رو،  اين از .دهد قرار تأثير تحت را قضاوت فرايند است ممكن دهند، مي
 در ،ديگر يها حوزه درشناسايي شده  خبرگي متغيرهاي كه گرفتند نتيجه )1993( 3چي و بدارد .است حسابرسان قضاوت
 عوامل از بهتجر و خاص صنعت درباره دانش حسابرسي، و حسابداري عمومي دانش .است صادق هم حسابرسي حوزه
 يافت دست نتيجه اين به يتحقيق در )1987( 4و رايت عبدالمحمدي. شود مي حسابرسي در خبرگي موجب كه است اصلي
 سطح تعيين بنابراين ،است متفاوت كنند، مي كار مختلف صنايع در كه واحدهايي با برخورد در ،حسابرس خبرگي سطح كه

 يها ويژگي شناسايي براي تحقيقي )1992( 5شانتيو و عبدالمحمدي. است معنادار خاص صنعت در حسابرسان خبرگي
 ويژگي ترين مهم هستند، شناختي يها ويژگي كه از تجربه و دانش كه دريافتند و دادند انجام خبره حسابرسان شخصي

 دسته در  كه تاس خبرگان يها ويژگي از ديگري گروه قوي، ارتباطات و نفس اعتمادبه پذيري، مسئوليت .اند خبره افراد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. CICA 2. Messier, & Quilliam 
3. Bedard, & Chi 4. Abdolmohammadi & Wright 
5. Abdolmohamadi, & Shanteau 
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شمرده  خبرگان راهبردي يها ويژگياز  نيز تحليل و مسئله سازي ساده خالقيت، .گيرند قرار مي ارائه و سبك يها ويژگي

 .پرداختند مالزي در حسابرسان اي حرفه قضاوت بر مؤثرعوامل  بررسي به )2018( 1جانودين و، جعفر حليم عبدل. شود مي
 ،حسابرس جنسيت نوع اما دارد؛ معناداري و مثبت رابطه ،اي حرفه قضاوت با اي حرفه رده و تجربه كه آنها نشان داد نتايج
 .تأثير است بي اي حرفه قضاوتبر  ،شده حسابرسيكه  يشركت اندازه ودانشگاهي  تحصيالت و دانش ميزان

 پرداخته حسابرس وتقضا در نامربوط اطالعات از استفاده بر تجربه تأثير آزمون به يپژوهش در )1999( 2شلتون
 نامربوط اطالعات با هم و مربوط اطالعات با هم ،حسابرسي عمليات انجام هنگام حسابرسان كه كند مي تأكيد او .است
شلتون در  .كند مي رقيق را مربوط اطالعات اثر ،نامربوط اطالعات كهاست  داده نشان گذشته تحقيقات و شوند مي رو روبه

با بررسي  كاشر و مديران. 2 ؛كند مي كم را اطالعات شدگي رقيق اثر تجربه. 1 :ست يافتپژوهش خود به اين نتايج د
 ابزارهاي و آموزشي يها برنامه مهم يكي از اهداف .3 ؛ندنك مي مصون اطالعات شدگي رقيق از را سسهؤم ،ها كاربرگ
 تمركز مرتبط اطالعات بر كنند، بلكهن توجه مرتبطنا اطالعات به تا است تر تجربه كم حسابرسان به كمك ،گيري تصميم
 .كنند

 سطح درباره حسابرسان قضاوت بر را ييگو پاسخ فشار متفاوت ميزان اثرهاي )2006( 3تيلور و هريسون ،زورت دي
 سطح در خصوص ند،ا هبود ييگو پاسخبيشتر براي  فشار زير كه حسابرساني كه دهد مي نشان نتايج .كردند بررسي اهميت
 اندازه كار، براي شده صرف زمان با ييگو پاسخ شدت از طرفي، .اند انجام دادهي تر كارانه محافظه يها تقضاو ،اهميت

 سوگيري كه رسيد نتيجه اين پژوهشي به در )2006( 4تيلور. دارد مثبت رابطه ،اهميت كيفي عوامل مالحظه و توضيحات
  .را كاهش دهد سوگيري اين اثر تواند مي گيري تصميم ابزارهاي و دارد ثرا حسابرسان قضاوت بر خودي گروه

 در ادامه به چند. نشده است انجام اي حرفه قضاوت بر مؤثر عوامل شناسايي خصوص در جامعي پژوهشدر ايران، 
  . شود ، اشاره مياند پرداخته اي حرفه قضاوت ابعاد برخي بررسي به كه داخلي شده انجامپژوهش 
 به زماني بودجه تخصيص در حسابرس اي حرفه قضاوت بر شخصيتي تيپ تأثير« عنوان با پژوهشي كههاي  هيافت
 اي حرفه قضاوت با رنجوري روان صرفًا ،شخصيتي ابعاد ميان از دهد كه ، نشان ميشد انجام »برآورد حاوي هاي حساب
 رابطه داشتن وجدان، و پذيري توافق پذيري، انعطاف ،گرايي برون جمله از ها ويژگي ساير و دارد معناداري و مثبت رابطه
   .)1396سعيدي گراغاني و ناصري، ( ندارد مستقل حسابرسان اي حرفه قضاوت با داريامعن

 »حسابرس اي حرفه قضاوت و گرايي اي حرفه« عنوان با پژوهشي )1396( ، وكيلي فرد و رهنماي رودپشتيحيراني
 قضاوت كه نشان داد نتايج .توزيع كردند حسابرس 550 بين دررا  اي نامه پرسش ،عاتآوري اطال و براي جمع انجام دادند

