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سوگیری یا خطای ادراکی نوعی انحراف از واقعیتها در تصمیمگیری یا قضاوت محسوب میشود که
عملکردهای فردی را تحت تاثیر منفی تغییر میدهد .این موضوع در حرفه حسابرسی نیز مستثنی نیست
و حسابرس شیفته و مجذوب یک ویژگی یا خصیصه از عملکرد شرکت یا صاحبکار دچار این سوگیری
میشود و باعث میگردد تا قضاوت وی دچار انحراف از واقعیت شود .لذا هدف این پژوهش بررسی اثر
هالهای بر کارراهه حرفهای حسابرس میباشد .دورهی پرسشگری از آزمودنیها  6ماه از آذر ماه  139۷تا
خرداد ماه  1398بود .جامعهی آماری پژوهش حسابرسان شاغل زیر نظر سازمان حسابرسی بودند که در
قالب دو گروه آزمایش و کنترل مشارکت داشتند .ابزار پژوهش پرسشنامه بود که برای سنجش اثر هالهای
از پرسشنامه اودَنیل و همکاران ( )2۰۰5و برای سنجش کارراهه حرفهای از پرسشنامه درایز ( )2۰1۰الهام
گرفته شده است .برای تحلیل آزمون فرضیههای پژوهش از آزمونهای روش مانوا چند متغیره ،تحلیل
واریانس اندازههای مکرر و همچنین آزمونهای تعقیبی برای مقایسه زمان استفاده شد .نتایج پژوهش در
قالب فرضیه اول نشان داد حسابرسانی که عدمسوگیری هالهای را دارا هستند ،در مقایسه با سایر
حسابرسان ،هویت حرفهای باالتری دارند .همچنین براساس نتیجه فرضیه دوم مشخص گردید ،حسابرسانی
که عدمسوگیری هالهای را دارا هستند ،در مقایسه با سایر حسابرسان ،تردید حرفهای باالتری دارند.
واژههای کلیدی :اثر هالهای ،کارراهه حرفهای حسابرس ،تردید حرفهای ،هویت حرفهای.
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مقدمه
ورشکستگی ،تقلب و ناکامیهای بزرگ در دهه اخیر باعث شده است تمرکز بر ویژگیهای روانشناختی و
عملکردی حسابرسان به عنوان خط مقدم شناسایی و افشای واقعیتهای شرکتها برای ذینفعان تلقی
شود و چراکه جامعه به طور فزآیندهای در طی سالهای گذشته به گزارشهای درخور اتکا و توام با کیفیت
حسابرسی تقاضا نشان داده است ] .[3براساس این تقاضا ،از حسابرسان انتظار میرود تا داوری و
قضاوتهای درستی در حین فرآیند حسابرسی به دور از هرگونه وابستگی و یا پیشفرضهای ذهنی داشته
باشند ] .[36قصور توسط حسابرسان در بررسیهای حسابرسی باعث شکلگیری سلسله اشتباهاتی در
حرفه حسابرسی میشود که باعث کاهش کیفیت آن میگردد و قابلیت اتکاپذیری به اظهارنظرهای
حسابرسی کاهش مییابد .وجود این اشتباهات در کنار عدمکفایت و پیچیدگیهای اطالعات باعث میگردد
سردرگمی و ابهام برای ذینفعان ایجاد شود .براین اساس ابتدا میبایست ،به منظور درک نیازهای اطالعاتی
ذینفعان در سطح بازار سرمایه ،حسابرسان دادهها را به صورت کلنگر مورد ارزیابی قرار دهند ] .[23در
واقع یک دیدگاه کلنگر درباره اطالعات صاحبکار ،در ارزیابی استراتژیک میتواند به حسابرسان در
شناسایی عوامل مختلف و تهدیدکننده مدل کسب و کار صاحبکاران ،کمک شایان توجهی نماید ]،11
 .[8نتایج پژوهشهایی همچون لویپیولد و کیدا ][23؛ مورفی و همکاران ] [2۷و اودَنیل و همکاران ][29
نشان میدهد که دادههای ارایه شده به صورت کلنگر میتوانند دقت قضاوت حرفهای حسابرسان را
افزایش دهد ،اما از منظر پژوهشهایی همچون جیمز و کارتِر ][2۰؛ نیبسِت و ویلسون ] [28و یوتامی و
همکاران ] [35در زمینههای روانشناختی مشخص گردید ،ارزیابی موضوعات ارایه شده بهصورت کلنگرانه
میتواند بهطور بالقوه سبب ایجاد اثر هالهای در تصمیمگیری شود .اثرهالهای یک خطای ادراکی است که
با برجستهسازی یک خصیصه یا ویژگی منحصر به فرد ،تصمیم گیرنده را دچار خطا و اشتباه میکند.
