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چکیده:

طراحی الگوی هویت در قضاوت حسابرسی با رویکرد مبتنی بر 
نظریه داده بنیاد

     فرخ برزیده 1 
      جعفر باباجانی 2

      احمد عبداللهی3

ورود به یک حرفه تخصصی که نیازمند تصمیم گیری است، مستلزم مشخصه ها و ویژگی های متمایزی 
است که مهمترین آن توانایی اتخاذ قضاوت های حرفه ای است� وظیفه حسابرسان به عنوان شاغلین یک 
حرفه تخصصی، اظهارنظر درباره صورتهای مالی است، که این امر مستلزم بیطرفی حسابرس در قضاوت 
می باشد� اگر حسابرسان از صاحبکاران خود مستقل باشند، به بهترین شکل ممکن می توانند قضاوت خود 
را بدون جانبداری و سوگیری انجام دهند� هویت حرفه ای قوی باعث می شود تا بیطرفی آن ها تقویت 
شود� هدف این پژوهش طراحی الگوی مفهومی برای هویت در قضاوت حسابرسی در ایران است� این 
پژوهش از نوع پژوهش های کیفی بود که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد� جامعه 
آماری شامل افراد متخصص و صاحبنظر در زمینه حسابرسی، شرکاء مؤسسات حسابرسی و مدیران جامعه 
حسابداران رسمی ایران بود که با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند در مجموع تعداد شانزده نفر به 
عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند� داده ها به روش مصاحبه با روش هدایت کلیات و به 
صورت نمیه ساخت یافته گردآوری شد� برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی 
مشارکت کنندگان و همچنین مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شد� مقوله محوری هویت 
در قضاوت حسابرسی است که در چهار بعد ویژگی های فردی، دانش، مهارت و تجربه، و ویژگی های مؤسسه 
حسابرسی تحلیل و با توجه به شرایط علّی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر، راهبردهایی تدوین و مدل 
نهایی بر اساس آن ارائه شده است� این مطالعه می تواند شروع مناسبی برای در نظرگرفتن هویت در بین 

حسابرسان باشد�
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1- مقدمه �

مقــررات حرفه ای، قضاوت خوب حسابرســان را قضاوتــی تعریف می کند که »عــاری از هرگونه 
جانبداری، توجه یا ارتباطی با امور صاحبکار باشــد« )موسسه حسابداران رسمی اونتاریو، 2006(، و 
حسابرسان را ملزم می نماید بیطرف بوده، و تردید حرفه ای یا ذهن کنجکاو و جستجوگر داشته باشند 
)بیانیه استاندارد حسابرسی )SAS( شماره 1؛ استاندارد حسابرسی کانادا )CAS(200(� حسابرسان 
 ،)ISB( باید هم در واقع )ذهن( و هم در ظاهر مســتقل باشــند )هیئت اســتانداردگذاری استقالل
2003؛ 200CAS(، البته پس از رسوایی های مالی شرکتهای انرون و ورلدکام که توجه جهانی را به 
خود جلب کرده بودند، اعتقاد به هر یک از این دو اســتقالل به طور فزآینده ای زیر سؤال رفته است� 
در ایالت متحده آمریکا، قانون ساربنز آکسلی سال SOX( 2002( در پاسخ به کاستی های موجود در 
حرفه حسابرسی به تصویب رسید، کانون عمده توجه قوانین و مقررات قانون ساربنز آکسلی معطوف 
به محدود کردن تاثیرات مالی رابطه حســابرس-صاحبکار در جهت بهبود و ارتقاء اســتقالل اســت، 
موردی که در تحقیقات حســابداری نیز محور توجه بوده اســت )فرانکل، جانسون، و نلسون، 2002؛ 
کینی، پالمروز، و اســکولز،2004؛ لی 2009(� حسابرس توسط صاحبکار بکار گرفته می شود اما یک 
وظیفه حرفه ای برای تأمین منافع استفاده کنندگان دارد؛ منافع استفاده کنندگان و صاحبکار در تضاد 
هستند� صاحبکار تمایل دارد صورتهای مالی بگونه ای تهیه شود که آن شرکت را برای سرمایه گذاری 
جذاب نشــان دهد، و عدم تقارن اطالعاتی بین صاحبکار و ســرمایه گذاران بتواند تضاد منافع را برای 
بهره برداری منافع شــخصی صاحبکار )ارائه منصفانه در مقابل گزارشگری با هدف موفق نشان دادن 
 )SIT( 4با این حال، نظریــه هویت اجتماعی �)شــرکت( فراهم کند )جانســتون و همکاران، 2001
بیان می کند که آشــنایی حسابرسان با صاحبکار و همچنین شناخت آنها از حرفه، نقشی اثرگذار در 
اســتقالل حسابرس ایفا می نماد )کینگ، 2002؛ اشمور، دیوکس، مک القلین- ولپ، 2004؛ بامبر و 
آیر،2007(� در نتیجه، اســتانداردها و رویه های حال حاضر حســابداری ممکن است نتوانند به اندازه 
کافی از قضاوت حســابرس در برابر نبود اســتقالل واقعی، حفاظت نماینــد� ادبیات مربوط به هویت 
اجتماعی و قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری، بیان می دارد که قضاوت های غیرمشابه ممکن است 
به دلیل ترجیحات و انگیزه های مختلف اعضا، نمونه های انتخابی باشد که به دلیل نقش های حرفه ای 

متفاوتی که افراد می پذیرند، در آنها ایجاد شده است�
با توجه به نیاز پذیرش حرفه از ســوی جامعه باید در جهت حفظ اعتماد عمومی نســبت به حرفه 
حسابرسی تالش نمود� از طرف دیگر در محیط حسابرسی ایران مدلی برای ارزیابی اثرگذاری هویت 
حســابرس بر قضاوت وی وجود ندارد تا با تقویت ابعاد و مؤلفه های هویت حرفه ای حسابرسان بتوان 
به حرفه حسابرســی کمک نمود تا در برابر خواســته های صاحبکار تسلیم نشود و قضاوت حسابرس 
ســوگیرانه نگردد� نتایج و یافته های این تحقیق می تواند اثرات مفیدی بر انجام فرآیند حسابرســی 

4-  Society Identity Theory (SIT)
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بدون سوگیری در اثر قدرت هویت صاحبکار با توجه به برجستگی هویت حرفه ای حسابرسان داشته 
باشد� هدف از تحقیق پیشنهادی حاضر، طراحی الگوی هویت در قضاوت حسابرسی در محیط ایران 
می باشــد؛ به عبارت دیگر تالش می شود که با شناسایی و تعیین اثرات شناخت حسابرسان از هویت 
صاحبکار حسابرســی )شــناخت هنجارها، ارزش ها، و ویژگی های صاحبکار( و شناخت حسابرسان از 
هویت حرفه ای )شــناخت هنجارها، ارزش ها و ویژگی های حرفه حسابداری( با طراحی الگوی هویت 
در قضاوت حسابرســی )با توجه به محیط حقوقی، ســاز و کار نظارتی، اندازه مؤسســات حسابرسی، 
مســائل دینی و اعتقادی، ویژگیهای فرهنگی و ��� در ایران( به حسابرســان در انجام فرآیند قضاوت 
حسابرسی بدون سوگیری و همچنین نهادهای نظارتی و متولیان حرفه کمک می کند� تحقیق حاضر 
به طور کلی مطالعات حیطه هویت را نیز توسعه می دهد� این تحقیق به پیشینه و ادبیات اثرات هویت 
اجتماعی در زمینه حسابرسی )بامبر و آیر، 2002؛ کینگ، 2002؛ بامبر و آیر، 2007( کمک می کند� 
ضمن شناسایی ابعاد و مؤلفه های هویت مؤثر بر قضاوت حسابرسی، به برجستگی و قدرت هویت نیز 
پرداخته می شــود که جنبه های مختلف شناســایی و تعاملی که با هم دارند به چه صورت »استقالل 
واقعی« حسابرس را مورد تهدید قرار می دهند� طبق بررسی های انجام شده تا به حال در حوزه هویت 
در قضاوت حسابرســی در ایران صورت نگرفته اســت؛ همچنین در ســطح بین المللی نیز تحقیقات 
اندکی انجام شــده اند )به جز چند تحقیق همچون فورهند و همکاران، 2002، رید، 2004(، و حتی 
تعداد تحقیقاتی که چنین ســاختاری را در بستر هویتهای چندگانه مورد بررسی قرار داده اند از این 
هم کمتر بوده اســت )لبوف و همکاران2010،5(� بنابراین ضمن پر کردن خألهای موجود در ادبیات 
حوزه قضاوت حسابرســی یکی از اهداف اصلی این تحقیق پاســخ به این سؤال اساسی است که مدل 

اثرگذاری هویت بر قضاوت حسابرسی با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد6 کدام است؟
قضاوت بطور عام و از نظر لغوی به معنای »داوری کردن بین دو یا چند تن« و »دادرســی کردن« 
اســت، و به طور خاص »حکم کردن در مساله ای« )معین، 1376(، اظهارنظر معقول با اتخاذ تصمیم 
عاقالنه« )آکســفورد، 1994( و در آخر »فتوا« )آریان پور کاشانی، 1381( است� قضاوت حرفه ای در 
حسابرسی به معنای اظهارنظر معقول و حکم دادن مستدل درباره موضوعات حسابداری و حسابرسی 
به وســیله شخصی اســت که هم تحصیالت و تجربه مرتبط و ارزشمندی دارد و هم ویژگی های الزم 
برای اظهارنظرهای بیطرفانه را دارا اســت� قضاوت افراد، بسته به ماهیت و گستره رویه هایی که برای 
قضاوت اســتفاده می کنند، با یکدیگر متفاوت است� قضاوت ها و تصمیمات در حوزه های حسابداری و 
حسابرسی متأثر از عوامل زیادی مانند متغیرهای انسانی، کاری و محیطی هستند )بونر7، 2007: 54(� 
حسابرسی یک فرآیند متوالی از تکرار ارزیابی صورتهای مالی صاحبکار و کسب شواهد جدید برای به 
روز رســانی این قضاوت ها است که شواهد مستدل و منطقی ادعاهای صاحبکار را مورد تأیید یا عدم 
تأییــد قرار می دهد )گیبنز، 1984؛ کنــدی، 1993(� قضاوت زیر مجموعه ای از فرآیند تصمیم گیری 

5- LeBoeuf
6- Grounded Theory Approach
7- Bonner
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است و بسیاری از قضاوت ها نوعاً در جهت دستیابی به یک تصمیم انجام می شود� به عنوان نمونه، اسارا 
)1992: 382( ارزیابی فرض تداوم فعالیت را یک فرآیند دو مرحله ای می داند: مرحله قضاوت شــامل 
ارزیابی در قالب فرآیند حسابرســی، یک باور اولیه درباره درماندگی یا ثبات مالی صاحبکار و به روز 
رســانی این باور با کسب و ارزیابی نمونه کوچکی از شواهد پیچیده است، و مرحله تصمیم که در آن 
حســابرس درباره نوع اظهارنظر خود تصمیم می گیرد� متغیرهای انسانی متعددی شامل خصوصیات 
فرد تصمیم گیرنده از جمله توانایی ها و پیشــینه فرهنگی وی یا فرآیندهای شــناختی دخیل در امر 
تصمیم گیری و قضاوت می شوند )دینگ و همکاران، 2017: 15(، اما این تحقیق به هویت در قضاوت 