 مديريت و حسابرس بين تعارض حل بر گرايي اي حرفه اما گذارد؛ مي تأثير مديريت و حسابرس بين تعارض بر اي حرفه
  .ندارد ميانجي نقش ،مديريت و حسابرس بين تعارض بر گرايي اي حرفه گذاريتأثير در اي حرفه قضاوت وتأثير است  بي

 طرفيِ بي و شكاكيت عدب دو بين هرابط بررسي« عنوان با) 1395(، حصارزاده و باقرپور زاده رجبعلي پژوهشنتيجه 
 و شكاكيت بين ارتباط ،ريسكپر بسيار كنترلي محيط در نشان داد كه »حسابرس اي حرفه قضاوت با اي حرفه ديدتر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Abdul Halim, Jaffar, & Janudin 2. Shelton 
3. DeZoort, Harrison, & Taylor 4. Teylor 
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 تر قوي »ديرباورانه يها قضاوت و شكاكيت بين ارتباط« به نسبت »ديرباورانه يها ضاوتق و طرفي بي« يها قضاوت
  .يابد مي شدت ريسك،بسيار پر كنترلي محيط در »ديرباورانه يها قضاوت و طرفي بي« بين ارتباط همچنين، .است

 بر حسابرسي عاتموضو پيچيدگي و تجربه تأثير« عنوان بادر پژوهشي ) 1393(، خواجوي و نوشادي سيراني
 بهنمونه آماري پژوهش را  و پرداختند ساختارنيافته و ساختاريافته نيمه ساختاريافته، وظايف بررسي به، »حسابرس قضاوت

 حسابرسان و تر پايين سازماني رده( تجربه كم و )حسابرسي سازمان در شاغل رسمي حسابداران( باتجربه گروه دو
 گيري تصميم بين كه است واقعيت اين دهنده نشان نتايج، .بندي كردند دسته )حسابرسي سازمان در شاغل تجربه كم

 ،ساختارنيافته وظايف خصوص براي به ،تجربه كم حسابرسان طوري كه ؛ بهدارد وجود معناداري تفاوت ،آزمايش يها گروه
  .شوند نمي محسوب حسابرسان براي مطمئني يها جانشين

 مهارت بر اثرگذار شناختي روان يها ويژگي شناسايي« عنوان با وهشيپژ )1393( كيا اسماعيلي و مالنظري
ه مرحل چهار در شخصيتي ويژگي 14كه  داد نشان آنان نتايج .دادند انجام »حسابرسي يها قضاوت انجام در حسابرسان
 ،اول همرحل در ها ويژگي ينتر مهم ؛تاس متفاوت گوناگون مراحل در يك هر اهميت هدرج اما ؛دارد اهميت حسابرسي
 توجه ادراكي ويژگي .بود سازگاري و مرتبطنا و مرتبط اطالعات ميان تمايز ،دوم همرحل در و گزيني به و پذيري مسئوليت

 اهميت درجه بيشترين خودكاري ويژگي حسابرسي، آخر همرحل در و شد اهميت بيشترين حائز ،حسابرسي سوم همرحل در
  .داد اختصاص خود به را

دادند، به اين  انجام »حسابرسي در اي حرفه قضاوت« عنوان باكه  پژوهشيدر ) 1387(تانيان طينت و بس خوش
 يها ويژگي از ،ميداني استقالل و اخالقي مباني به پايبندي استقالل، درستكاري، تجربه، دانش، كهنتيجه رسيدند 

  .است مستقل حسابرسان اي حرفه قضاوت بر ؤثرمبسيار مهم  شخصي
را  ريزي برنامه در حسابرسان قضاوت بر مؤثر عوامل و حسابرسان توجيهات )1386( رحيميان و يگانه حساس
 و حسابرسي شواهد نوع و گذارد مي حسابرسان توجيهات بر زيادي تأثير عامل دوآنان،  يها يافته اساس بر .بررسي كردند

   .ستا گذارتأثير مستقل حسابرسان اي حرفه قضاوت بر ،مديريت توضيحات ارزيابي
. داد انجام »حسابرسان اي حرفه قضاوت بر حسابرس يها ويژگي تأثير ميزان« عنوان با پژوهشي) 1386(صابريان 

 ، شناسايي واي حرفه قضاوت بر آنها تأثير لحاظ بهرا  حسابرس يها ويژگي دهنده تشكيل عوامل وي در اين پژوهش،
. 5؛ اي حرفه ديدتر . 4؛ اي حرفه صالحيت. 3؛ حسابرس معلومات .2؛ استقالل. 1: اند از كرده است كه عبارت بندي رتبه

   .قضاوت در جانبداري
 قضاوت بر مؤثر عوامل بررسي به، »حسابرسي در گيري تصميم و قضاوت« عنوان با پژوهشي در) 1384(رحيميان 

 يها قضاوت بر غلبه يها راه و گيري تصميم مهارت بهبود يها راه شامل ،مستقل حسابرسان گيري تصميم و اي حرفه
 نامربوط شواهد از استفاده بر تجربه تأثير« عنوان باكه همان سال وي در پژوهش ديگري  .پرداخت حسابرسي در اشتباه

 كاهش را حسابرسان قضاوت روي نامربوط اطالعات تأثير تجربه،كه انجام داد، نتيجه گرفت » حسابرسان قضاوت در
  .دهد مي
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  پژوهش شناسي روش
 نظريه« ،»بنيادي نظريه« :مانند ،است شده استفاده مختلفي يها معادل و ها جمهتر  Grounded Theory طالحاص براي

 سازي مفهوم نظريه« ،»اي زمينه نظريه« ،»بسترزاد نظريه« ،»بنياد داده پردازي نظريه« ،»بنيان داده نظريه« ،»مبنايي
 فرهنگ در .)1392 مداحي، و رحماني مهراني، شايخي،م( »ها داده از برخواسته نظريه« و »نظريه روش« ،»بنيادي