بهعبارت دیگر ،هنگامی که شناخت انسان نسبت به یک ویژگی ،با ایجاد پیشفرض ،ارزیابی انسان نسبت
به دیگر ویژگیها را نیز تحت تأثیر قرار دهد ] .[1بنابراین خطای هالهای بر ادراک حسابرس به عنوان
تصمیم گیرنده تأثیر گذاشته ،که این موضوع باعث کاهش قدرت استدالل و تحلیل در تصمیمگیری
میشود ] .[35از منظر نتایج پژوهش باید بیان نمود ،پژوهشهایی همچون گراملینگ و همکاران ] [19و
چالتز و چالتز ] [31به این نتیجه رسیدند که اثر هالهای میتواند سبب تصمیمگیری نادرست در ارزیابی
ریسک تحریف عمده صورتهای مالی در حین مرحله تحلیلی یا در ارزیابیهای بعدی ،گردد .بنابراین
کاهش ریسک ارزیابی نادرست از حجم تحریف صورتهای مالی از جانب صاحبکاران ،باتوجه به خطای
هالهای از اهمیت بسزایی برخوردار است ،چراکه وجود سوگیری هالهای کیفیت تصمیمگیریهای نهایی
حسابرسان را دچار خطا مینماید .در واقع سوگیری هالهای از طریق تعمیم ارزیابی یک ویژگی یا خصیصه
خاص در ارزیابی سایر ویژگیها یا خصیصهها حاصل میشود ] .[33خطای هالهای در حرفه حسابرسی
زمانی حاصل میشود که ادراک حسابرس مبنی بر بیطرفی در بررسی شواهد و مدارک اولیه تحت تاثیر
ویژگیها یا خصایص مثبت یا منفی صاحبکار قرار گیرد ،به گونهای که وجود این ویژگیها ،قضاوت و
تصمیمگیری او را تحت تاثیر قرار دهد .نتایج پژوهش در این زمینه نشان میدهد ،وجود حرفهایگرایی و
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بلوغ ادراکی حسابرس در کارراهه شغلی میتواند تاحدی اثر هالهای را کنترل و تصمیمگیری فرد را بر
حسب ویژگیهای همچون سنوات شغلی و یا تجربهای کاری متکی نماید ] .[32در واقع کارراهه شغلی
یک مسیر توام با چالش برای شاغل محسوب میشود که اگر همراستا با توانمندیها و انتخابهای درست
باشد ،میتواند در رضایت فرد از مسیر حرفهای طی شده کمک کننده باشد .کارراهه حرفهای در حسابرسی
موضوعی مهم و قابلتوجه است ،چراکه حسابرس را به یک فرد بالغ در حرفه بدل مینماید و باعث میگردد
مرز مشخصی از ویژگیهای تخصصی و حرفهای با عواطف در کار برای فرد ایجاد گردد و این موضوع
میتواند به افزایش کیفیت حسابرسی کمک نماید .اما موضوعی که مهم است ،بررسی تاثیر اثرهالهای در
شکلگیری کارراهه حرفهای حسابرسی است .موضوعی که حتی باتوجه به اهمیت فراوان آن ،اما کمتر
مورد بررسی قرار گرفته است .نکتهی مهم و قابلتوجه این است اگر خطای هالهای بسته به نوع آمادگی
ادراکی حسابرس در طول مسیر حرفهایش ،در او نهادینه شود ،این موضوع میتواند باعث گردد مسیرشغلی
حسابرس تا زمان بازنشستگی دچار نوسان و تنش باشد و در زمان بازنشستگی ،حتی از عملکرد خود
رضایت نداشته باشد .اهمیت این موضوع را میتواند در پژوهشهای رفتاری جستجو نمود ،جاییکه
سپهوندی و همکاران ] [2و فرهی و همکاران ] [4بیان نمودند ،کارراهه حرفهای زمانی دچار اختالل
میشود که به نوعی ناهمگونی ارزشی در فرد و ویژگیهای شغلی حادث شود و فرد باتوجه به ویژگیهای
تعریف شده در حرفه خود ،به دلیل عدمتناسب با آن ویژگیها و ورود به این عرصه ،دچار نوعی فرسایش
شغلی گردد ،بهگونهای که انگیزه و عالئق خود را چه در طول انجام خدمت و چه در زمان بازنشستگی از