حسابرسی توجه دارد�
موضوع هویت8 و مســئله کیستی و چیســتی انسان از دغدغه های حیاتی، ذهنی و عینی است که 
به واقع با پیدایش بشــر متولد شــده است و انســان از همان ابتدا برای فهم و درک این که کیست 
و چیســت، پاسخ های متفاوتی داشته اســت� هویت یک واژة مبهم و لغزنده است که به خصوص در 
ســال های اخیر در بســیاری از زمینه های مختلف و برای مقاصد گوناگون مورد اســتفاده واقع شده 
اســت�� به لحاظ لغوی، هویت از واژه Identitas از ریشــه Idem )به معنی تشابه و تداوم( در زبان 
التین مشتق شده )صالحی امیری، 1387: 40( و البته در دو معنای ظاهراً متناقض به کار رفته است: 
1- همســانی و یکنواختی؛ 2- تمایز که دربرگیرنده ثبات یا تداوم در طول زمان است )مرشدی زاد و 
همکاران، 1389: 78(� فرهنگ آکسفورد، هویت را چیستی و کیستی فرد تعریف کرده است )گنجی و 
همکاران، 1389: 125(� هویت را می توان مجموعه ای از شاخص ها و عالئم در حوزة مؤلفه های مادی، 
زیستی، فرهنگی و روانی دانست که موجب شناسایی فرد از فرد، گروه از گروه، یا اهلیتی و فرهنگی 
از اهلیت و فرهنگ دیگر می شود )نصری، 1387: 10؛ مرشدی زاد و احمدلو، 1392: 82؛ مجتهدزاده، 

1387: 124؛ شیخاوندی، 1379: 6(�
افراد معموالً در زمینه سازمانی هویت های چندگانه دارند� تحقیقات گذشته نشان دادند که هویت 
صاحبکار و هویت حرفه ای، هویت های مهم ولی مجزایی در محیط حسابرســی هســتند که تأثیرات 
متفاوتی بر قضاوت حســابرس مســتقل دارند� به عبارت دیگر، حسابرسان ممکن است با حرفه و یا 
صاحبکار هویت ســازی کنند، و هر یک می تواند دامنه ای از ضعیف تا قوی داشــته باشد )بامبر و آیر، 

2007؛ سودابی و همکاران، 2009(�
هویــت حرفــه ای به عنوان درک فرد از حرفــه9 مبتنی بر نگرش ها، عقاید، احساســات، ارزش ها، 
انگیزه ها و تجارب تعریف شــده است )اسلی و اسمیت10، 2011(� هویت حرفه ای هنجارها، اهداف و 
ارزش های حسابرســان را با تعهدات حرفه ای آنها همسو می کند )وارن و آلزوال، 2009(� هنجارها یا 
ارزش های حرفه می تواند شــامل حفظ و پایبندی به وظایف عمومی، اصول حرفه ای و اصول اخالقی، 
شــک و تردید حرفه ای، یا بیطرفی باشد )باوئر، 2015(� هویت حرفه ای به داشتن حس یکی بودن با 

8- identity
9- one’s professional self-concept
10- Slay and Smith
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حرفه در درون یک کارمند حرفه ای اشاره دارد )حکمن و همکاران11، 2009(� افراد احساس می کنند 
که به حرفه متعهد هستند و الزامات استقالل )فریدسون12، 2001؛ کارینگتون و همکاران13، 2011( 
و ارزش های اخالقی حرفه )برانت14، 2005( را می پذیرند� هویت حرفه ای در ذات عمیق می باشد، زیرا 
با تمرین و آموزش گسترده، حسابرس هنجارها و عقاید حرفه را در طول زمان تقویت و درونی سازی 

می کند )روسو15، 1998؛ وارن و آلزوال، 2009(�
حسابرســان به یک گروه حرفه ای تعلق دارند که متعهد به خدمت در راســتای منافع عموم بوده 
و اعمال آنها در ســطوح مختلف مورد بررســی دقیق و مو شــکافانه قرار می گیــرد )به عنوان مثال 
همپیشــگان، صاحبکاران، مقررات گزاران، هیئت های نظارت( در واقع حسابرســان هم عضو گروه و 
هم نماینده هایی هســتند که توسط همپیشگان، نهادهای مختلف و اشخاص ثالث کنترل شده و در 
مقابل آنها مسئولیت پاســخگویی دارند )جونیس، 2008(� بنابراین بعید به نظر می رسد حسابرسان 
به گونه ای عمل نمایند که صرفاً نگران منافع شــخصی خود باشــند� در ادبیات حسابرسی دو چشم 
انداز نظری وجود دارد که توضیحات مربوط به چگونگی رفتار حسابرســان را پوشــش می دهند که 
عبارتند از چشم انداز اســتدالل عقالیی- اقتصادی و چشم انداز استدالل انگیزشی- روانشناسی� در 
اســتدالل اقتصادی فرض بر این اســت که انگیزه زیربنایی تعین کننده نحوه رفتار حسابرسان وجود 
منافع شــخصی می باشــد� نظر به اینکه مدیریت صاحبکار و شــرکاء حسابرسی از توانایی به خدمت 
گرفتن حسابرســان برخوردار بوده و حسابرسان نیز تمایل دارند به رابطه اقتصادی خود با آنها ادامه 
دهنــد؛ انگیزه انجام رفتارهای مورد نظر و مطلوب مدیریت صاحبکار در آنها ایجاد می گردد� بنابراین 
اگر حسابرسان و مدیریت صاحبکار درباره تعدیالت حسابرسی مطرح شده اختالف نظر داشته باشند، 
نتیجه احتمالی این اســت که حسابرســان با مدیریت صاحب کار به توافق خواهند رســید )آنتل و 
نالبوف، 1991(� در چشــم انداز اســتدالل انگیزشی فرض می شــود که نگرانی های مربوط به منافع 
شخصی، مانند ارتقاء حرفه ای و یا ادامه کار با صاحبکار حسابرسی سبب ایجاد انگیزه در حسابرسان 
جهــت اتخاذ تصمیماتی می گردد که تأمین کننده اهداف مخاطبان آنها اســت، حسابرســان درگیر 
اســتدالل انگیزشی شده و به موجب آن اهداف جهت دار، استدالل و توجیهاتشان جانبدارانه می شود؛ 
بــه عبارت دیگر آنها در توهم بی طرفی تصمیم گیری می کنند )کاندا، 1990(� هر دو چشــم انداز از 
این نظر توافق دارند که منفعت شــخصی به ویژه منفعت شخصی اقتصادی رفتار حسابرس را هدایت 
می کند� منفعت شــخصی بیانگر تعقیب منافع فردی است� ین منافع ممکن است مشهود )مانند حق 
الزحمه حسابرســی و ارتقاء( یا نامشــهود )مانند موقعیت گروهی( باشد� بســیاری از صاحب نظران 
اســتدالل کرده اند که چشم انداز منفعت فردی تنها عامل تعین کننده نیست و عوامل دیگری غیر از 

11- Heckman et al
12- Freidson
13- Carrington et al
14- Brante
15- Rousseau
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منافع فردی مشــهود و نامشهود که دارای جنبه اجتماعی هستند، از اهمیت زیادی برخوردارند� این 
بیانگر این اســت که رفتار حسابرسان را نمی توان در چارچوب مباحث اقتصادی و روانشناسی تفسیر 
کرد� چشــم انداز دیگری که می توان بر اساس آن جنبه هایی از رفتار حسابرسان را مورد بررسی قرار 

داد )که ابعاد فوق را نیز دربر دارد(، هویت صاحبکار است�
هویت صاحبکار به صورت هویت ســازی حسابرســان با هنجارها، ارزش ها و ویژگی های صاحبکار 
تعریف می شود� هویت صاحبکار باعث می شود حسابرس در برابر خواسته های صاحبکار تسلیم شود و 
بدون توجه به اصول و ضوابط رفتار حرفه ای، کاماًل جانبدارانه در مرحله جمع آوری شواهد و قضاوت 
حسابرســی بــه نفع صاحبکار عمل کند� ایــن امر می تواند به عواملی از قبیل فلســفه و جو اخالقی 
مدیریت، عملکرد و شــهرت صاحبکار، کارکنان صاحبکار، حدود مســئولیت اجتماعی شرکت، روابط 
سیاسی، یا ویژگیهای صنعت و محصول یا خدمت مربوط باشد )باوئر، 2015(� کینگ )2002( و بامبر 
و آیر )2007( هویت صاحبکار را به داشــتن رابطه طوالنی یا آشــنایی با صاحبکار مرتبط نموده اند� 
سایر تحقیقات حسابداری، از جمله هاکنبراک و نلسون16 )1996( و بلِی17 )2005(، خدشه وارد شده 
به بیطرفی حســابرس را در اثر انگیزه های مالی نشــان دادند� پژوهش های پیشین حسابرسی هویت 
صاحبکار را به عنوان هویت عمیق توصیف می کنند، چون اعتقاد بر آن است که آشنایی با صاحبکار و 
ارتباط مکرر صاحبکار طی سنوات حسابرسی وجود دارد )کینگ، 2002؛ بامبر و آیر، 2007؛ سودانی 

و همکاران، 2009(�
قدرت هویت بیانگر درجه ای از رابطه بین یک هویت با صفات و ارزش های بنیادین یک فرد وجود 
دارد )فورهنــد و همــکاران، 2002( نظریه هویت اجتماعی بیان می کنــد که قدرت هویت حرفه ای 
حســابرس یا صاحبکار بر قضاوت حســابرس اثر می گذارند که این تأثیر اساســاً بســتگی به میزان 
برجستگی هر هویت دارد )اشفورث و همکاران، 2008؛ لی بوئف و همکاران،2010(� برجستگی هویت 
بیانگر میزان شــاخص بودن یک هویت )فورهند و همکاران، 2002( یا میزان مشــخص و چشمگیر 
بودن آن در میان هویت های دیگر در لحظه ای معین است و برجسته ترین هویت در رفتار فرد خواهد 
بود )اشــفورث و جانسون،2001؛ هاســلم و المرز، 2005(� به عبارت دیگر برجستگی هویت به این 
معنا اســت که یک هویت معین در موقعیتهای گوناگون، به واسطة تعهد بیشتر فرد به آن، فراخوانده 

می شود�
تحقیقات نظریه هویت اجتماعی و هویت ســازی سازمانی نشان می دهند که هویت قوی صاحبکار 
می تواند به ســوگیری های نامطلوب به ســوی صاحبکار به دلیل تالش حســابرس جهت رسیدن به 
توافق )هاســلم و الیمرز، 2005(، و یا گســترش عدم تردید حرفه ای نسبت به صاحبکار منجر شود 
)المرز و رینک، 2005(� هویت حرفه ای قوی می تواند تعهد حسابرس به حرفه و پایبندی به ارزشها و 
هنجارهای حرفه را افزایش دهد )آشفورث و میل، 1989(، و مفاهیم استقالل و بیطرفی بوجود آید و 
سوگیری نسبت به صاحبکار کاهش یابد� از طرف دیگر، حسابرسان ممکن است بـه دلیل انگیزه های 

16- Hackenbrack and Nelson
17- Blay
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مالی هم به نفع صاحبکار )به دالیلی همچون خطر از دســت دادن صاحبکار، کســب و کار بالقوه در 
آینده، و غیره( و هم به ضرر صاحبکار )برای مثال خطر دعوی حقوقی و قضایی( عکس العمل نشــان 
می دهند� همچنین حسابرســان به تبع تأثیرات اجتماعی و اخالقی هم به نفع صاحبکار )برای مثال 
هویت سازی صاحبکار و فشــار اجتماعی( و هم به ضرر صاحبکار )برای مثال هویت سازی حرفه ای و 

توسعه اخالقی( عکس العمل نشان می دهند�

2- پیشینه تحقیق �
مرور ادبیات در بیشتر رویکردهای پژوهشی انجام می شود و هدف شناخت بیشتر مسئله موردنظر 
و ابعاد مســئله اســت� در روش کّمی ادبیات تحقیق باید در مراحل اولیه مطالعه انجام شــود، اما در 
روش کیفی ادبیات تحقیق ممکن اســت در طول پیشرفت مطالعه یا بعد از آن انجام شود� در نظریه 
داده بنیاد باید به این نکته توجه داشــت که مرور پیشــینه نه گویای مفاهیم عمده و نه ارائه دهنده 
فرضیه هاســت� بلکه مرور پیشینه، نشانگر وجود شکاف یا نوعی ســوگیری در دانش موجود است و 
در نتیجــه خردمایه ای برای مطالعه فراهم می آورد )کِرســِول، 231:1391(� به همین جهت توصیه 
می شود پژوهشگر تا حد امکان ایده ها و افکار خود را کنار بگذارد )کِرسِول، 92:1391(� مرور پیشینه 
این ســودمندی را دارد که در هنگام ارائه داده، ارجاعاتی به پیشینه می نماید تا حمایت بیرونی برای 
مدل نظری فراهم آورد )کِرسِول، 231:1391(� پیشینه تخصصی به عنوان مأخذی از داده های بیشتر 
خوانده می شــود تا با داده های به دســت آمده موجود مقایسه شود� این کار سطح نظری را ارتقا داده 
و ســاخت تعاریف را بهبود می دهد� در این قســمت به برخی از پژوهش های داخلی و خارجی اشاره 