بر معناي  ،پديا ويكي المعارف دايره .استمعنا شده  »بنيادبودن و اساس بر« ،»بر مبتني« Grounded واژه ،اكسفورد
   .است شده استفاده »اي زمينه نظريه« عبارت از ،پژوهش اين در. كند تأكيد مي »داده از نظريه توليد«

 اند هكرد برجسته را ذيل موارد پژوهشگران ،الؤس اين به پاسخ براي شود؟ مي استفاده اي هزمين نظريه از يزمان چه
  :)1391 ابوالمعالي،(

 .باشد داشته وجودهاي زيادي  ناشناخته ،مطالعهدر دست  حوزه درباره كه زماني •

 بررسي تحت رفتارهاي با اصخ شناختي روان ساختارهاي تناسب توضيح براي )تئوري( اي نظريه كه زماني •
 .باشد نداشته وجود

 .بكشند چالش به را موجود يها نظريه كه دارند عالقه پژوهشگران كه زماني •

 .باشند داشته را خاصي ضوعمومورد  در كننده شركت افراد تجارب فهم به نياز پژوهشگران كه زماني •

 .باشد جديد نظريه گسترش پژوهشگر هدف كه زماني •

 ارائه محدودي بينش اي حرفه قضاوت خصوص در ،اثباتي پارادايم بر مبتني تحقيقات بيان شد، هك گونه همان
 اين شده، ذكر اهداف به توجه با .وجود ندارد اي هشد شناخته چارچوب ،اي حرفه قضاوت مدل خصوص در .اند هكرد

 قضاوتخصوص  در مستقل برسانحسا بينش و درك فهم،براي  اي هزمين نظريه كمك كه به است آن دنبال به پژوهش
 و 1967 سال به »اي زمينه نظريه« سابقه .دكن ارائه اي حرفه قضاوت براي نظري مدلي رهيافت اين از دبتوان اي، حرفه
 ،ها داده مند نظام وريآگرد اساس بر ،اجتماعي علوم يها پژوهش در تئوري كشف .گردد بازمي استراوس و گليزر اثر انتشار
 يها داده اساس بر را اي هنظري سازد مي قادر را ما كه مطالعه مورد موضوعدرباره  شناخت از اي همرحل به رسيدن براي
   .)1393 ايمان،( كنيم مقايسه موجود يها نظريه با ماي هساخت واقعي

 يهنظر« .بپردازند آنها آزمون به بعدي يها پژوهش كه كرد تدوين ييها فرضيه توان مي شده ساخته تئوري كمك به
 شناخت آن هدف كه است روشي ،اي هزمين نظريه .است آن توليد براي روشي نيست، بلكه فرضيه آزمونبراي  »اي زمينه

   )1998 ،1كوربين و استراوس( است خاص بستري در وقايع و رويدادها از افراد تجارب درك و
  .كند مي تبيين را اي پديده يا فرايند ،نظريه اينو  يابد مي تكوين اي هنظري ،ها داده از استفاده با روش اين در

  پژوهش اجراي فرايند
  :)1998 كوربين، و استراوس( زير است شرح به اي هزمين نظريه شيوه به پژوهش اجراي مراحل
 موضوع نظري ادبيات بررسي .1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Strauss, & Corbin 
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  پژوهش يها پرسش تدوين .2
  اشباع مرحله بهرسيدن  تا تحليل با همراه ها داده گردآوري .3
  )ها داده در مفاهيم يافتن( آزاد، محوري و انتخابي مرحله سه رد ها داده كدگذاري .4

 در مرزها اين و يابد مي اختصاص يمناسب كدهاي ،ها داده مختلف يها بخش به ابتدا :آزاد كدگذاري -4-1
 .شوند مي بندي دسته ها مقوله قالب

 پيوند و انديشد مي ها مقوله اين متفاوت ابعاد درباره پژوهشگر پس از كدگذاري آزاد، :محوري كدگذاري -4-2 
 .يابد هر يك را مي ميان

پس از پيمودن اين سه فرايند . شوند مي پااليش ها مقوله كدگذاري، در اين :انتخابي كدگذاري -4-3 
  .شود مي پديدار نظري چارچوبي كدگذاري،

  برداري يادداشت .5

 تئوري تدوين و نگارش .6

 
  .است شده كشيده تصوير به اي هزمين نظريه اجراي مراحل 2در شكل 

  

 
  اي مراحل اجراي نظريه زمينه. 2 شكل

  )1395( فراستخواه :منبع

   آماري جامعه
 و )نفر2( حسابرسي تخصص با دانشگاه استادان ،)نفر13( حسابرسي هاي مؤسسه شركاي را حاضر پژوهش آماري جامعه

  .دهند تشكيل مي )نفر3( حسابرسي حوزه در نظارتي نهادهاي در حسابرسان بر ناظر اشخاص
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 براي .يابد دست نظري اشباع به محقق تا شود مي انجام تعدادي به خبرگان با مصاحبه ،اي هزمين نظريه در

 كدگذاري را آغاز كند، بعد و دهد انجامباره  يك را ها مصاحبه تمام نبايد محقق جوانب، تمام بهي توجه پيشگيري از بي
 گزينشي و محوري باز، هاي كدگذاري تمام ،مصاحبه هربا پايان  يعني ؛شود انجام ريجيتد صورت به بايد فرايند اين بلكه