دست دهد .لذا این پژوهش با درک اهمیت ساختار حرفهیِ حسابرسی و وجود تاثیرات روانشناختی در
تصمیمگیریهای حسابرس ،بر آن شد تا از طریق روششناسی نیمهتجربی با مشارکت گروه کنترل و
آزمایش ،اقدام به بررسی تاثیر وجود یا عدموجود اثرهالهای بر کارراهه حرفهای حسابرس نماید .براین
اساس سوال اصلی مطرح شده در این پژوهش این است که تفاوت سوگیری یا عدمسوگیری هالهای تاچه
اندازه کارراهه حرفهای حسابرس را تحت تاثیر قرار میدهد؟ باتوجه به سوال مطرح شده ،در بخش دوم
این پژوهش اقدام به بیان مبانی نظری و تئوریک پژوهش میگردد و در ادامه در قالب بخش سوم
روشپژوهش ،مشارکتکنندگان ،ابزارگردآوری و اعتبار تحقیق ارائه میشود تا مسیر منسجمتری از
محتوای پژوهش تشریح شود ،در بخش چهارم نیز ،تحلیلهای مربوط به آزمونهای نیمهتجربی،
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری مطرح میشود تا در نهایت در بخش پنجم ،بحث و استدالل نتایج
پژوهش ارائه و پیشنهادات الزم بیان شود.
مبانی نظری
اثر هالهای در حسابرس
انسان در زندگی روزمره خود همواره درمورد مسائل مختلف در حال تصمیمگیری است .اینکه
تصمیمگیری برچه اساسی انجام می شود مهم است؛ زیرا افراد براساس درکشان از واقعیتها ،نه آنچه که
عمالً واقعیت دارد ،به قضاوت و تصمیمگیری میپردازند .بنابراین ،هیچ فردی تصویری یکسان نقاشی نمی
کند .به مفهومی کامالً واقعی ،هر فرد در دنیای خاص خود زندگی می کند .وضعیت های بسیاری وجود
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دارد که در آنها قضاوت دقیق افراد از اهمیت زیادی برخوردار است؛ برای مثال ،قضاوت افراد درمورد
محصول خریداری شده یک شرکت یا قضاوت مدیران دربارهی کارکنان .یکی از موارد تأثیرگذار بر قضاوت
افراد اثر هالهای است .اثر هالهای در بسیاری از زوایای زندگی ما موجود است و کمابیش تمام انسانها
تحت تأثیر این خطای ادراکی هستند ] .[5اثر هالهای اشاره به نوعی خطای بالقوه در افراد بر حسب تعمیم
بدون چون چرای یک خصیصه یا ویژگی در نگاه اول دارد ،که این موضوع کل تصمیمگیری فردی را تحت
تاثیر قرار میدهد و نتیجه آن را به سایر شواهد تعمیم میدهد ] .[9تورنیکه ] [34پیشتاز تحقیقات در
زمینه بررسی اثر هالهای بر روی یک فرد ،میباشد .وی اثر هالهای را بهعنوان تمایل جهتدار فرد در
تصمیمگیری تعریف نمود و وجود محرکهایی مثل کاریزمای شخصیت ،ظاهر ،رنگ و بهطور کل نمادهایی
از جلبتوجه را عامل بروز این خطا بیان نمود .این تعریف بدین معناست که اثر هالهای نوعی تمایل فرد
برای اتکا به ارزیابی کلی یا اتکا به یک ویژگی مطبوع موردنظر ،درباره یک موضوع یا فرد خاص بهمنظور
تصمیمگیری میباشد که اصطالح آن را ارزیابی در یک نگاه یا ارزیابی کلی تعریف مینمایند .وجود این
سوگیری در حسابرس ،معموال در زمان ارزیابی کلی حسابرس از وضعیت استراتژیهای کسب و کار
صاحبکار حادث میشود .در واقع این سوگیری در حسابرس برمبنای نظر بِل و همکاران ] [1۰به صورت
کلنگری اطالعات استراتژیک صاحبکار حادث میشود .باتوجه به اینکه معموال حسابرسان مراحل زیر را