می شود�
2-1- پیشینه تحقیقات داخلی

گرچه طبق مطالعات و بررســی های انجام شــده، در زمینه موضوع تحقیق، پژوهش داخلی وجود 
ندارد اما در ادامه به برخی از مطالعات مربوط اشاره می شود�

نیکبخــت و همکاران )1396( در پژوهشــی با عنوان طراحی مدل کیفیت حسابرســی داخلی با 
بهره گیــری از رهیافــت کیفی و به کمــک روش نظریه زمینه ای و اســتفاده از مصاحبه های عمیق، 
ذینفعان اصلی حسابرســی داخلی مورد پژوهش قرار دادند� در این راستا با 32 نفر از ذینفعان اصلی 
حسابرســی داخلی مصاحبه صورت گرفت� داده های پژوهش به کمک روش کدگذاری باز که مختص 
رویکرد نظریه زمینه ای اســت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقوله های کالن، مقوله های اصلی 
و خرد مقوله ها )مفاهیم( اســتخراج گردید� به کمک رویکرد سیســتمی که شامل ورودی ها، فرآیند، 
خروجی ها، نتایج )پیامدها( و عوامل زمینه ای اســت، مدل کیفیت حسابرســی طراحی و مقوله های 

پدیدار شده در قالب آن ارائه گردید�
حیرانــی و همکاران )1396( در مطالعه ای تأثیر ویژگی های اجتماعی حسابرســان بر قضاوت آنها 
در حل تعارض میان حســابرس و مدیریت را بررســی کردند� ابزار مورد استفاده آنها پرسشنامه های 
اســتاندارد و فیش برداری بود� جامعه آماری تحقیق حسابرسان و حسابداران حرفه ای که از بین آنها 
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225 نفربه عنوان نمونه انتخاب کردند� نتایج آنها نشــان داد که اعتماد بیش از حد حسابرسان و نیز 
شخصیت ماکیاولیسم آن ها بر قضاوت حرفه ای تأثیر گذار است� همچنین قضاوت حرفه ای بر تعارض 
بین حسابرس و مدیریت تاثیرگذار است و نیز اعتماد بیش از حد تاثیری معنادار بر آن دارد و قضاوت 
حرفه ای نقش تعدیل کننده در تاثیرگذاری اعتماد بیش از حد و شخصیت ماکیاولیسم بر تعارض بین 

حسابرس و مدیریت ایفا می کند�
مشایخی و اسکندری )1396( در تحقیقی به بررسی رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و قضاوت 
حسابرس پرداختند� آن ها از ابعاد هوش هیجانی شرینگ )1996( استفاده کردند� ابعاد هوش هیجانی 
در این مدل شامل پنج بعد خودآگاهی، خود تنظیمی، مهارت اجتماعی، همدلی و خودانگیزشی است� 
پرسشــنامه ای منطبق با 39 سؤال شامل 34 پرســش مرتبط با هوش هیجانی و 5 پرسش مرتبط با 
قضاوت حســابرس، در بین 385 نفر توزیع کردند� نتایج آنها نشــان داد حسابرسان با هوش هیجانی 

باالتر، قضاوت مناسب تری انجام می دهند�
 وهابزاده گردرودباری و بنی مهد )1395( در پژوهشــی با عنوان اثــر رابطه مداری بر قضاوت های 
اخالقی حسابرســان، ارتباط میان مؤلفه فرهنگی رابطه مداری و قضاوت اخالقی حسابرســان در بین 
192 نفر از حسابرســان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسســات خصوصی حسابرسی را بر اساس 
نظریه پیوندهای اجتماعی بررسی کردند� نتایج آنها بیانگر آن است که رابطه معنی دار و مستقیم میان 
قضاوت های اخالقی حسابرســان و رابطه مداری وجود دارد� هم چنین نتایج بیانگر آن بود که ســطح 
رابطه مداری و قضاوت اخالقی درمیان حسابرسان شاغل در بخش های خصوصی و دولتی، حسابرسان 

زن و مرد و رتبه های شغلی حسابرسی با هم برابر است�
مالنظری و اسماعیلی کیا )1393( در تحقیقی به شناسایی ویژگی های روان شناختی اثرگذار بر مهارت 
حسابرسان سازمان حسابرسی در انجام قضاوت های حسابرسی پرداختند� آن ها اهمیت هر یک از چهارده 
ویژگی روان شناختی از دیدگاه شانتیو را برای 65 حسابرس، در چهار مرحله برنامه ریزی، آزمون معامالت، 
آزمون جزئیات مانده ها و انتشار گزارش حسابرسی، ارزیابی کردند� نتایج نشان داد که مهم ترین ویژگی ها 
در مرحله اول مســئولیت پذیری و به گزینی، در مرحله دوم تمایز میان اطالعات مرتبط و غیر مرتبط و 
سازگاری بود� ویژگی ادراکی / توجه در مرحله سوم حسابرسی حائز بیشتری اهمیت شد و در مرحله آخر 

حسابرسی، ویژگی خودکاری بیشترین درجه اهمیت را به خود اختصاص داد�
مشــایخی و همــکاران )1392( تحقیقی با هدف ارائه مدلی برای کیفیت حسابرســی، با توجه به 
ویژگیهای محیطی و شــرایط حاکم بر حرفه حسابرســی کشــور انجام داد� در این رابطه با توجه به 
رویکرد اکتشــافی تحقیق و از آنجا که حرفه حسابرســی در ایران از منظر محیط حقوقی، ساز وکار 
نظارتــی، اندازه مؤسســات و ��� دارای ویژگیهای خاص خود می باشــد، وی در تحقیق خود از روش 
تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده کرد� به این منظور با أخذ نظرات 
خبرگان حرفه حسابرســی و بازار سرمایه، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی پرداخت 
و در انتها مدل یکپارچه کیفیت حسابرســی، شامل شرایط علی، عوامل مداخله گر و بستر و همچنین 

راهبردهای مربوط به کیفیت حسابرسی و پیامدهای آنها ارائه شد�
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2-2- پیشینه تحقیقات خارجی

بروبرگ و همکاران )2018( در مطالعه ای به بررســی هویت حرفه ای و هویت سازمانی حسابرسان 
و فرآیند تجاری ســازی در مؤسســات حسابرســی پرداختند� مطالعه آنها بر اســاس 374 پاسخ به 
پرسشــنامه هایی که بین 3588 عضو FAR، انجمن حســابداران حرفه ای، حسابرسان و مشاوران در 
کشور سوئد توزیع شده بود، صورت گرفت� آن ها ضمن درنظر گرفتن معیارهای مشخصی برای هویت 
حرفه ای و هویت ســازمانی، سه مفهوم بازارگرایی، مشتری گرایی و فرآیندگرایی شرکت نیز به عنوان 
ســه جنبه از تجاری سازی بررســی کردند� نتایج آنها حاکی از آن است که بین هویت سازمانی و سه 
جنبه تجاری ســازی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد� همچنین بین هویت حرفه ای حسابرس و 
فرآیند تجاری سازی رابطه معنی داری وجود دارد� این مسئله حکایت از تغییر در نقش هویت حرفه ای 
در رابطه با تجاری ســازی مؤسسات حسابرسی دارد� رابطه مثبت بین هویت حرفه ای و تجاری گرایی 

منجر به ظهور یک پدیده جدید به نام حرفه ای سازی سازمانی گشته است�
کوچ و ماینز )2017( تحقیقی با عنوان اثرات وابســتگی حسابرس با صاحبکار و فشار صاحبکار بر 
تعدیالت پیشنهادی حســابرس انجام دادند� آن ها بررسی کردند که چگونه قضاوت حسابرس درباره 
رویه های حســابداری ممکن است در ســطوح مختلف وابســتگی به مدیریت صاحبکار و همچنین 
میزان مختلف فشــار مدیریت صاحبکار، متفاوت باشد� نتایج بررسی آنها نشان داد که حسابرسانی با 
ســطح وابستگی بیشتر به صاحبکار و فشار صریح صاحبکار روبرو هستند، تعدیالت کمتری نسبت به 
حسابداری صاحبکار پیشنهاد می کنند� همچنین محدودیت منطقی حداقل برخی از حسابرسان باعث 
شــد که آنها در برابر شدت فشــارهای صاحبکار تعدیالت گستره تری نسبت به حسابداری صاحبکار 

پیشنهاد کنند�
مورین و هازگی )2016( در پژوهشی با عنوان ما فراتر از بازرس هستیم: هویت دوگانه حسابرسان 
در ســازمان حسابرسی ملی بریتانیا به بررسی چگونگی شــکل گیری یک هویت سازمانی دوگانه در 
حسابرسان عملیاتی پرداختند� به این منظور آنها تعداد 21 حسابرس شاغل در سازمان حسابرسی در 
ماه سپتامبر 2012 یکبار به طور مجزا و بار دیگر در قالب دو گروه مورد مصاحبه قرار دادند� نتایج آنها 
نشان داد که حسابرسان نه تنها قائل به وجود هیچ گونه دو دسته گی در مأموریت سازمان حسابرسی 
ملی نیستند، بلکه معتقدند که این مأموریت کاماًل منطبق بر خواست و انتظارات مخاطبین آنها است 
و وظیفه آنها فراتر از نظارت و بازرسی صرف است� همچنین هویت اخیر حسابرسان عملیاتی که همانا 
نقش »نوگرا« باشــد، نشان از حس خود کارآمدی در آنها است که مانع شناسایی تناقض موجود در 

هویت دوگانه خود در آنها گشته و در نتیجه باعث باور آنها به تأثیر بسزایشان در حکومت می شود�
باوئر )2015( در تحقیقی با عنوان بررســی اثرات برجستگی هویت حرفه ای و هویت صاحبکار بر 
قضاوت حســابرس، هویت را در قضاوت حسابرسی مورد بررسی قرار داد� نتایج مطالعه وی حکایت از 
این دارد که برجســتگی هویت حرفه ای رابطه میان قدرت هویت صاحبکار و توافق نهایی حسابرس 
بــا صاحبکار را تعدیل می کند� همچنین این نتایج مطالعه نشــان داد که بین قدرت هویت صاحبکار 
و تجدید نظرهای بعدی در خصوص توافق حســابرس با صاحبــکار رابطه ای معنی داری وجود ندارد� 
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حتی زمانیکه هویت حرفه ای قوی اســت باز هم ممکن است برای کاهش آسیب وارده به بیطرفی در 
اثر هویت صاحبکار قوی، کافی نباشد؛ در این حالت هویت حرفه ای هم باید برجستگی باالیی داشته 
باشد� به عالوه، نتایج نشان داد که می توان برجستگی هویت حرفه ای را به آسانی افزایش داد و توجه 