 كوربين، و استراوس( كند ها تأمل مي پيش از شروع مصاحبه بعدي، محقق در خصوص نوع سؤال و پذيرد صورت مي
 احتمال به زيرا ؛شود مي بهمصاح آنها با كه است افرادي به بخشي تنوع ،نظري اشباع به رسيدنبراي  ديگر روش. )2008
 به را محقق و گويند مي سخن مشابه زبان به ،هستند محل هم يا همكار ،رشته هم طوالني مدت به كه افرادي ،زياد بسيار

 و سن حيث از شوندگان مصاحبه تنوع .رسانند مي )ها رابطه يا ها همقول و مفاهيم در تكرار( نظري اشباع كاذب احساس
 عرضهبه  كه است ديگري روش ،هستند كمي تحقيقات شده نما نخ متغيرهاي از كه اشتغال هل،أت جنسيت، سال،
  .گذارد مي محقق اختيارها را در  ها و مقوله مفهوم از متنوعي بازه  و انجامد مي ها مصاحبه در متفاوت هاي ديدگاه
 گيري نمونه روش بهشوندگان  مصاحبه. به دست آمد مصاحبه 18برگزاري  از پس نظري اشباع پژوهش اين در
    . است 1انتخاب شدند و اطالعات آنان به شرح جدول  گزينشي

  شوندگان اطالعات تفصيلي مصاحبه .1 جدول
  تحصيالت  كاري سابقه  سمت  جنسيت كد
I01  ارشد كارشناسي  سال 23  حسابرسي مؤسسه شريك آقا  
I02  ارشد كارشناسي  سال 25  حسابرسي مؤسسه شريك آقا  
I03  كارشناسي  سال 41  حسابرسي مؤسسه شريك قاآ  
I04  ارشد كارشناسي  سال 29  حسابرسان كار بر ناظر نهاد مديريت ،رسمي حسابدار آقا  
I05  كارشناسي  سال 34  حسابرسي مؤسسه شريك آقا  
I06  ارشد كارشناسي  سال 28  حسابرسي مؤسسه شريك آقا  
I07  ارشد كارشناسي  سال 36  حسابرسي سازمان سابق مدير ،رسمي حسابدار آقا  
I08  ارشد كارشناسي  سال 29  حسابرسي مؤسسه شريك آقا  
I09  ارشد كارشناسي  سال 22  حسابرسي مؤسسه شريك آقا  
I10  ارشد كارشناسي  سال 23  حسابرسي مؤسسه شريك آقا  
I11  دكتري  سال 35  حسابرسان كار بر ناظر نهاد مديريت ،رسمي حسابدار آقا  
I12  دكتري  سال 15  حسابرسي همؤسس شريك خانم  
I13  كارشناسي  سال 15  حسابرسي مؤسسه شريك خانم  
I14  دكتري  سال 25  حسابرسي در تدريس و ليفأت سابقه علمي، هيئت عضو آقا  
I15  ارشد كارشناسي  سال 18  راهبر مفيد حسابرسي مؤسسه سابق مدير ،حسابرسي مؤسسه شريك آقا  
I16  ارشد كارشناسي  سال 16  راهبر مفيد حسابرسي سسهمؤ سابق مدير ،رسمي حسابدار آقا  
I17  ارشد كارشناسي  سال 17  حسابرسي مؤسسه شريك خانم  
I18  ارشد كارشناسي  سال 30  حسابرسان كار بر ناظر نهاد مديريت ،رسمي حسابدار آقا  
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  پژوهش هاي يافته
 يصوت شكل به مصاحبه يها داده ،منظور اين هب .رود مي شمار به تحليل و تجزيه در ، گام نخستها داده از پردازي مفهوم
افزار مخصوص براي  نرم( MAXQDA افزار نرم 12نسخه  به انتقال و متني محيط در سازي پياده از پس و شد ضبط
 ،داشتند يكساني معنايي بار كه مشابهي يها داده طي بررسي، .مطالعه و بررسي شدند دقت به، )كيفي يها داده تحليل
  .شد داده اختصاص يك هر به يمتناسب مفاهيم وشدند  كدگذاري تركيمش كدهاي تحت

 تا شدند مقايسه معنايي نزديكي و مشابهت نظر از يكديگر با مفاهيم از يك هر ،ها مقوله تشكيل در ادامه، براي
  .شود مشخص يشانها تفاوت و ها شباهت

 منجر مقوله 34 و در نهايت به بندي دسته فهومم 118 در كدها اين. دش گذاري نشانه باز كد 1171 پژوهش، اين در
  .شود مشاهده مي 3 شكل در كهرا شكل دادند  پارادايمي مدلسرانجام  الگويي، قالبشش  در بندي طبقه از پس ند وشد

  

  
  ها مراحل كدگذاري داده. 3 شكل

 اين متفاوت ابعاد درباره انديشيدن با )مقوله 118( ها مقولهگيري  شكل و )كد 1171( باز كدگذاري اجراي از پس
 شرح به اصلي مقوله 34 آن، دستيابي به نتيجه كهشد  اقدام محوري كدگذاري به هر يك، ميان پيوند يافتن و ها مقوله

   .است 2جدول 

  نتايج كدگذاري محوري .2 جدول
 مفاهيم  ها مقوله

   اي حرفه تجربه

  تجربه بودن مربوط

   تجربه پويايي
   يا حرفه بيتتر نوع

 كاركرد سال تعداد

  مشابه يها شركت در حسابرسي اجراي سابقه
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  2 جدولادامه 