برای انجام یک ارزیابی استراتژیک ،دنبال میکنند ،بروز اثر هالهای میتواند محتمل باشد .این مراحل
عموما عبارتند از:

 مستندسازی فعالیتهای عملیاتی مشتریان ،از جمله اهداف استراتژیک ،فرآیند کسب و کار ،مشکالت
و معضالت داخلی و خارجی ،فرآیند مدیریت استراتژیک براساس ارزیابی کنترلهای داخلی
 تجزیه و تحلیل ریسکهای مربوط به فعالیتهای استراتژیک

 تجزیه و تحلیل شاخصهای کلیدی عملکرد و فرآیند عملکرد
در واقع بیان این مراحل در ارزیابی استراتژیک نشان میدهد ،که سطح بودن ارزیابیها میتواند به وقوع
یک کلنگری در حسابرس منجر شود که باعث گردد ،سوگیریهای هالهای در تصمیمگیری و قضاوت
حسابرس ایجاد شود ] .[29براساس نتایج بدست آمده از ارزیابی استراتژیک که بهصورت کلنگر انجام
میشود ،باید گفت حسابرسان براساس این رویکرد از بررسی جزئیات به صورت تحلیلی خوداری مینمایند
و کلیات ویژگیهای استراتژیک صاحبکار را به کل عملکرد تعمیم میدهند ] .[21وجود این رویکرد ،با
رویههای حرفهای حسابرسی مبتنی بر تردید که اقدام به مقایسه نوسانات و مغایرت گزارشها در یک بازه
زمانی و جستجو برای دالیل تغییر اسناد و مدارک ،مینماید ،همخوانی ندارد و دلیل آن این است که
حسابرس دچار خطای ادراکی هالهای شده است .در واقع یک حسابرس فاقد اثر هالهای ،به هنگام انجام
یک بررسی تحلیلی اولیه ،هیچ گاه تحت تاثیر اطالعات استراتژیک مشتری و صنعت مشتری در ارزیابی
ریسک تحریفهای عمده در صورتهای مالی برخی از حسابهای مهم ،قرار نمیگیرد و تالش میکند تا
از زاویای مختلف عملکردهای صاحبکار را بدون هیچ وابستگی و تمایلی مورد بررسی قرار دهد ].[35
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کارراهه حرفهای حسابرس
کارراهه حرفهای به عنوان استعاره نردبان روبه باال اصطالحی است که از کاریرهای حمل سنگ در معادن
و نیز نعل است گرفته شده است ] .[4واژه کارراهه باتوجه به گستردگی معنای خود در کاربرد مفهوم
حرفهای خود مبتنی بر فهمی از ویژگیهای حرفهای و رو به رشد فرد در حرفه و شغل تعریف میشود.
این معنا و مفهوم در حسابرسی از نظر ویژگیهای حرفهای مستثنی نیست .به بعبارت دیگر کارراهه
حرفهای حسابرس ،الگویی از تجارب مربوط به کار ،که بین مسیر زندگی حسابرس و مسیر شغلیاش
همسویی ایجاد میکند ،تعریف میشود ] .[14کارراهه حرفهای در حسابرسی اشاره به تجربیات شغلی
متوالی بر مبنای عالئق ،توانایی و ارزشهای فردی و تخصصی ،حسابرس در محیط حرفهای دارد و باعث
میگردد فرد در این مسیر با افزایش سابقه شغلی و تجربیات کاری ،پویایی بیشتری را کسب نماید .اما
آنچه مسلم است ،امروزه حرکت به باالی نردبان به معنای موفقیت حسابرس است و دارای دو جنبه عملی
و نظری است .جنبه عملی آن ،توصیف عینی توالی ،تسلسل و مترادف حرفهای حسابرسی در دوره زندگی
کاری است مثل ارتقا ،حقوق و مزایا و جنبه نظری زندگی حرفهای توصیف ذهنی یا برداشت ذهنی
حسابرس از حرفه حسابرسی و پیشرفت (تعادل کار و زندگی ،چالشی بودن شغل ،و  )...است ] .[12در
این بین ذهنیت حسابرس که منشعب از ادراکات او است ،شکل دهنده موفقیت بیرونی حسابرس است.