به روش های افزایش برجستگی هویت حرفه ای می تواند سبب بهبود قضاوت حسابرسان گردند�
هــردا و الول )2015( در تحقیقی با عنوان چگونه هویت ســازی بــا صاحبکار و تعهد صاحبکار بر 
بی طرفی حســابرس تأثیر می گذارد؟ بررســی کردند که چگونه هویت سازی حسابرسان با صاحبکار 
بطور خصوصی و تعهد آنها، بر بی طرفی حســابرس تأثیر می گذارد� بر اساس بررسی 102 حسابرس 
مســتقل، آن ها پی بردند که هویت ســازی با صاحبکار متمایز از تعهد به صاحبکار اســت� نتایج این 
تحقیق حاکی از آن است که هویت سازی با صاحبکار بیطرفی حسابرس را خدشه دار می کند� از دیگر 
نتایج این تحقیق می توان بیان کرد که تعهد صاحبکار بی طرفی حسابرس را افزایش می دهد� بنابراین 
حتی زمانی که هویت حرفه ای قوی اســت باز هم ممکن اســت برای کاهش آسیب وارده به بیطرفی 
در اثر هویت صاحبکار قوی، کافی نباشــد؛ در این حالت هویت حرفه ای هم باید برجســتگی باالیی 
داشته باشد� همچنین می توان برجستگی هویت حرفه ای را به آسانی افزایش داد و توجه به روش های 

افزایش برجستگی هویت حرفه ای می تواند سبب بهبود قضاوت حسابرسان گردند�
جانسون )2014( در تحقیقی با عنوان تأثیر هویت حرفه ای و ذهنیت نتیجه گرا بر قضاوت حرفه ای، 
اثرات همزمان هویت حرفه ای و ذهنیت نتیجه گرا بر قضاوت را بررســی کردند� در پاســخ به انتشار 
یکی از گزارشــات هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای ســهامی18 دیلویت متذکر شد که قضاوت 
حرفه ای افراد منطقی و زیربین ممکن است از لحاظ ماهیت و محتوای رویه های ضروری حسابرسی، 
نتایج بدست آمده و مستندسازی، متفاوت باشد� سایر واکنش ها به نتایج هیئت نظارت بر حسابداری 
شرکتهای سهامی این احساس را منعکس می کند� نتایج این تحقیق نشان داد قضاوت حرفه ای مجزا 
از هویت حرفه ای نیست� نتایج حاکی از آن است که ذهنیت نتیجه گرا بر قضاوت حرفه ای تأثیر دارد� 
همچنین آنها دســت یافتند میزان هویت سازی ســازمانی متخصصین و عزت نفس اعضاء بر قضاوت 

حرفه ای تأثیر دارد�
اسوانبرگ و اوهمن )2014( در پژوهشی با عنوان هویت سازی حسابرسان با صاحبکاران خود: تأثیر 
آن بر کیفیت حسابرســی، به بررســی تأثیر هویت صاحبکار بر کیفیت حسابرسی پرداختند� اگرچه 
آشنایی با صاحبکار از نظر حسابرس مطلوب است، اما هویت سازی با صاحبکار بی طرفی حسابرس را 
تهدید می کند� مطالعه آنها حوزه ای را بررسی کرد که حسابرسان غیر از چهار موسسه بزرگ حسابرسی 
با صاحبکار هویت سازی کردند� تأثیر هویت سازی حسابرس با صاحبکار بر رضایت صاحبکاِر حسابرس 
بــه جهت پذیرش رویه های مورد نظر صاحبکار، و نهایتاً اینکه اثرات مضر هویت ســازی حســابرس 
با صاحبکار می تواند به فعالیتهای کاهش کیفیت حسابرســی منجر شــود� نتایج این پژوهش نشان 
داد حسابرســان تمایل دارند که با صاحبکاران خود هویت ســازی کنند� همچنین حسابرســانی که 
هویت سازی می کنند رفتار صاحبکار را ترجیح می دهند و به کیفیت حسابرسی توجهی نخواهند کرد�

18- Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)
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15 3- سؤال تحقیق �
هــرگاه محقق درصدد حل مســئوله ای از نوع رابطه میان دو یا چند متغیر اســت، فرضیه به کار 
می آیــد؛ اما در مواردی که کاری به رابطه میان متغیرها نداریم، بلکه تنها برای کشــف وضعیت یک 
متغیر جســت وجو و کاوش می کنیم، فرضیه ضروری نیست )موسوی نسب، 1390(� با توجه به بیان 
مســئله تحقیق و اینکه هدف اصلی از پژوهش حاضر، طراحی الگوی هویت در قضاوت حسابرســی 

است، این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ علمی برای سؤال زیر می باشد:
مدل ابعاد هویت در قضاوت حسابرسی در ایران کدام است؟

4- روش تحقیق �
پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی است که در آن با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده 
بنیاد هویت در قضاوت حسابرســی در ایران بررسی و الگوی مفهومی ارائه شده است� رویکرد نظریه 
داده بنیاد یک نوع روش پژوهش کیفی است که به طور استقرایی یک سلسله رویه های سیستماتیک 
را به کار می گیرد تا نظریه ای درباره پدیده مورد مطالعه ایجاد کند )اسِتراوس و کوربین، 1990(� سه 
رهیافت مســلط در رویکرد نظریه داده بنیاد قابل تفکیک است: رهیافت نظام مند که با اثر استراوس 
و کوربین )استراوس و کوربین، 1998( شناخته می شود؛ رهیافت ظاهرشونده که مربوط به اثر گلیزر 
)گلیزر، 1992( است؛ و رهیافت ساخت گرایانه که توسط چارمز حمایت می شود )چارمز، 1990(� در 

این پژوهش از رهیافت نظام مند استفاده شده است�
در نمونه گیــری )انتخاب مشــارکت کنندگان( پژوهش کیفی کــه آن را نمونه گیری هدفمند19 یا 
نمونه گیری تئوریکی20 )ِکِرســِول، 2007( می نامند، هدف پژوهشــگر انتخاب مواردی می باشد که با 
توجه به بیان مســئله و هدف تحقیق سرشار از اطالعات باشد و محقق را در شکل دادن مدل نظری 
خود کمک نماید و این کار تا جایی ادامه می یابد که طبقه بندی مربوط به داده ها و اطالعات اشــباع 
و نظریه مورد نظر با تمام جزئیات و با دقت تشــریح شود )ِکِرســِول، 2007(� مایکل پاتون21 معتقد 
اســت که شیوه ایده آل نمونه گیری کیفی آن است که تا رســیدن به موارد زاید )مواردی که پس از 
آن اطالعات جدیدی حاصل نمی شــود( ادامه یابد� به منظور غنای تحقیق، تالش شد تا با افرادی که 
شــخصاً موضوع تحقیق را تجربه کرده اند و از دانش و تجربه باالیی در این زمینه هســتند، مصاحبه 
صورت گیرد� به این منظور شرکاء مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران 
سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان خبرگان این تحقیق 
انتخاب شــدند که ویژگی های آنها در جدول 1 ارائه شــده اســت� در این پژوهش اطالعات به روش 
مصاحبه ژرف نگر به صورت هدایت کلیات و نیمه ســاخت یافته جمع آوری شده است� قابل ذکر است 
که در ســؤاالت مصاحبه توسط محقق هیچ اشاره مستقیمی به هویت نگردید و سؤاالتی از این قبیل 

19- Purposeful Sampling
20- Theoretical Sampling
21- Michael Patton
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مطرح شــد: به نظر شما قضاوت حرفه ای در حسابرسی چیســت و در چه صورت حسابرس قضاوت 
باکیفیت انجام می دهد؟ ویژگی های یک حسابرس خوب و ایده آل چیست؟ چه عواملی باعث می شود 
حسابرس به حرفه خود پای بند باشد؟ چه شرایطی سبب می شود که حسابرس در برابر خواسته های 
صاحبکار تسلیم شــود؟ چه عواملی در این شرایط مداخله ایجاد می کند؟ چه عواملی زیمنه ساز این 
شرایط هســتند؟ مشــارکت کنندگان در تحقیق 16 نفر بودند و پس ازآن داده های گردآوری شده 
به نقطه اشــباع رســیده و نیازی به انجام مصاحبه های جدید وجود نداشت� شایان ذکر است با توجه 
به استقبال مصاحبه شــوندگان از موضوع تحقیق و تمایل آنها به همکاری جهت غنی تر شدن نتایج 

تحقیق، میانگین زمان مصاحبه ها 1 ساعت و 20 دقیقه بوده است�
جدول 1: ویژگی های مشارکت کنندگان در تحقیق

تعدادگروه
تحصیالت

کارشناسی ارشددکترا
963شرکای مؤسسات حسابرسی

413مدیران جامعه حسابداران رسمی ایران
321مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار

1697جمع کل
قابل ذکر اســت که مالحظات اخالقی در اجرای پژوهش مد نظر قرار گرفت که نشان دهنده میزان 
احترام پژوهشــگر به مشارکت کنندگان اســت )جرارد و تیلور، 2004(� در همین خصوص، با اطالع 
مشــارکت کنندگان تمام مصاحبه ها ضبط و برای استخراج نکات کلیدی بررسی شدند� پس از اعالم 
موافقت، مصاحبه ها با هدف با شناسایی و تعیین ابعاد و مؤلفه های هویت صاحبکار و ابعاد و مؤلفه های 
هویت حرفه ای جهت دســتیابی به الگوی مفهومی پژوهــش در ارزیابی اثرگذاری هویت در قضاوت 

حسابرسی در ایران برگزار شد�

5- تجزیه و تحلیل داده ها )کدگذاری( �
در ره یافت نظام مند در نظریه پردازی داده بنیاد بر اســتفاده از گام های تحلیل داده ها مشــتمل بر 
کدگــذاری باز، محوری و انتخابــی، و تدوین یک الگوی منطقی با یک توصیف بصری از نظریه تولید 
شده تأکید دارد� در این تعریف، سه مرحله از کدگذاری وجود دارد )ِکِرسِول، 2005: 397(� اسِتراوس 
و کوربین در اثر 1998 با توســعه روال های کتاب »کشــف نظریه داده بنیاد« )1967(، سه تکنیک 
کدگذاری پیشــنهاد دادند )لی، 2001: 47(� در ادامه این ســه نوع کدگذاری که در این تحقیق نیز 

مورد استفاده قرار گرفتند، تشریح می شوند�
5-1- کدگذاری باز22: کدگذاری باز، فرآیند تحلیلی است که از طریق آن، مفاهیم، شناسایی شده 
و ویژگی ها و ابعاد آن در داده ها کشــف می شوند )اسِتراوس و کوربین، 1998( )لی، 2001: 49(� در 

22- Open coding
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ایــن مرحله، نظریه پرداز داده بنیاد، مقوله های اولیــه اطالعات در خصوص پدیده در حال مطالعه را، 
بوســیله تقطیع23 اطالعات شکل می دهد� پژوهشگر مقوله ها را بر همه داده های گردآوری شده، نظیر 
مصاحبه ها، مشاهدات و یادداشت ها یا یادداشــت های خود بنیان می گذارد )ِکِرسِول، 2005: 397(� 
گلیزر و اســتراوس )1967( توضیحات بیشــتری در مورد مفهوم، مقوله، ویژکی و بُعد ارائه می دهد� 
آن ها ســه مفهوم اول را این گونه از هم متمایز می کنند: »یک مفهوم، عنصر کلی ]و فراگیر[ است و 
مشــتمل بر مقوله ها که عناصر مفهومی هستند که به تنهایی ]و مستقل و قائم به خود[ وجود دارند، 
و ویژگی های مقوله ها، که وجوه مفهومی مقوله ها هســتند�« در آثار بُعد این مفاهیم بارزتر شــده اند� 
پژوهشــگران مختلف، نتیجه مرحله کدگذاری باز را به گونه ای مختلف ســازماندهی کرده و نمایش 
می دهنــد� برای نمونه همه نظریه پردازان داده بنیاد، به ویژگی هــا و ابعاد نمی پردازند؛ و یا گاهی به 
تناســب موضوع پژوهش، عالوه بر مقوله در یک ســطح باالتر »مقولــه کالن« نیز تعریف می کنند 
)ِکِرســِول، 2005: 400 -399(� در پژوهش حاضر مصاحبه های ضبط شــده پس از پیاده ســازی، با 
اســتفاده از روش تحلیل محتوا به صورت سطر به ســطر و عبارت به عبارت بررسی، مفهوم پردازی، 
مقوله بندی و ســپس بر اساس مشــابهت، ارتباط مفهومی و خصوصیات مشــترک بین کدهای باز، 
مفاهیم و مقوالت )طبقه ای از مفاهیم( مشخص گردیدند� تمام مصاحبه ها و نقل قول ها مورد بررسی 
و مقایســه مداوم داده ها صورت گرفت� بدین منظور، بعد از خواندن مکرر و دقیق متن تایپ شــده 
مصاحبه ها و موارد ذکر شده در آن، واحدهای معنی دار معرفی، توضیح و نامگذاری شدند� در فرآیند 
تحقیق، محقق به 256 برچسب مفهومی رسید که این مفاهیم بر اساس تشابه آنها طبقه بندی شدند� 
زمانی که مفاهیم با یکدیگر مقایســه شدند و مشخص شــد که به پدیده های مشابه مربوط هستند، 
مقوله ها کشف شدند� بنابراین مفاهیم در سطحی باالتر دسته بندی می شوند� مقوله، مفهومی است که 
از ســایر مفاهیم انتزاعی تر می باشد؛ یعنی عنوانی که به مقوله ها اختصاص داده می شود، انتزاعی تر از 
مفاهیمی است که مجموعاً آن مقوله را تشکیل می دهند� مقوله ها دارای قدرت مفهومی باالیی هستند 
چون می تواند مفاهیم و مقوله های خرد را بر محور خود جمع کنند� در نهایت، 32 مقوله فرعی، 11 