 مفاهيم  ها مقوله

  تخصصي دانش

   دانشگاهي مدارك
  المللي بين اي حرفه مدارك

   كار حين آموزش
 خدمت ضمن يها دوره

  ناظر نهادهاي آموزشي هاي كالس

  فرد شناختي روان عوامل

   بودن گريز ريسك / بودن پذير ريسك
  بودن متهور يا بودن ترسو

   بودن منظم
   بودن دقيق
  بودن شكاك
   كار به تعصب

  اخالق

   استقالل
   مذهبي يها چارچوب به پايبندي

  خانوادگي وضعيت

   شهرت حسن

  ناظر نهادهاي نظارت

   رسمي حسابداران جامعه
   مركزي بانك 
  بهادار اوراق و بورس سازمان

  محاسبات ديوان
  كشور كل سيبازر سازمان

  همكاري و تيمي كار رهبري،

  حسابرسي هاي مؤسسه در بنديامتياز
   اي حرفه مراتب سلسله به پايبندي

   باالتر مراتب توسط بررسي
   مؤسسه درون كيفيت كنترل واحد

  آنها انتظارات و اننفع ذي هجامع

   جامعه انتظار
   تقلب كشف
   اشتباه كشف
   جامعه آحاد

  حسابرسان به هنگا نوع
  حسابرسان از درخواست

  قواعد و اصول بر مبتني استانداردهاي

   مشخص استاندارد
  قضاوتي استاندارد

   استاندارد در پذيري انعطاف
  دقيق استانداردهاي
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  2 جدولادامه 

 مفاهيم  ها مقوله

  اي حرفه رفتار آيين

  رازداري
   درستكاري
   صالحيت

  حسابرسي هحرف چارچوب

  كار بودن بغرنج و پيچيدگي

  بودن ياسيس
   بودن بورسي

   دار سهام زياد تعداد
   فعاليت پيچيدگي
   پولشويي فعاليت
   متقلبانه فعاليت

   مالي جريان سوء

  آنها بازخورد و كنندگان استفاده
   ها بانك
   دولت

   مردم آحاد

 مربوط اطالعات به يابيدست امكان و مسئله يحصح يفتعر

   كافي و مناسب شواهد
  )الفا( اول نوع طرخ

  )بتا( دوم نوع خطر

  شواهد كمبود

  يشكن نرخ و الزحمه حق نامه آيين نبود
  شكني نرخ
  پايين الزحمه حق

   ناسالم رقابت

  بزرگ حسابرسي هاي مؤسسه فقدان
   بزرگ هاي مؤسسه

  المللي بين هاي مؤسسه وجود عدم
  كشورها ساير با بودن ارتباط بي

  حرفه راعتبا افزايش

   شدن شناخته
  اعتماد ميزان

  حسابرسي اعتبار
  حسابرسي مقبوليت

  حسابرس دروني رضايت
   موفقيت حس
   بودن مثبت حس

   خوب حسابرس
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  2 جدولادامه 

 مفاهيم  ها مقوله

  حسابرسي مؤسسه شايستگي افزايش

  بندي رتبه در الف امتياز
   درآمد افزايش

  حسابرسي مؤسسه شهرت
  حسابرسي مؤسسه برند

  نانفع ذي فشار

  نامعقول درخواست
   مشروط الزحمه حق

  مقبول گزارش
  حسابرسي زياد بندهاي تعداد وجود عدم

  زماني فشار
  پايين ساعات

   اي هبودج فشار

  شخصي منافع و ها انگيزه

   پول به عالقه
   شهرت به عالقه
  موفقيت به عالقه

  بازخواست از اجتناب
 انتظامي هاي تنبيه از اجتناب

  نظارتي نهادهاي عددت
  چندگانه نظارت

   نبود توافق
  مختلف نهادهاي دخالت

  قوانين تضاد و همپوشاني
  قوانين تضاد و پوشاني هم 

  تكراري قوانين
  قوانين تضاد

  حسابرس تخصصي تجربه
   خدمت سابقه
  صنعت شناخت

  تخصصي تجربه

  اقتصادي كالن ساختار

  آزاد بازار اقتصاد
  دولتي اقتصاد
   بسته / باز چارچوب

  المللي بين اقتصادي ارتباطات
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  2 جدولادامه 

 مفاهيم  ها مقوله

  سياسي نظام ساختار

  ييگو پاسخ
   خواهي پاسخ

  پاسخ فرهنگ

   ها كننده افشا تشويق
   ها كننده افشا تنبيه

  شفافيت

  جزايي قوانين ساختار
  حسابرس محكوميت
   كيفري قوانين

  مدني مسئوليت

  مالياتي گفرهن  فرهنگي ساختار
   مالي فرهنگ

  حسابرسي و حسابداري مقبوليت و نفوذ

   كشور در حسابرسي حرفه سابقه
  حرفه بر نظارت وضعيت

   ها شركت حسابرسي وجودي علت
 تقاضا مورد كيفيت سطح

   گزارشگري به اعتقاد و توجه ميزان

  اطالعات فناوري ابزار از مناسب استفاده
  حسابرسي افزارهاي نرم

 اطالعات فناوري

   كردن كامپيوتري
 

 يشانها تفاوت و ها شباهت تا شدند مقايسه يكديگر با مفاهيم از يك هر ،ها مقوله تشكيل منظور بهدر ادامه، 
، شده استخراج كدهاي و ها مصاحبه متن مشابهت از شده كشف بندي مفاهيم ي رده باالتر و دستهها مقوله .شود مشخص

   . بندي شدند به شرح زير طبقه

  ها مقوله
  اي تجربه حرفه •
  دانش تخصصي •
  شناختي فرد عوامل روان •
  اخالق •
  نظارت نهادهاي ناظر •
  رهبري •
  كار تيمي و همكاري  •
  نفعان و انتظارات آنها  جامعه ذي •