موفقیت بیرونی در حرفه بیانگر ادراک فرد از موفقیت ذهنی است و بستگی به حمایتهای بیرونی همچون
شرکای حسابرسی دارد ].[1۷
بسط تئوریک فرضیهها براساس پیشینههای تجربی
کارراهه حرفهای در حسابرسی نیز همچون سایر مشاغل و حرفهها ،زیرمجموعهای از رفتار سازمانی به
عنوان یک دانش منابعانسانی برای طرحریزی مشاغل چه در آموزشهای فردی و چه در
سیاستگذاریهای شغلی همواره مدنظر بوده است ] .[25این دانش اگرچه در حرفه حسابرسی همچون
تئوریهای مدیریت و روانشناسی ،مورد توجه نبوده است ،اما همواره به عنوان یک موضوع مهم و حائز
اهمیت در حرفه حسابرسی باتوجه به ویژگیها و ماهیت مسئوالنه حرفه حسابرسی قلمداد میشود .کارراهه
حرفهای حسابرسی به عنوان یک خروجی و پیامد تصمیمگیری فردی در طی سالهای اشتغال در حرفه
حسابرسی تعریف میشود که بسته به شرایط بیرونی و عملکردهای روانشناختی فردی ،میتواند برای هر
فرد دارای دو نوع ارزش رفتاری و ارزش تخصصی باشد ] .[22ارزش رفتاری به ویژگیهای ارضا کننده
فرد عملکردهای حرفهای اشاره دارد ،درحالیکه ارزشهای تخصصی به ویژگیهای محتوایی ارتقاء یافته
مهارتی و توانمندی فرد در حرفه اشاره دارد .ضمن اینکه از منظر پیامدهای کارراهه شغلی این پژوهش
به دنبال بررسی جنبههای درونی تاثیرگذار بر کارراهه حرفهای میباشد در عین حال کارراهه حرفهای را
نیز براساس ارزشهای تخصصی همچون تردید و هویت حرفهای مدنظر قرار میدهد .در این راستا فیلیپس
] [3۰دریافت حسابرسانی که ریسک حسابها را در مقابل گزارشهای مالیِ متناقض صاحبکار ،اندک
برآورد میکنند ،حساسیت کمتری از خود نشان میدهند ،در حالیکه این رفتار برای حسابرسانی که
ریسک حسابها را باال تلقی میکنند ،معموال حساسیت بیشتری را به همراه خواهد داشت .وجود این
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حساسیتها میتواند به کاهش سوگیری هالهای در حسابرس منجر شود .فیلپس معتقد بود کاهش
سوگیریها بهدلیل نهادینهشدن ارزشهای حرفهای ،باعث میگردد شکل منسجمتری از کارراهه شغلی
برای حسابرس ایجاد گردد .از طرف دیگر ،ویلکز ] [3۷دریافت حسابرسانی که ارزیابیهای مربوط به
حسابرسان قبلی یا حتی حسابرسان داخلی را قبل از فرآیند ارزیابی دقیق حسابها توسط خودشان،
دریافت میکنند و مورد بررسی قرار میدهند ،دچار یک نوع تک بعدنگری یا اصطالحات کلنگری میشوند
که این موضوع باعث میشود ،ضمن اینکه از بررسیهای دقیقتر و بیشتر چشم پوشی نمایند و معموال
سایر اطالعات را نادیده بگیرند ،از طرف دیگر هویت حرفهای خود را از منظر ارزشهای تخصصی تحت
تاثیر قرار میدهند .نتیجه پژوهش ویلکز نشان داد به هنگام ارزیابی کلگرا ،این دست از حسابرسان حتی
قبل از انجام تجزیه و تحلیل دقیق شواهد حسابرسی ،دچار سوگیری میشوند و این موضوع بهشدت
کارراهه حرفهای آنان را کاهش میدهد .اودَنیل و چالتز ] [29شواهدی از ارزیابی استراتژیک ریسک،
توسط حسابرس ارائه کردند که این موضوع باعث میشود تا بهطور مستقیم حسابرس براساس این ارزیابی
بر یک موضوع خاص یا ویژگی خاص متمرکز شود و از بررسی بقیه اطالعات خودداری کند و آن را به کل
ارزیابیهای دیگر تعمیم دهند .چنین ارزیابیهای سطحیِ ،ضمن افزایش ریسک حسابرسی ،باعث میشود