مقوله اصلی و 2 مقوله کالن شناسایی شد�
5-2- کدگذاری محوری24: کدگذاری محوری، فرآیند ربط دهی مقوله ها به زیرمقوله هایشــان، و 
پیوند دادن مقوله ها در ســطح ویژگی ها و ابعاد اســت� این کدگذاری، به این دلیل »محوری« نامیده 
می شــود که کدگذاری حول »محور« یک مقوله تحقق می یابد )اســِتراوس و کوربین، 1998( )لی، 
2001: 49(� در این مرحله، مقوله ها، ویژگی ها و ابعاد حاصل از کدگذاری باز تدوین شده و سر جای 
خــود قرار می گیرد تا دانش فزاینــده ای در مورد روابط ایجاد گردد )لی، 2001: 84(� در این مرحله، 
نظریه پرداز داده بنیاد، یک مقوله کدگذاری باز را انتخاب کرده و آن را در مرکز فرآیندی که در حال 
بررسی آن است )به عنوان پدیده مرکزی( قرار می دهد، و سپس دیگر مقوله ها را به آن ربط می دهد� 

این مقوله های دیگر عبارتند از:

23- Segmentation
24- Axial coding
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شرایط عّلی25: مقوله ها یا شرایطی هســتند کــه مقوله اصلی را تحت تأثیر قرا می دهند و به وقوع 
یا گسترش پدیده مورد نظر منجر می شوند� در پژوهش حاضر هویت صاحبکار به عنوان شرایط علّی 

انتخاب شدند، زیرا بر مقوله محوری تأثیر دارد�
مقوله اصلی یا محوری: مقوله محوری پدیده ای اســت که اســاس و محور فرآیند است� مقوله ای 
که به عنوان مقوله اصلی یا محوری انتخاب می شــود باید به اندازه کافی انتزاعی بوده و بتوان ســایر 
مقــوالت اصلی را به آن مرتبط کرد� پدیده محوری مــورد مطالعه در این پژوهش هویت در قضاوت 

حسابرس است�
زمینه26 یا بستر: شرایط خاصی که در آن فرآیندها و تعامالت برای اداره، کنترل و پاسخ به پدیده 
صورت می گیرد و بر راهبردها تأثیر می گذارند� شــرایط زمینه ای در این پژوهش شــامل ســه مؤلفه 

ویژگی های فرهنگی جامعه، شرایط موجود در جامعه حرفه ای، ساختار اقتصادی کشور است�
شــرایط مداخله گر27: شرایط کلی که بر چگونگی فرآیندها و راهبردها تأثیر می گذارد� شرایطی که 
باعث تشــدید یا تضعیف پدیده ها می شوند� در پژوهش حاضر و بر اساس تحلیل محتوای مصاحبه ها 

سه مؤلفه به عنوان شرایط مداخله گر شناسایی شد�
راهبردها: کنش یا برکنش های خاصی که از پدیده محوری منتج می شود�

پیامدها28: خروجی هایی هستند که در اثر استخدام راهبردها به وجود می آیند�
روابط بین مقوله های شــکل گرفته در داده ها نشــان می دهد که الگوی شکل گرفته با شکل اصلی 
الگوی پارادایمی )مدل الگویی یا سرمشــق( اســِتراوس و کوربین )1990( تطابق دارد، یعنی پدیده 
محوری متأثر از شرایط علّی بوده و خود بر راهبردها تأثیرگذار است� راهبردها نیز به نوبه خود تحت 
تأثیر شــرایط زمینه ای و مداخله گر، پیامدهای مرتبط با پدیده مورد بررســی را شکل می دهند� این 

الگوی پارادایمی در نمایه شماره 1 نشان داده شده است�

25- Casual Condition
26- Contextual Condition
27- Intervening Condition
28- Consequences
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مقوله  های حاصل از کدگذاری باز  الگوی کدگذاری محوری

نمایه 1. کدگذاری محوری الگوی هویت در قضاوت حسابرسی
5-3- کدگــذاری انتخابی29 )مرحله نظریه پردازی(: در این مرحلــه نظریه پرداز داده بنیاد مقوله 
محوری را ]که ســایر مقوالت بر محور آن می گردند و کلیتی را تشکیل می دهند[ به طور روش مند30 
انتخاب و با ارتباط دادن آن با ســایر مقوله ها به نگارش نظریه اقدام می کند که شرحی انتزاعی برای 
فرآیندی که در پژوهش مطالعه شده است، ارائه می دهد )دانایی فرد و امامی، 1386(� مدل ترسیمی31 

ارائه شده برای هویت در قضاوت حسابرسی به صورت نمایه 2 است�

29- Selective Coding
30- Systematic
31- Visual Model
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نمایه 2. مدل ترسیمی هویت در قضاوت حسابرسی

6- اعتبارسنجی نظریه داده بنیاد: �
با اینکه برخی از پژوهشــگران کیفی بحث درباره اعتبــار و روایی داده ها و نتایج پژوهش را به طور 
ســنتی به پژوهش های کّمی مربوط می دانند )جانسون و کریستنسن، 2008(، اما واقعیت این است 
که در پژوهش های کیفی نیز صحت و اعتبار داده ها و یافته ها بخش با اهمیت از فرآیند پژوهش است 
)ِکِرسِول، 2012(� مواردی همچون حساسیت پژوهشگر، انسجام روش شناسی، متناسب بودن نمونه، 
گردآوری و تحلیل همزمان داده ها، باعث می شــوند تا حد زیادی دقت علمی تحقیق کیفی تضمین 
شود� در پژوهش حاضر نیز از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیرشرکت کننده در 
پژوهش )4 نفر از اعضای هیئت علمی دانشــگاه و یک دانشجوی دکترای حسابداری( استفاده و پس 
از دریافت نطرهای اصالحی و مشــاوره با اســتادان راهنما و مشاور ویرایش الزم انجام و مدل نهایی 

ارائه شد�

7- بحث و نتیجه گیری �
داده های پژوهشــی در خصوص گســتره مفهومــی، ابعاد و مؤلفه های مؤثر بــر هویت در قضاوت 
حسابرسی، راهبردهای مربوط به پدیده و پیامدهای برجستگی هویت حرفه ای در قضاوت حسابرسی 

در این بخش بررسی و تحلیل شده است�
الف� تعریف و گستره مفهومی هویت در قضاوت حسابرسی

قضاوت حسابرس یکی از موضوعات مهم حوزه تحقیقات حسابرسی است� برخی از کارهای حرفه ای 
مانند قضاوت، پزشــکی و حسابرســی متکی به قضاوت فرد حرفه ای است� اگر بخواهیم حسابرسی را 
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از ســایر حرفه ها متمایز کنیم، می توانیم دو ویژگی اســتقالل و بیطرفی حسابرس و دیگری قضاوت 
حسابرس را برشماریم� این دو موضوع به حسابرس شخصیت می دهد� وظیفه اصلی حسابرسان گواهی 
دادن نســبت به این موضوع اســت که صورتهای مالی صاحبکار از تمام جنبه های با اهمیت عاری از 
هرگونه تحریف اساســی باشد� این امر که مســتلزم بیطرفی در قضاوت حسابرس است )جانستون و 
همکاران، 2001(� با مراجعه به سایت جامعه حسابداران رسمی کشور مالحظه می شود که حسابرسان 
مختلفی به دلیل عدم رعایت اصول و ضوابط رفتار حرفه ای به حالت تعلیق در آمده اند� امر امر حاکی 
از آن اســت که برخی از حسابرســان ما تربیت حرفه ای درســتی نشــده اند و در برابر خواسته های 
صاحبکار تسلیم می شــوند� به نظر می رسد باید برای حل مشکالت جدید به دنبال راه حال های جدید 
و موضوعاتی بود که حلقه مفقوده حرفه حسابرســی حال حاضر ما هستند� یکی از این موارد، هویت 
است� تحقیقات گذشته نشان داد که هویت صاحبکار و هویت حرفه ای، هویت های مهم ولی مجزایی 
در محیط حسابرســی هســتند )بامبر و آیر، 2007( که تأثیرات متفاوت بر روی قضاوت حسابرسان 
دارند؛ این امر در مورد حسابداران با تجربه، چون شرکای مؤسسه حسابرسی، نیز وجود دارد )سودابی 
و همکاران، 2009(� اگر حسابرســان از هویت حرفه ای قوی برخوردار باشــند، بیطرفی آن ها تقویت 
می شود� به عبارت دیگر، حسابرسان در صورتیکه از صاحبکاران خود مستقل باشند، به بهترین شکل 

ممکن می توانند قضاوت خود را بدون جانبداری و سوگیری انجام دهند )کینی، 1999(�
حســابرس توســط صاحبکار بکار گرفته می شــود اما یک وظیفــه حرفه ای بــرای تأمین منافع 
اســتفاده کنندگان دارد؛ بین اســتفاده کنندگان و صاحبکار تضاد منافع وجود دارد� صاحبکار تمایل 
دارد صورتهای مالی بگونه ای تهیه شــود که آن شــرکت را برای ســرمایه گذاری جذاب نشان دهد، 
و عدم تقارن اطالعاتی بین صاحبکار و ســرمایه گذاران بتواند تضــاد منافع را برای بهره برداری منافع 
شخصی صاحبکار فراهم کند )جانستون و همکاران، 2001(� وقتی اهداف حرفه و صاحبکار در تضاد 
هستند، برای حسابرسان داشتن صاحبکاری با هویت قوی مطلوب نیست )بامبر و آیر، 2007(� هویت 
قوی صاحبکار می تواند به تشدید تضاد بین خودانتفاعی صاحبکار و ارائه اعتباربخشی بیطرفانه نسبت 