  ها و منافع شخصيانگيزه •
  تعدد نهادهاي نظارتي  •
  پوشاني و تضاد قوانين  هم •
  تجربه تخصصي حسابرس •
  ) ا غيردولتييدولتي ( اقتصاديساختار كالن  •
  ) خواهي شفافيت و پاسخ(ساختار نظام سياسي  •
  ساختار قوانين جزايي  •
  ساختار فرهنگي  •
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 استانداردهاي مبتني بر اصول يا قواعد •
  اي  آيين رفتار حرفه •
  پيچيدگي و بغرنج بودن شركت  •
  زخورد آنها با كنندگان و استفاده •
ــه   • تعريــف صــحيح مســئله و امكــان دســتيابي ب

  اطالعات مربوط
  شكني  و نرخ الزحمه حقنامه  يينآ نبود •
  هاي حسابرسي بزرگ  مؤسسه نبود •
 نفعان  فشار ذي •

  فشار زماني  •

  نفوذ و مقبوليت حسابداري و حسابرسي در جامعه  •
  تجربه و آموزش مناسب  •
  نظام نظارتي اثربخش  •
پايبندي به استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و  •

  اي  ين رفتار حرفهيآ
  استفاده از ابزارهاي مناسب و فناوري  •
  افزايش اعتبار حرفه  •
  رضايت دروني حسابرس  •
  حسابرسي  مؤسسهافزايش شايستگي  •
  تقويت فرهنگ حسابداري و حسابرسي •

 با را قبلي يها مقوله دوباره محوري كدگذاري كنيم، مي جدا ديگريك از و شكنيم مي را ها داده باز كدگذاري در اگر
 اساسي يها مقولهبين  دوباره ،محوري كدگذاري در بنابراين .دهد مي قرار  يكديگر كنار در ،مفهومي وتمتفا يها روش

 كدگذاري انجام با حاضر پژوهش در .)1395 فراستخواه،( شود مي برقرار دروني ارتباط ،باز كدگذاري در يافته گسترش
، »بستر«، »گر مداخله شرايط«، »محوري ولهمق«، »علّي شرايط« ،ها مقوله ميان پيوندضمن برقراري  ،محوري

   . شد شناسايي »ها پيامد«و » راهبردها«

  علّي شرايط
 .دنانجاممي مدنظر پديده گسترش يا وقوع به و دهند مي قرار تأثير تحت را اصلي مقولة كه هستند )شرايطي( هايي مقوله
 حتي .شوندمي بيان علت به و سبب به چون، كه، آنجا از ،كه حالي در وقتي، نظير واژگاني با اغلب هاداده در علّي شرايط
 رويدادها بازبيني و هاداده به منظم نگاه با و پديده خود به توجه با تواندمي محقق ،ندارد وجود هايينشانه چنين كه زماني

 متن بررسي با .)2008 ،استراوسو  كوربين( بيابد را علّي شرايط مدنظرند، پديده بر مقدم زماني نظر از كه وقايعي و
  :بندي شد دسته )شركت(شرايط خاص قضاوت  و شخص، محيط سطح سه در علّي شرايط ،ها مصاحبه

 :بندي شد طبقه زير مفاهيم در شخص به منتسبعلّي  شرايط: شخص  .1

  اي  تجربه حرفه −
  دانش تخصصي −
  شناختي فرد عوامل روان −
  اخالق  −
  نفعان كاهش فاصله انتظارات و رضايت ذي −

  :بندي شد طبقه زير مفاهيم در محيط به منتسبعلّي  شرايط :محيط .2
  ناظر نهادهاي نظارت −
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  همكاري و تيمي كار ،رهبري −

 آنها انتظارات و اننفع ذي هجامع −

  قواعد يا اصول بر مبتني استانداردهاي −

  اي حرفه رفتار آيين −
  :شد بندي طبقه زير يممفاه در قضاوت خاص موضوع به منتسبعلّي  شرايط ):شركت( قضاوت خاص موضوع  .3

  شركت بودن بغرنج و پيچيدگي −

 آنها بازخورد و كنندگان استفاده −

  مربوط اطالعات به دستيابي امكان و مسئله صحيح تعريف −

  بستر
 داللت مدنظر پديده رب كه است پديده به  متعلق وقايع و حوادث محل، مانند ويژه هايمشخصه مجموعه ،زمينه يا بستر
و  كوربين( پذيرد مي صورت واكنش و  كنش راهبردهاي آن در كه است خاصي شرايط مجموعه دهنده ننشا بستر .كندمي

   :ندشد بندي طبقه زير مفاهيم قالب در اي حرفه قضاوت بستر. )2008 ،استراوس
  )دولتي غير اي دولتي ( اقتصادي كالن ساختار −

 )خواهي پاسخ و شفافيت( سياسي نظام ساختار −

  اييجز قوانين ساختار −

  فرهنگي ساختار −

  جامعه در حسابرسي و حسابداري مقبوليت و نفوذ −

  گر مداخله شرايط
 آنها .گذارند مي اثر واكنش و كنش راهبردهاي بر و دارند تعلق اي پديده به كه است ساختاري شرايط ،گر مداخله شرايط

. )2008 ،استراوسو  كوربين( كنند مي يدمق و محدود را آنها يا بخشند مي سهولت خاصي زمينه درون در را راهبردها
   :ندشد بندي طبقه زير مفاهيم قالب در اي حرفه قضاوت گر مداخله شرايط
  شكني نرخ و الزحمه حق نامه يينآ نبود −

  بزرگ حسابرسي هاي مؤسسه فقدان −

  اننفع ذي فشار −

 شخصي منافع و ها انگيزه زماني فشار −

  نظارتي نهادهاي تعدد −

  قوانين تضاد و پوشاني هم −

 حسابرس تخصصي تجربه  −

  راهبردها
 ،دارند مقصود راهبردها .هستند مدنظر پديده با برخورد و اداره كنترل، براي هاييواكنش و هاكنش بر مبتني راهبردها
 .دسازنمي محدود يا  سهل را راهبردها كه وجود دارد نيز گريمداخله شرايط همواره .دنگيرمي صورت دليلي به و ندهدفمند