تا به دلیل دستکاری ادراک فرد ،حسابرس دچار سوگیری هالهای شود و این سوگیری باعث شود تا تردید
حرفهای حسابرس کاهش یابد .از طرف دیگر ،آرِل و همکاران ] [۷معتقدند که یک مجموعه از اطالعات
مثبت درباره یک موضوع خاص میتواند منجر به این شود که حسابرسان بهطور مثبت سایر اطالعات را
تحت آن مورد خاص مورد ارزیابی قرار دهند که ارتباط چندانی حتی با محتوای تصمیمگیری حسابرس
نیز ممکن است نداشته باشد .از طرف دیگر نتایج پژوهش انجام شده توسط یوتامی و همکاران ][35
درباره اثر هالهای نشان داد که تصمیمات در زمینه حسابرسی از ویژگیها و وسعت و دامنه اطالعات
مشتریان تاثیر میگیرد .مشتریان با پروفایل متقاعدکننده سبب اثر هالهای میشوند و حسابرسان تحت
تاثیر ظاهر مشتریانشان قرار میگیرند .براین اساس طبق تئوریهای اجتماعی ،حسابرس هویت خود را
از شهرت ،عملکرد یا اسم و رسم صاحبکار میداند و این موضوع ضمن کاهش هویت حرفهای حسابرس
در بلندمدت ،سرخوردگی شغلی را به دلیل زیر پا گذاشتن ارزش هایی همچون تردید حرفهای به همراه
خواهد داشت .چنین بهنظر میرسد که مشتریان با ظاهر متقاعدکننده میتوانند باعث شوند که حسابرسان
اطالعات دربارهی عملکردهای مالی آنها را نادیده بگیرند و بنابراین دست به تصمیمگیریهای نادرست
بزنند .یوتامی و همکاران ] [35همچنین تایید نمودند که وجود کلنگری در بررسیهای اولیه حسابرسی
میتواند باعث ایجاد سوگیری هالهای گردد .چراکه اطالعات کلی در رویههای تحلیل سطحی منجر به
تصمیمهایی میشود که در مقایسه با حسابرسانی که از اطالعات دقیق و خاص استفاده میکنند ،از دقت
و صحت کمتری برخوردار میباشد .بااتکا به مبانی نظری و پیشینه تئوریک ،فرضیههای این پژوهش
عبارتند از:
فرضیه اول) حسابرسانی که عدمسوگیری هالهای را دارا هستند ،در مقایسه با سایر حسابرسان،
هویت حرفهای باالتری دارند.
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فرضیه دوم) حسابرسانی که عدمسوگیری هالهای را دارا هستند ،در مقایسه با سایر
حسابرسان ،تردید حرفهای باالتری دارند.
روش تحقیق
روش تحقیق از نوع نیمهتجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود که تاثیر اثر
هالهای ،بر روی متغیرهای وابسته یعنی کارراهه حرفهای مورد سنجش قرار گرفت .متغیر مستقل شامل
گروهبندی حسابرسان از نظر وجود سوگیری هالهای یا عدموجود سوگیری هالهای و متغیرهای وابسته
شامل کارراهه حرفهای حسابرس بود که از طریق اجرای پرسشنامه مورد اندازه گیری قرار گرفت .همچنین
تحقیق حاضر از نظر نوع و ماهیت مسأله و اهداف تحقیق ،کاربردی میباشد .این تحقیق باتوجه به روش
جمعآوری اطالعات توصیفی از نوع پیمایشی -همبستگی میباشد .بهعبارت دیگر ،دادههای مورد نیاز
براساس یک بررسی پیمایشی جمعآوری گردیدند .براین اساس ،از پرسشنامه به عنوان ابزار پژوهش
استفاده گردید چراکه به پیروی از پژوهشهای پیشین روشی موثر در جمعآوری دادهها از میان یک نمونه
بزرگ محسوب میشود ] .[11 ،15 ،16 ،24همچنین برای جمعآوری مبانی تئوری از روش کتابخانهای
و مطالعهی مبانی نظری پژوهشهای مشابه استفاده شد .دورهی پرسشگری از آزمودنیها  6ماه از آذر ماه
 139۷تا خرداد ماه  1398میباشد.