به منصفانه بودن صورت های مالی منجر شود�
صرفنظر از چارچوب های استقالل، که اســتانداردهای حرفه ای آن را ملزم می کند؛ استانداردهای 
حسابرســی حسابرســان را ملزم می کنند که نگرش تردید حرفه ای را صرفنظر از باور آنها در مورد 
صداقت و درســتکاری مدیریت ناشــی از تجارب گذشته با مدیریت حفظ نمایند� بیطرفی و استقالل 
ذهنی در حسابرسان مشکل است� چون تمام افراد، شامل حسابرسان، مشکوک به سوگیری غیرعمدی 
قضاوتی به دلیل ســوگیری های خودخدمت رسانی هســتند� این جانبداری می تواند در نتیجه رابطه 
نزدیک حســابرس و صاحبکار )بازرمن و همکاران، 1997( یا بطــور خاص تر، هویت قوی صاحبکار 
باشــد )بامبر و آیر، 2007(� برخی معتقدند وابســتگی حسابرس به گروه های حسابداری )حرفه، تیم 
حسابرســی، مؤسسه حسابرسی( می تواند حسابرســان را از این جانبداری ناآگاهانه مصون نگاه دارد� 
ســوگیری حسابرس به علت انگیزه های مالی صاحبکار و آشنایی با مدیر صاحبکار )هویت صاحبکار( 
زمانی که آن ها وابســتگی قوی به سایر حسابرســان )هویت حرفه ای( دارند، کاهش می یابد� بنابراین، 
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بر اســاس تحقیقات گذشته حسابداری، تهدیدات استقالل و بیطرفی حسابرسان ناشی از هویت قوی 
صاحبــکار می تواند با هویت حرفه ای قوی کاهش یابد� بــا این حال، افراد دارای هویت های چندگانه 
بیشــتر تمایل به افزایش قدرت یک هویت نسبت به سایرین دارند که این البته به عوامل محیطی و 
یا فنی متفاوتی بســتگی دارد که می تواند یک هویت را بیشتر از بقیه فعال و پررنگ تر نماید )هاسلم 
و الیمرز، 2005(� بنابراین حسابرســان ممکن اســت در معرض خطر استقالل مخدوش شده بخاطر 
هویت قوی صاحبکار باشند، و هویت حرفه ای قوی ممکن است نتواند به شکل کارآمدی این اختالل 
را در یک پروژه حسابرســی مشخص کاهش دهد� حسابرسان از قبل می توانند با شناخت ابعاد هویت 
حرفه ای برای تقویت آن و همچنین اطالع از ابعاد هویت صاحبکار، از تسلیم شدن در برابر صاحبکار 

جلوگیری نمایند�
ب. ابعاد هویت در قضاوت حسابرسی

همان طور که در مدل ترســیمی مشاهده می شــود، حسابرس از چهار جنبه یا بُعد مختلف بررسی 
شده و هدف مدل تحقق اهداف توسعه ای به صورت همزمان در این چهار بخش است� بُعد ویژگی های 
فردی حســابرس بر اثرگذاری در هویت در قضاوت در بخش های مختلفی چون ویژگی های اخالقی، 
باورهای مذهبی، ویژگی های شــخصیتی، نگرش و بینش تأکید می کند که از طریق کدهای مفهومی 
مســتخرج از متن مصاحبه مشــارکت کنندگان به دست آمده اســت؛ به عبارت دیگر، در این بخش 
رفتارهایی از یک حسابرس مورد انتظار است که از یک فرد توسعه یافته در یک کشور اسالمی انتظار 

می رود� به نظر یکی از شرکای مؤسسات حسابرسی معتقد بود:
»حسابرس خوب حسابرسی اســت که با توجه به اصول و ضوابط حرفه ای رسیدگی و گزارشگری 
کند، و در حین رســیدگی و گزارشدهی به اصول و مبانی اخالق حرفه ای اعتقاد خودش را نگه دارد� 
حفظ اعتقاد هم البته مهم اســت� در مســائل دینی و اخالقی هم همین است� کسی که از نظر دینی 
مثاًل خیلی معتقد نیســت ممکن اســت در محیطی که خیلی پایبندی به مسائل اخالقی و مذهبی 
وجود ندارد، همان اعتقاد اندک خود را از دست بدهد و از محیط تأثیر بگیرد� اما اگر درجه اعتقاد باال 
باشــد، محیط هر چقدر منفی باشد، اعتقاد خود را از دست نمی دهد� حسابرسی هم همینطور است 
که باید اعتقاد درونی باشــد و اعتماد به اعتقاد خود داشته باشد� اعتقاد به مبانی حرفه ای حرف اول 
را می زند� هم باید اعتقادات خود را حفظ کند که این حفظ باعث می شــود استقالل خود را در زمان 

اظهارنظر زیرپا نگذارد و در محیط کارهای غیرحرفه ای قرار نگیرد�«
بُعد دانش حســابرس بر اثرگــذاری در هویت در قضاوت حسابرســی در دو بخش دانش عمومی 
و دانــش تخصصی تأکید می کند� این بُعد حسابرســان را به عنوان کارشناســانی معرفی می کند که 
باید دانش و اطالعات عمومی درباره مســائلی همچون اقتصادی و حقوقی داشــته باشد و همچنین 
از دانش تخصصی باالیی در حوزه حســابداری و حسابرســی و آخرین تحــوالت و تغییرات آنها نیز 
برخوردار اســت� دانش تخصصی مجموعه ای از اطالعات فنی و تخصصی مربوط به حســابرس است 
که برای انجام کار خود، به آنها نیاز دارند� این دانش فنی را می توان به دانش درباره اســتانداردهای 
حسابداری و حسابرســی، نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی، آیین رفتار حرفه ای، دانش حقوقی، 
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دانش قوانین و مقررات، دانش فعالیت اقتصادی واحد حسابرسی شــونده تفکیک کرد� یکی از مدیران 

جامعه حسابداران رسمی بیان نمود:
»بــه طور کلی دانش یعنی این موارد که از مســائل اقتصادی، حقوقی، اســتانداردها، آیین رفتار 
حرفه ای آگاهی الزم را داشــته باشد� حسابرس باید به استانداردهای حسابداری و حسابرسی مسلط 
باشد، در غیر این صورت خطا می کند� آیین رفتار حرفه ای هم کمک می کند حسابرس بداند چه کاری 
درســت و چه کاری اشتباه است«� یکی از شرکای مؤسســات حسابرسی بیان نمود: »اگر حسابرس 
نداند، کاری می کند که ظاهری یا باطنی خودش را درگیر یک چالش اساســی می کند اگر حسابرس 
از اوضاع اقتصادی کشور بی اطالع باشد، تصمیماتی که به عنوان حسابرس اتخاذ می کند، غلط است� 
یعنی باید بداند مثاًل فوالد امروز قیمتش باال می رود� اگر حســابرس این را نداند، فرق نمی گذارد بین 
چیزی که درست نشان شده با آن چیزی که درست ارائه نشده است� مثاًل وقتی امروز آهن کم شده 
اســت، بنابراین ذخیره نیاز دارد و در زمان رســیدگی و اظهارنظر حســابرس باید به این مورد توجه 

نماید�«
بُعــد مهارت و تجربه حســابرس بر اثرگذاری در هویت در قضاوت حسابرســی در زیر مقوله هایی 
چون مهارت فردی، مهارت حرفه ای و کیفیت تجربه بررســی شــده است� یکی از شرکای مؤسسات 

حسابرسی معتقد بود:
»زندگی شغلی افراد باید مولد و همراه با توسعه مهارت های مختلف باشد تا قادر باشند با سرعت و 
دقت زیاد وظیفه و مسئولیت خود را به بهترین شکل انجام دهد� بنابراین زیر بنای موفقیت به درک 
ارزش مهارت ها از سوی افراد و سازمان ها وابسته است و به کسب و افزایش مهارت ها به عنوان سرمایه 
هر فرد شــناخته می شود� حسابرســان نیز از این قاعده مستثنی نیستند� آن ها باید متقاعد شوند که 

موفقیت آنها در آینده به ارتقای سطح مهارت هایشان وابسته است«�
 یکی دیگر از شرکای مؤسسات حسابرسی معتقد بود:

 »اگر حسابرسان باور کنند که ارتقاء مهارت ها امری ارزشمند است، آن را در اولویت قرار می دهند 
تا بتوانند خدمات اعتباربخشی با کیفیتی به ذینفعان ارائه کنند� سرمایه گذاری حسابرس در مهارت ها 
باید کالن و هوشــمندانه بوده و همزمان مهارت های فردی و حرفه ای خود را افزایش دهد تا کارایی 
و اثربخشــی افزایش یاید� حسابرسی جزو مشاغلی است که فرد از سربازی به سرداری می رسد، پس 
کیفیت تجارب وی بســیار مهم اســت� وقتی یک انســان در طی زندگی به مرور به یک شیوه رفتار 
می کند، اصطالحاً در گوشــت، پوست و اســتخوان فرد نهادینه می شود� با افزایش سن و تجربه فرد، 
این ها جذب خصوصیات فرد می شــود و به عنوان شخصیت فرد شــکل می گیرد دیگر سخت از این 
ارزش ها خارج می شــود� در موضوعات منفی هم همین اســت؛ مثاًل فردی که معتاد به موارد مخدر 
است نمی تواند ترک کند� موارد مثبت هم همین است� وقتی فردی اعتقاد به مبانی حرفه ای و اخالق 
و اصول حرفه ای پیدا می کند، به سختی محیط های منفی می توانند بر این فرد اثرگذاری کنند که از 
این مبانی و اصول، برگردد� این فرد پایبند به اصول و ضوابط حرفه ای اســت� چون از ابتدا شخصیت 
فرد در اجتماع اینگونه ســاخته شــده است که با اصول و ضابطه و معیارها زندگی کند، و بعد هم در 
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جوامع حرفه ای آموزش های الزم را دیده اســت و با مبانی اخالق حرفه ای آشنا شده است، در محیط 
حرفه ای کار کرده اســت، مدیران و سرپرستان این تیپی داشته است، بنابراین این شخصیت حرفه ای 

فرد خواهد شد«�
یکی از مدیران سازمان بورس بیان نمود:

»مدیران و سرپرستان برای حسابرسان کم سن و سال و کم تجربه از لحاظ رفتاری و اخالقی الگو 
هســتند� تجربه تخصصی و رفتاری حســابرس در ســالهای اول فعالیت خیلی مهم است چون باعث 
می شــود شخصیت حرفه ای حسابرس درست شــکل بگیرد� اگر این فرد کاری را به تنهایی نیز قبول 
کند )حتی کارهایی با مبالغ قرارداد حسابرســی باال، محیط های منفی که بخواهند بر اظهارنظر فرد 
تأثیر بگذارند( دیگر این فرد اســتقالل خود را حفظ می کند و استقالل خودش را زیر پا نمی گذارد«� 
یکی دیگر از مدیران جامعه حسابداران رسمی بیان نمود: »حسابرسی که تجربه الزم و موثری داشته 
باشــد و تربیت حرفه ای درستی شده باشد، باعث می شود که موارد مختلفی را در کار با آنها برخورد 

کرده باشد و در قضاوت راجع به آنها توانمندی خود را باال ببرد«�
بُعد ویژگی های مؤسســه حسابرسی بر اثرگذاری در هویت در قضاوت در بخش های مختلفی چون 
مشخصات کلی، زیرساخت فرهنگی و استراتژی استخدام حسابرس تأکید می کند که از طریق بررسی 
کدهای مفهومی مســتخرج از متن مصاحبه مشارکت کنندگان به دست آمده است� در واقع باید بین 
شاغلین انفرادی و مؤسسات حسابرسی تمایز قائل شد� مؤسسات حسابرسی با یک شخصیت حقوقی 
محدودیت های خاص خود را دارند� با توجه به کنترل ها و نظارت های قانونی بیشتری که بر مؤسسات 
اعمال می شود، آن ها در زیرپا گذاشتن اصول و ضوابط رفتار حرفه ای محدودیت های بیشتری دارند� از 
طرف دیگر سطح درآمدی باالتر آنها نیز به برجسته تر شدن هویت حرفه ای کمک می نماید� ذکر این 
نکته ضروری است که انتظار می رود هویت حرفه ای در مؤسسات حسابرسی بزرگتر قوی از مؤسسات 
حسابرسی کوچک باشــد؛ زیرا منابع درآمدی بیشــتری دارند� به عنوان نمونه متوسط مبلغ قرارداد 
یک مؤسســه بزرگ 200 میلیون تومان و در یک مؤسســه کوچک 20 میلیون تومان باشد� مؤسسه 
حسابرسی کوچک برای جبران این اختالف ممکن است اصول و ضوابط رفتار حرفه ای را زیرپا بگذارد 
و با صاحبکار خود هویت ســازی نماید� بنابراین کاماًل منطقی اســت که نظارت ها بر مؤسسات بزرگ 
حسابرســی بیشتر و هویت حرفه ای نیز برجسته تر اســت� یکی از مدیران جامعه حسابداران رسمی 