   :ندشد بندي طبقه زير مفاهيم قالب در اي حرفه قضاوت راهبردهاي. )2008 ،استراوسو  كوربين(
 مناسب آموزش و تجربه −
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 اثربخش نظارتي نظام −

  فناوري و مناسب ابزارهاي از استفاده −

 اي حرفه رفتار آيين و حسابرسي و حسابداري استانداردهاي به پايبندي −

  پيامدها
 را پيامدها .هستند هاواكنش و هاكنش حاصل و نتايج پيامدها .شود مي پديدار راهبردها اثر در هك است نتايجي پيامدها
 و حوادث است ممكن پيامدها .اندداشته را آن قصد افراد كه نيستند هاييهمان الزاماً و كرد بينيپيش تواننمي همواره
 امكان اين همچنين .بپيوندند وقوع به آينده يا حال در و اشندب ضمني يا واقعي بگيرند، خود به منفي شكل باشند، ها اتفاق
 .شود تبديل عوامل و شرايط از بخشي به ديگر زماني در ،رودمي شمار به پيامد زمان از ايبرهه در آنچه كه دارد وجود

   :شدند بندي طبقه زير مفاهيم قالب در اي حرفه قضاوت پيامدهاي. )2008 ،استراوسو  كوربين(
  حرفه اعتبار يشافزا −

  حسابرس دروني رضايت −

 حسابرسي مؤسسه شايستگي افزايش −

  حسابرسي و حسابداري فرهنگ تقويت −

 اننفع ذي رضايت و انتظارات فاصله كاهش −

   محوري پديده
 پديده كشف كه نظريه اين موضوعات ينتر اصلي از يكي به نيل جهت در ،اي هزمين نظريه شيوه به پژوهش مراحل اجراي

 عواملبراي  كد 227 ،پيامدها براي كد 226 ،پژوهش بستر براي )برچسب( كد 217 الصاق به ،است پژوهش محوري
 ها كد ميان در تكرار بيشترين ،كد 1171 مجموع از .انجاميد راهبردها براي كد 61 و گر مداخله عواملبراي  كد 106 ،علّي

 در كه شد تعيين پژوهش اين محوري پديده عنوان به اختصاص يافت و »قضاوت بودن اي حرفه« كد به ،)تكرار 334(
  .است شده داده نشان 4 شكل

  

  تعيين پديده محوري. 4شكل 
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  پژوهش مدل

 الگوي با ها داده تحليل و بررسي فرايند به توجه با و ، به دست آمدشده آوري جمع اطالعات ازكه  ينتايج اساس بر
 حسابرسان اي حرفه قضاوت«براي  مفهومي مدل ،انتخابي كدگذاري مرحله يانپا در ،اي هزمين پردازي نظريه در شده مطرح
  .صورت زير شكل گرفت به »مستقل

  
 مدل قضاوت حرفه اي حسابرسان مستقل. 5شكل

  پژوهش كيفيت ارزيابي
به  خالصه طور به كه اند هكرد ارائه كيفي تحقيقات ارزيابي براي مختلفي معيارهاي ،كوربين و استراوس جمله از محققان

 ميزان كنندگان، مشاركت جانب از ها يافته تصديق مدنظر، پديده بهپژوهشگر  عميق ورود ميزان كه است اين مفهوم
  .به چه اندازه است استخراجي، مدل بودن ابهام از عاري و بودن دقيق بودن، كامل
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 معيار« و »اعضا كنترل« سازي ثلثم يا بندي زاويه از پژوهش، نتايج و مدل به اعتباربخشي براي ،پژوهش اين در
  .است شده استفاده )2008 ،استراوسو  كوربين( »مقبوليت
 مختلف، يها گروه از ها داده وريآگرد مانند ،ها داده چندگانه منابع از استفاده معناي ، بهها داده اجماع :بندي زاويه
 ديدگاه يك از بيش ها داده گردآوري رايب كه زماني ،كلي طور به .است مختلف يها زمان در يا مختلف يها محيط
 از ها نمونه انتخاب با پژوهش اين در ،منظور بدين .)1393 ايمان،( آمد خواهد دست به يتر كامل تصوير شود، مي استفاده
 مستقل حسابرسي در متخصص آكادميك افراد )مستقل حسابرسان( اي حرفه اشخاص ، همچونمختلف يها گروه ميان

 رسمي حسابداران صالحيت تشخيص هيئت ،رسمي حسابداران جامعه( حسابرسان بر ناظر نهادهاي ،)اهدانشگ استادان(
 خانم، و آقا شوندگان مصاحبه كيبتر  و آرا تجميعراي ب سال 40 و زير 40 بيش از افراد كيبتر  ،)مركزي بانك ،ايران

  .برگزيده شدند
 به را براي دستيابي به قضاوت اعضا، نتايج پژوهشگر كه دهد مي رخ زماني گو پاسخ اعتبار يا عضو اعتبار :اعضا كنترل

 بدانند خود اجتماعي دنياي انعكاس را محقق توصيف اعضا، كه است برخوردار عضو اعتبار از يپژوهش .برگرداند آنها
 منظور به گانه، سه كدگذاري روش به ها مصاحبه از حاصل يها داده تحليل از پس پژوهش اين در .)1393 ايمان،(

 حرفه نظران صاحب از نفر 7 ، در اختيارحاصل نتايج و ها مصاحبه از شده استخراج يها متغير ،پژوهش مدل به اعتباربخشي
. شد پااليش وقرار گرفت  )نكردند شركت مصاحبه در كه نظراني صاحب از نفر سه و شوندگان مصاحبه از نفر 4(