جامعه آماری و حجم نمونه
جامعهی آماری پژوهش حسابرسان شاغل زیر نظر سازمان حسابرسی بودند که در قالب دو گروه مورد
بررسی قرار گرفتند .منتها این پژوهش به پیروی از تحقیق موسویشیری و همکاران ] [6و بروبرگ و
همکاران ] [12و به منظور همگن کردن مشارکت کنندگان این پژوهش ابتدا  3فیلتر برای انتخاب
مشارکت کنندگان ایجاد گردید:
 .1حسابرسان حداقل باید دارای مدرک لیسانس باشند.
 .2بیش از پنج سال سابقهی کاری حسابرسی داشته باشند.
 .3جز موسسات حسابرسی یا سازمان حسابرسی باشند.
سپس بر این مبنا برای تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شد:
Zα2 pq
n= 22
d
در این فرمول
= تعداد نمونه
𝑛
= مقدار نرمال استاندارد یعنی عدد 1/96
𝑍𝛼2
2

= نسبت صفت متغیر یعنی عدد ۰/5
𝑞𝑝
= احتمال خطای اندازه گیری است برابر با ۰/۰5
𝑑2
حال باتوجه به محاسبه انجام شده زیر:

.96

تحقیقات حسابداری و حسابرسی ،بهار  ،1399شماره 45

1.962 × 0.5 × 0.5
≅ 384
0.052
تعداد تقریبی حجم نمونه برابر با  384نفر میباشد که باتوجه به جمعآوری پرسشنامهها از طریق روش
نمونهگیری تصادفی ساده ،تنها  3۰4پرسشنامه برگشت داده شد .این تعداد در قالب دو گروه  152نفری
کنترل و آزمایش تفکیک شدند .کلیه پرسشنامههای پیشآزمون و پسآزمون و مرحله پیگیری؛ توسط
نرم افزار تحلیل و به صورت نمودار و جداول فراوانی برای نمایش دادههای توصیفی و در قسمت آزمون
فرضیات ،از روش مانوا چندمتغیره ،تحلیل واریانس اندازههای مکررو همچنین آزمونهای تعقیبی برای
مقایسه زمان استفاده شد .نکتهی قابلتوجه این بود که پرسشنامههای اثر هالهای به عنوان متغیر مستقل
و همراستا با هدف پژوهش ،بین  152نفر از حسابرسان در گروه آزمایش در قالب دو گروه  ۷6نفر توزیع
گردید تا به تعداد  ۷6حسابرس مبتنی بر اثر هالهای و  ۷6حسابرس مبتنی بر عدموجود اثر هالهای دست
یافته شود تا از این طریق بتوان آزمونهای پژوهش را در قالب دو گروه مورد بررسی قرار داد.
ابزار پژوهش
ابزار جمع آوری دادههای پژوهش پرسشنامه بود .پرسشنامه استاندارد بودند اما باتوجه به تفاوت محیط
پژوهشی محققان مجددا سواالت پرسشنامه را از نظر روایی و پایایی مورد بررسی قرار دادند .سواالت
تمامی پرسشنامهها از طریق مقیاس  5گزینهای لیکرت از کامال موافقم ،تا کامال مخالفم ترتیب داده شده
بود .تمامی پرسشنامهها ،از نظر روایی در اختیار متخصصان قرار گرفت و از منظر مفهوم سواالت و
همراستایی با اهداف پژوهش طی چند مرحله بررسی و اصالح شدند به گونهای که تمامی سواالت حاضر
در پرسشنامه مورد تایید قرار گرفتند و پس از آن اقدام به توزیع بین جامعهی هدف پژوهش گردید.