بیان نمود:
 »گروه های مختلف حرفه ای شامل شاغلین انفرادی و مؤسسات حسابرسی در کشور فعالیت دارند� 
ماهیت شــاغل انفرادی با مؤسسات متفاوت است� فرد حسابرس که قضاوت می کند اما از موسسه ای 
کــه در آن فعالیــت می کند، تأثیر می پذیــرد� این تأثیرپذیری به عوامل زیــادی چون میزان درآمد 
مؤسسه، عمر مؤسسه، شرکاء و مورادی از این قبیل بستگی دارد� شاغلین انفرادی کار را با مسئولیت 
خود انجام می دهند اما در قالب مؤسســه، حســابرس آزادی زیادی در خصوص تصمیماتی که اتخاذ 
می کند، ندارد� در واقع هر موسسه حسابرسی کنترلهایی اعمال می کند� گزارش های شاغلین انفرادی 
با یک امضاء صادر می شــود اما در موسسه حسابرسی حداقل با دو امضاء انجام می شود� در مؤسسات 
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حداقل دو فرد حرفه ای روی یک موضوع قضاوت می کنند و نظرشان باید بهم نزدیک باشد� حسابرسی 
که در قالب مؤسســه فعالیت می کند باید شرایط و قوانینی که بر آن موسسه حاکم است را بپذیرد و 

در نتیجه بر عملکرد این فرد حرفه ای تاثیرگذار است«�
یکی از شرکای مؤسسات حسابرسی بیان نمود:

»هر موسســه حسابرسی یک فرهنگ نانوشته دارد� نوشته هم دارد و آن آئین رفتار حرفه ای است� 
آن فرهنگ نانوشــته باعث می شود کم کم هر حسابرس مشــتری خاص خود را پیدا کند� فرق یک 
موسســه 20 ساله با یک موسسه 10 ســاله در این است که آن موسسه 20 ساله کارهای خودش را 
غربال می کند و هر کاری را قبول نمی کند� حسابرسان باکیفیت و بی کیفیت مشتری های خاص خود 

را دارند� برای انجام این کارها نیاز به کارکنان و زیرساخت های خاص خود نیز هستند�«
از مواردی که در تحلیل مصاحبه ها هم بدان اشــاره فراوانی شــده است، بحث ویژگی های فردی و 
شــخصیتی حسابرسان و همچنین نیازهای مالی و معیشتی آنها بود که با توجه بیشتر به این مسائل 

می توان شاهد قضاوت های حرفه ای بهتر حسابرسان و اثربخشی بیشتر آنها در جامعه باشیم�
پ. راهبردهای هویت در قضاوت حسابرسی:

در مطالعه حاضر راهبرد اساســی برجســتگی و قدرت هویت حرفه ای در دو سطح حسابرس و در 
ســطح مؤسسه حسابرسی پیشنهاد می شود� برجستگی درجه ای را نشان می دهد که با آن یک شیء 
نســبت به اشیای دیگر در یک وضعیت خاص برجســته می شود� برجستگی هویت درجه ای را نشان 
می دهد که آن هویت در بین هویت های دیگر در یک لحظه فعال شــده یا برجسته می شود )فورهند 
و همکاران، 2002(� برجســتگی هویت به صورت موقعیت محور توصیف شــده است؛ هویت هایی که 
انحصاری تر )عضویت محدود(، عینی تر )ویژگی های هویت به راحتی واضح هســتند( یا تقریبی )تأثیر 
مســتقیم هویت بر فرد( هســتند، برجسته تر هســتند )آشفورث و جانســون، 2001(� عالوه بر آن، 
نشــانه های متناوب تر یا پیامدهای روتین و همیشــگی با یک هویت نســبت به دیگر هویت ها آن را 
برجســته تر می سازد )هوگ و تری، 2000(� همچنین برجســتگی هویت با نمایش نشانه های هویت 
افزایش می یابد )فورهند و همکاران، 2002(؛ برای مثال متذکر شــدن یک گروه می تواند به سادگی 
برجســتگی آن افزایش دهد )وان دیــک و همکاران، 2005(� همچنین قدرت هویت ممکن اســت 
برجســتگی هویت را تعیین کند )فورهند و همکاران، 2002(� قدرت هویت میزان وابستگی بین یک 
هویت و ارزش ها و ویژگی های اساســی افراد را نشان می دهد )فورهند و همکاران، 2002(� یک فرد 
با هویت قوی در مقایسه با فرد دارای هویت ضعیف با احتمال بیشتری در وضعیت برجستگی هویت 
قرار می گیرد و در فرد دارای هویت قوی تبیین برجســتگی هویت ســاده تر است� این تعریف منطبق 
با نظر آشــفورث )2001( است که برجستگی هویت را بر حسب اهمیت ذهنی )هویتی که به صورت 
درونی ارزش گذاری شــده است( و ارتباط موقعیتی )سایرین هویت را در یک موقعیت فرضی، مربوط 
در نظر می گیرند( تعریف می کند� افراد دارای هویت قوی این هویت ها را در شــرایط یا موقعیت های 
گسترده تری درک می کنند و در نتیجه هویت های قوی ممکن است در مقایسه با هویت های ضعیف تر 
برجســتگی متوسط یا باالتری داشته باشــند� به هر حال، رابطه قوی با یک هویت، وجود برجستگی 
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هویــت را ملزم نمی کند )فورهند و همکاران، 2002: 1088(� درحالیکه قدرت و برجســتگی هویت 
در تحقیقات پیشــین در هم تنیده شــده اند، فورهند و همکاران )2002( به وضوح نشــان دادند که 
آنها دارای ســاختارهای متفاوتی هستند� برجســتگی هویت فعال سازی لحظه ای یک هویت است و 
بسیار متغیر می باشــد؛ قدرت هویت رابطه پایدار بین حس فرد از خویشتن و هویت اوست )فورهند 
و همــکاران، 2002: 1087(� یک هویت قوی )یا ضعیف( می تواند برجســتگی پایین تا باال داشــته 
باشد و برجستگی هویت باال )یا برجستگی پایین( می تواند قوی یا ضعیف باشد )فورهند و همکاران، 
2002، لی بوئف و همکاران، 2010(� راهبرد تحقیق حاضر این اســت که بتوانیم برجستگی و قدرت 
هویت حرفه ای را در حسابرسان افزایش دهیم تا در برابر هویت صاحبکار تسلیم نشوند و قضاوت های 
باکیفیتــی انجام دهند� بدین منظور، از طریق کدهای مفهومی اســتخراج شــده از متن مصاحبه ها 

مشخص شد که برای این هدف باید موارد زیر در بین حسابرسان وجود داشته باشد�
افتخار فرد به حسابرس بودن، 9
رضایت شغلی داشتن، 9
احساس تعلق بیشتر به حرفه حسابرسی، 9
یکی دانستن موفقیت شخصی و موفقیت حرفه، 9
پذیرش الزامات استقالل و تعهد واقعی به آن، 9
پای بندی واقعی به ارزش های اخالقی حرفه، 9
اتخاذ تصمیم بطور خودکار یا غریزی بر اساس منافع حرفه، 9
عدم توجه به منافع شخصی، 9
رفتار حرفه ای، 9

کدهای استخراج شده در این خصوص برای مؤسسات حسابرسی باید مد نظر قرار گیرد:
پذیرش و رعایت آیین رفتار حرفه ای در همه سطوح و ارکان مؤسسه، 9
تمرکز بر منافع ذینفعان، 9
افزایش شهرت و اعتبار مؤسسه با ارائه خدمات با کیفیت، 9
توجه به ابعاد تجاری ســازی مؤسســه و جلب اعتماد عمومی )بازار محور، مشتری محور، فرآیند  9

محور(،
عدم توجه به اهمیت مالی صاحبکار در سبد درآمد مؤسسه، 9
استقرار کنترل های داخلی اثربخش، 9
رعایت فرهنگ سازمانی مؤسسه، 9
ارائه خدمات با کیفیت به ذینفعان 9
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ت. پیامدهای هویت در قضاوت حسابرسی:

پیامدهای مربوط به برجســتگی و قدرت هویت حرفه ای در قضاوت حسابرســی را می توان به به 
دو بخش تقســیم کرد: پیامدهای مســتقیم32 و پیامدهای غیرمستقیم33 )کلی34، 1975(� پیامدهای 
غیرمســتقیم شــامل مواردی اســت که در ســطح کالن و ملی با اصالح قوانین و مقررات در حوزه 
حسابرســی و شفافیت بیشتر در سطح کشور می شود، اما پیامدهای مستقیم به صورت ارتقای سطح 
کیفی حسابرسی از طریق تغییر رفتارهای قابل مشاهده حسابرسان در عمل که منجر به بهبود کارایی 
و اثربخشــی حسابرسی و همچنین افزایش پاسخگویی حسابرسان نسبت به مسئولیتهایی که برعهده 
داشــتند، می شود� تهیه کنندگان اطالعات در دنیایی که تجارت و سرمایه گذاری در آن جهانی شده، 
از ســوی استفاده کنندگانی که خواستار اطالعات جدید و به موقع و در عین حال قابل اتکا می باشند، 
به شــدت تحت فشار هستند� از طرف دیگر، واحد گزارشــگر به دالیلی ممکن است اقدام به انتشار 
اطالعاتی کند که باعث گمراهی استفاده کنندگان شود که بدون شک اثرات جبران ناپذیری بر اقتصاد 
کشور خواهد گذاشت، برای جلوگیری از دستکاری احتمالی اطالعات توسط تهیه کنندگان و اطمینان 
از نمایش مطلوب وضعیت مؤسســات خود در صورت های مالی، بررســی مطلوبیت صورت های مالی 
به عهده حسابرســان واگذار می شــود� بنابراین یکی از پیامدهای برجستگی و قدرت هویت حرفه ای، 
اثرات مثبت بر اقتصاد کشــور )علی الخصوص در حال حاضر و وضع تحریم های جدید با خروج امریکا 
از برجام( اســت که وظیفه متولیان حرفه حسابرسی را ســخت تر می کند� یکی از شرکای مؤسسات 

حسابرسی بیان نمود:
»حسابرســی در جامعه ای توسعه می یابد که پاسخگویی، شفافیت، مسئولیت پذیری و انصاف وجود 
داشــته باشد� اگر پاسخ خواهی وجود داشــته باشد، مدیریت به جد دنبال پاســخگویی خواهد بود و 
حسابرسی موضوعیت پیدا می کند، یعنی حسابرسی ابزار پاسخگویی است� در کشورهای جهان سوم 
پاســخ خواه جدی وجود ندارد� فرهنگی که پاسخ خواهی در آن باشد اهمیت زیادی دارد� به شفافیت 
اعتقاد وجود داشــته باشــد و پنهان کار نباشد� مدیر در جامعه که نسبت به تکالیفی که بر عهده وی 
گذاشــته اند احساس مســئولیت کند� در نهایت انصاف نســبت به افراد جامعه، اقلیت و افرادی که 
نمی توانند حقوق خود را اســتیفا کنند، رعایت شــود� این موارد ارزشــهای فرهنگی جامعه است که 

ارزش های حسابداری و حسابرسی هم محسوب می شوند�«
یکی از مدیران سازمان بورس معتقد بود:

»ضعف در آموزش و ریشــه های اقتصادی و وابســتگی اقتصاد کشــور به نفت، باعث شده است به 
مباحثی مثل مالیات خیلی توجه نشود� در کشورهایی که به مالیات تکیه بیشتری دارند، هم افرادی 
کــه مالیات را پرداخت می کنند و هم افرادی که بایــد با آن مالیات خدماتی را به جامعه ارائه کنند، 
توجه بیشــتری به این بخش می کنند� فرهنگ و اعتقــادات و کنترل هایی که در جامعه وجود دارد 