 يك اسالمي، شوراي مجلس نمايندگان از مالي متخصص يك ،نداشتند حضور ابتدايي يها مصاحبه در كه نظراني صاحب
 ،حاصل نتايج .ودندب حسابرسي مؤسسه شريك مالي متخصص يك و تهران شهر شوراي سابق عضو مالي متخصص

 .را تأييد كرد پژوهش مدل

 گيري نتيجه

 بر مبتني رويكرد طريق از ،قلمست حسابرسان اي حرفه قضاوت بر مؤثر عوامل درك و شناخت دنبال به ،حاضر پژوهش
 حسابرسي حرفه خبرگان از نفر 18 با اي حرفه قضاوتبراي  جامع مدلي تدوين منظور به .بود اي هزمين پردازي نظريه

به  ها مقوله ميان پيوند و انتخابي انجام گرفت؛ محوري باز، كدگذاري ، سه نوعپژوهش موضوع اساس بر .شد مصاحبه
 نتايجدر انتها نيز، . شد شناسايي ها پيامد و راهبردها ،بستر ،گر مداخله شرايط ،محوري مقوله ،علّي شرايط ودست آمد 

  .انجاميد پارادايمي مدل گيري شكل به پژوهش

   پژوهش يها محدوديت
 را پژوهش نتايج و ها يافته است ممكن ،پژوهشگر هاي تعصب و ها فرض پيش دخالت و بروز امكان ،كيفي يها پژوهش در

 .كنند جلوگيري سوگيري از تا اند انجام داده را خود تالش نهايت انمحقق حاضر پژوهش در ؛ اگرچهكند دار هخدش
 مدنظر پديده كيفي يها پژوهش در كه آنجا از. گردد پژوهش بازمي رويكرد به ،ها پژوهش نوع اين در محدوديت ترين مهم
 محدود ها موقعيت و شرايط بهپژوهش  يها يافته و نتايج يپذير تعميم امكان شود؛ داده، بررسي مي رخ كه بستري در

   . هاي كمي نياز دارد از طريق پژوهش تجربي آزمون به واست 
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  پژوهش حاضر از برگرفته يپيشنهادها

 ناظر و گير تصميم نهادهاي به مستقل، حسابرسان اي حرفه قضاوت بر مؤثر عوامل مفهومي مدل شناسايي به توجهبا 
 ،حسابرسان آموزش قبيل از علّي شرايط همچنين و شد بيانآنچه  اصالح به ،گيري تصميم هنگام كه شود مي پيشنهاد
  . كنند بيشتري توجه ،اي حرفه رفتار آيين و گرايي اخالق روحيه بسط ،اندوزي تجربه فرايند

   .است زير شرح بهاين پژوهش  كاربردي پيشنهادهاي ،خالصه طور به

  : شود پيشنهاد ميهاي حسابرسي  به مؤسسه
  ؛كاركنان آموزش و تجارب انتقالاي  مؤسسه درون يها سازوكار تدوين •
  ؛حسابرسي يها پروژه اجراي در مشاركتي و تيمي اجراي •
  ؛اننفع ذي انتظارات بر بيشتر توجه و تمركز •
  .اي حرفه رفتار آيين به عملي اعتقاد و مناسب پايبندي •

  :ودش به جامعه حسابداران رسمي پيشنهاد مي
   ؛مستمر آموزش نظام استقرار −
  ؛حسابرسي و حسابداري استانداردهاي سازي پياده براي تالش −
  ؛جامعه به حسابرسي حرفه خدمات شناساندن براي تالش −
 .مستقل حسابرسان الزحمه حق گذاري قيمت مدل تدوين −

  :شود پيشنهاد مي دولت و گذاران سياستبه 
  ؛حسابرسان بر نظارتي نهاد نكرد يكپارچه −
  ؛حسابرسي بزرگهاي  مؤسسه سيسأت براي الزامي قوانين اتخاذ −
   ؛جامعه در گويي پاسخ فرهنگ افزايش براي تالش −
  .باالدستي اسناد در اقتصادي شفافيت جهت در نظارتي نهاد عنوان به ،مستقل حسابرسان خدمات نكرد پررنگ −

 بعدي هاي پژوهش براي ييپيشنهادها 

 يها گزارش از هكنند استفاده مختلف هاي گروه از نفر هزار چند حد در ميداني اتمطالع كه شود مي پيشنهاد )الف
 يها گروه از يك هر بر آنآثار  و حسابرسان قضاوت نوع با رابطه در كنندگان استفاده نظر و شود انجام ايران در حسابرسي

 حسابرسي يها گزارش موضوع با برخورد هرا بهترين تعيين براي اطالعات اين دست .شود ارزيابي و مستند دقت به نفع دي
 .كمك بسيار بزرگي است ايران در

 مدل در شده كشف مفاهيم از يك هر تأثير ،نامه پرسش طريق از و كمي پژوهش روش اساس بركه  شود مي پيشنهاد )ب
   :شود آزمون پژوهش
  ؛مستقل حسابرسان اي حرفه قضاوت بر الزحمه حق تأثير .1
  ؛مستقل حسابرسان اي حرفه اوتقض بر زماني فشار تأثير .2
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 حسابرسان اي حرفه قضاوت بر ،اصول بر مبتني حسابرسي و حسابداري استانداردهاي رويكرد تغيير تأثير .3

   ؛مستقل
  ؛مستقل حسابرسان اي حرفه قضاوت بر فرهنگ تأثير .4

  .مستقل حسابرسان اي حرفه قضاوت بر حسابرس شخصيتي يها ويژگي تأثير .5
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