32- Direct Output
33- Indirect Output
34- Kelly
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باعث شکل گیری این فرآیند می شوند� باید نقش حسابرسی را در جامعه نهادینه شود، نه تئوری بلکه 
عملی و ملموس بطوریکه هر کسی متوجه کار و نتیجه کار حسابرس در جامعه شود� باید بتوان نقش 
حســابرس را به زبان هر کســی ترجمه کرد )هم بزرگ و هم کوچک، هم با سواد و هم بی سواد( که 
نتیجه کار حسابرس برای جامعه چه ارزشی درپی خواهد داشت� واقعاً باید تأمل کرد که چقدر حرفه 
حسابرســی به نقش خود در جامعه پرداخته است و موفق بوده است� بحث بعدی این است که چقدر 
خوب آموزش دادیم� ما پدیده های نادری داریم که با هیچ جایی قابل مقایســه نیست� به عنوان نمونه 
دانشــجوی فوق لیسانس رشته حسابرسی نمی داند که حسابرسی چیست و چه نقشی دارد� متاسفانه 
تصمیمات غلط کشور را به سمت مدرک گرایی و سایر زمینه هایی سوق داده است که کیفیت و سطح 
دانش مردم کاهش پیدا کرده اســت� حتی خود مدرســین هم توانایی الزم را ندارند� مثاًل کسی که 
حسابرســی درس می دهد حتی سابقه کار حسابرسی هم ندارد� این موارد نباید مانع شود تا حرکات 
خوبی که در حرفه حسابرســی انجام می شــود را نادیده بگیریم� اینکه مثاًل بانک گزارش حسابرسی 
می خواهد، برای حرفه فرصت به شمار می آید� باید از فرصت ها بهتر استفاده نمائیم� این عوامل باعث 
می شود که کسب و کار حسابرسی بهتر شکل بگیرد و اگر جوامع و انجمن های حرفه ای هم به همین 
ترتیب شکل بگیرند باعث می شوند حرفه را به جامعه بهتر بشناسانند و ارزش حسابرسی را در جامعه 
مشخص کنند تا همگان کاربرد حسابداری و حسابرسی را درک کنند و حسابرسی را جهت درست به 

کار گیرد� البته مشروط بر آن است که همه افراد رفتار اقتصادی منطقی داشته باشند«�
 یکی از شرکای مؤسسات حسابرسی بیان نمود:

»با این پیش فرض حسابرســی رشــد بیشــتر و بهتری خواهد داشت و حسابرســان هم به حرفه 
خود پای بندی بیشــتری خواهند داشــت و صاحبکاران هم به دنبال گزارش های واقعی خواهند بود� 
حسابرسی یکی از ابعاد تصمیمات اقتصادی است� اطالعات حسابرسی شده باید برای استفاده کنندگان 
منفعت اقتصادی ایجاد کند� این منفعت باعث می شــود که همه گان دنبال کیفیت باشند و هزینه آن 
را هم بپردازند، فارغ از اینکه یک الزام قانونی وجود دارد� حسابرسانی که اظهارنظر و قضاوت خود را 
بر اســاس خواسته های صاحبکار تغییر می دهند چند دلیل دارد که مهم ترین آن ها نگرانی حسابرس 
وضعیت مالی خود است� اما سطح باالتری نیز وجود دارد که التزام اثربخش بیرونی برای تحت فشار 
قرار دادن حســابرس وجود ندارد� به عبارت دیگر ضمانت اجرایی هنوز در جامعه به درســتی شکل 
نگرفته اســت که با اصالح قوانین و مقررات فعلی و با یکی شدن حرف و عمل مجریان، هویت سازی 
با صاحبکار صورت نگیرد� از طرف دیگر جامعه و ارگان های نظارتی باید از حسابرس در برابر قضاوت 
درســتی که با رعایت آئین رفتار حرفه ای و بر اســاس اســتانداردهای حسابرسی که انجام می دهد، 

حمایت کنند«�
بنابراین می توان شاهد بود که توانایی پاسخگویی به ذینفعان در خصوص نحوه قضاوت حسابرسی، 
توانایی دفاع و پشتیبانی از مستندات و شواهد گردآوری شده با توجه به موارد ذکر شده هویت توسط 
حسابرســان افزایش یابد� در ســطح کالن نیز اثرات مثبتی همچون ارتقای سطح شفافیت، افزایش 
فرهنگ پاســخگویی مدیران، ارتقای انضباط مالی، مباره اثربخش با فســاد مالی و پولشویی به دنبال 
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خواهد داشت�

حســابرس دارای ماهیتــی پیچیده و چندبُعدی اســت� به عبارت دیگر عــالوه بر هویت حرفه ای 
حســابرس که دقیقاً به فرد حسابرس و مؤسسه حسابرسی مربوط اســت، هویت صاحبکار، دولت و 
متولیان حرفه حســابداری و حسابرسی نیز در محیط قانونی که حسابرس و صاحبکار در آن مشغول 
به فعالیت هستند، تأثیر می گذارد� در نتیجه جهت دستیابی به برجستگی و قدرت هویت حرفه ای که 
منجر به بهبود قضات حسابرســان می شود، در نمایه 2 اجزاء و عناصر عوامل اثرگذار بر آنها در قالب 

مدل ترسیمی »هویت در قضاوت حسابرسی« ارائه شده است�

8- پیشنهادهای پژوهش �
8-1- پیشنهادهای کاربردی پژوهش

بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه می شود:
1� الگوی مفهومی پیشــنهادی ایــن پژوهش به عنوان مبنایی برای افزایش برجســتگی و قدرت 
هویت حرفه ای در قضاوت حسابرسان ایرانی مورد استفاده قرار گیرد� این امر می تواند موارد زیر را به 
دنبال داشته باشــد: افزایش کیفیت گزارش های مالی، عدم تسلیم در برابر خواسته های صاحبکاران، 
نظارت اثربخش بر حسن اجرای فرآیند حسابرسی، توانایی در کشف تحریفات صورت های مالی، ذکر 
تحریفات صورت های مالی بصورت شــفاف در گزارش حسابرسی، توانایی پاسخگویی به ذینفعان در 

خصوص نحوه قضاوت حسابرسی، توانایی دفاع و پشتیبانی از مستندات و شواهد گردآوری شده�
2� به دولت پیشــنهاد می شــود با توجه به نتایج به دســت آمده برای هویت در قضاوت حسابرسی 
پیشنهاد می شود در اصالح محیط قانونی حسابرسان و کاهش محدودیت های قانونی و آموزشی حاکم 
بر حرفه حسابرســی کشور به این ابعاد توجه ویژه ای شود� اصالح قوانین و مقرراتی که توسط دولت 
می تواند با کمترین هزینه به برجستگی هویت حرفه ای و انجام خدمات حرفه ای با کیفیت باال در بین 
حسابرسان منجر گردد� برخی از این موارد عبارتند از: استقرار نظام کنترل کیفیت اثربخش در حرفه 
حسابرســی، در نظرگرفتن تمهیداتی جهت ورود نخبگان به حرفه حسابرسی، اصالح استانداردهای 
حسابرســی، تدوین مقررات الزم جهت نظارت اثربخش، تقویت ضمانــت اجرایی قوانین و مقررات، 
تقویت نظام آموزشــی دانشگاه ها، اصالح سرفصل ها و کتب آموزشی و توجه بیشتر به مسائل مذهبی 
و اخالقی در آن، تدوین آئین نامه تشویقی و تنبیهی اثربخش، تأسیس سازمان نظارتی مستقل جهت 
نظارت اثربخش و بدون جانبداری بر حسابرســان و تدوین مقررات نظارت های شــرکت های بیمه ای 

جهت تعیین ریسک مؤسسات حسابرسی�
3� به متولیان حرفه )جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار( 
پیشنهاد می شود با توجه به ابعاد به دست آمده برای هویت در قضاوت حسابرسی )ویژگی های فردی، 
دانــش، مهارت و تجربه، ویژگی های مؤسســه حسابرســی( و زیرمقوله ها و مفاهیــم مربوط به آنها، 
پیشنهاد می شود در تربیت و آموزش های دانشگاهی حسابرسان، نحوه ورود فرد به حرفه حسابرسی، 
کنترل های کیفیت حسابرســی، اصالح و تدوین مقررات حاکم بر حرفه حسابرســی کشور و کاهش 
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محدودیت های موجود در حرفه به این ابعاد توجه ویژه ای شود� مواردی همچون اصالح قوانین مربوط 
به انتخاب حســابرس معتمد سازمان بورس، بهبود فرآیند انتخاب و گزینش حسابدار رسمی، اصالح 
قوانین مربوط به چرخش حســابرس به طور جدی باید توســط این متولیان مــورد توجه قرار گیرد� 
همچنین با ادغام مؤسســات حسابرسی کوچک و تشــکیل چند مؤسسه حسابرسی بزرگ )با درنظر 
گرفتن تجربیات کشــورهای دیگر و اجرای کارا و اثربخش آن( به برجستگی و قدرت هویت حرفه ای 

در سطح مؤسسات حسابرسی کمک زیادی خواهد شد�
4� به مؤسســات حسابرســی پیشنهاد می شــود برای برجستگی هویت حسابرســان خود و ارائه 
قضاوت های با کیفیت که منجر به حســن شهرت مؤسسه حسابرســی می شود از نتایج این تحقیق 
اســتفاده کنند� پیشنهاد می شود یکی از اســتراتژی های آنها در زمان استخدام حسابرسان توجه به 
ابعاد و مؤلفه های هویت باشد� به عالوه، پس از استخدام جهت افزایش کارایی و اثربخشی آنها، ضمن 
طراحــی نظام پاداش و فرهنگ ســازمانی اثربخش و برنامه ریزی جهــت ارتقای دانش و مهارت های 
حسابرسان، آن ها را در جهت بهبود ابعاد و مؤلفه های هویت حرفه ای خود تشویق نمایند تا بهره وری 

حسابرسان و رعایت آیین رفتار حرفه ای افزایش یابد�

8-2- پیشنهاد برای انجام پژوهش های آتی
نظریه مفهومی که این تحقیق در رابطه با هویت در قضاوت حسابرسی و ابعاد و مؤلفه های مربوط 
بدان دســت یافت، می تواند جهت بررسی های بیشتر در پژوهش های آتی نقش داشته باشد� برخی از 

پیشنهادات برای پژوهش های آتی به شرح زیر می باشد:
1� در ایــن پژوهــش به هویت حرفه ای و هویت صاحبکار پرداخته شــد، پیشــنهاد می شــود در 

پژوهش های آتی سایر هویت های اثرگذار بر قضاوت حسابرسان مورد واکاوی قرار گیرد�
2� تجزیه و تحلیل کمی و اندازه گیری هویت در قضاوت حسابرســی جهت دســتیابی به یک مدل 

رگرسیونی می تواند در مطالعات آتی بررسی و آزمون شود�
3� از آنجایی که این پژوهش اولین مطالعه درباره هویت در حوزه حسابداری و حسابرسی می باشد، 
لذا به پژوهشــگران پیشنهاد می شــود در حوزه هایی دیگری غیر از قضاوت حسابرسی به بررسی آن 

بپردازند�
9- محدودیت های پژوهش �

بدون تردید هر پژوهشی در اجرا عاری از چالش و مشکالت نیست� این پژوهش نیز مستثنی نبوده 
و انجــام آن با محدودیت هایی مواجه بود� مهم ترین محدودیت این پژوهش مربوط به محدودیت های 

ذاتی روش تحقیق کیفی است� برخی از این موارد به شرح زیر است:
1� به منظور انجام مصاحبه به حسابرســان با تجربه کاری باال در زمینه »حسابرســی« نیاز بود که 

یافتن چنین افرادی و گرفتن وقت از آنها با دشواری و محدودیت مواجه بود�
2� برای انجام مصاحبه دسترسی به خبرگان پژوهش و حضور در محل کار آنها به عنوان یکی دیگر 

از محدودیت های پژوهش بود�
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3� نتایج پژوهش بســیار وابسته به مشاهدات پژوهشگر اســت و با توجه به اینکه داده های عددی 

وجود ندارد، اعتبار نتیجه گیری پژوهشگر را نمی توان کنترل کرد�
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