پرسشنامه سوگیری/اثر هالهای
در این پژوهش از پرسشنامه اودَنیل و همکاران ] [29برای سنجش اثر هالهای استفاده میشود .اگرچه
این پرسشنامه استاندارد بود ،اما باتوجه به متفاوت بودن محیط پژوهشی از نظر ویژگیهای فردی و
فرهنگی ،محققان سواالت پرسشنامه باتوجه به پرسشنامههای اصلی کاهش پیدا دادند تا سطح
انعطافپذیری و چابکی ابزار تحقیق باالتر رود و درک بهتری از موضوع برای مشارکت کنندگان ایجاد
نماید و مجددا از نظر روایی و پایایی مورد بررسی قرار گرفت .در این پرسشنامه که بدون خرده مقیاس
بود ،تعداد  8سوال باتوجه به زمینه حرفهی حسابرسی مطرح شد .سواالتی از قبیل اینکه تاچه اندازه پایین
بودن نمره افشا صاحبکار در عملکرد حرفهای شما تاثیرگذار است؟ تاچه اندازه وجود تخصص مالی
مدیرعامل در عملکرد حرفهای شما تاثیر گذار است؟ آیا خانوادگی بودن مالکیت صاحبکاران ،بر ایجاد
وسواس بیشتر در بررسی شما تاثیرگذار است؟ آیا دوره بلندمدت ،تصدی مدیرعامل بر مَسند شرکت مورد
بررسی ،باعث جلب نظر شما در انجام رویههای حرفهای میشود؟ آیا شهرت صاحبکار تاثیری در
عملکردهای حرفهای و ادراکی شما به عنوان حسابرس دارد؟ پژوهشهای پیشین نظیر یوتامی و همکاران
] [35و آرِل و همکاران ] [۷در بررسی اثر هالهای در پژوهشهای خود نقش آن را از طریق ادراک بر
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عملکردهای حرفهای تایید نمود و ضمن تایید روایی آن بر این عرصه پایایی ابزار پژوهش را به ترتیب
 ۰/84و  ۰/81براساس ضریب آلفای کرونباخ تایید کردند.
پرسشنامه کارراهه حرفهای
در این پژوهش با الهام از پرسشنامه درایز ] [1۷که کارراهه حرفهای را براساس ویژگیهایی تخصصی و
هویت مطرح نمودد ،پرسشنامهای مبتنی بر  1۰سوال استفاده گردید که مبتنی بر مطالعات کتابخانهای
بود .در این پژوهش برمبنای معیار ویژگیهای تخصصی حرفه از تردید حرفهای شامل  5سوال استفاده
شد و برمبنای ویژگی هویت شغلی از معیار هویت حرفهای حسابرس استفاده گردید که این خرده مقیاس
نیز شامل  5سوال بود .در مورد تردید حرفهای سوالهایی همچون :تاچه اندازه از توانمندیهای شهودی

برای تصمیمگیری در بررسیهای صورتهای مالی استفاده میکنید؟ آیا از اینکه از نگاه صاحبکاران ،جزء
حسابرسان سخت گیر در این حرفه هستید ،نگران نمیشوید؟ تا چه اندازه در حرفه حسابرسی به جزئیات
کم اهمیت ،عملکردهای مالی شرکتها توجه میکنید؟؛ مطرح شد .همچنین در مورد هویت حرفهای نیز
سوالهایی همچون :تاچه اندازه براساس سنوات شغلی به ارزشهای اخالقی در حرفه حسابرسی دست
یافته اید؟ تاچه اندازه درک جامع ای نسبت به وجود تضاد منافع بین خود با صاحبکاران دارید؟ تا چه
اندازه به حرفه حسابرسی دارای وابستگی دارید؟؛ مطرح شد .در ادامه روایی و پایایی پرسشنامه مورد
بررسی قرار میگیرد.
تمامی سواالت باهدف توسعه کارراهه حرفهای حسابرس در طی سالهای حسابرسی مطرح شده است،
سوابقی که باعث شده حسابرس به نوعی بلوغ رفتاری و تخصصی در محیط حرفهای حسابرسی دست یابد.
روایی و پایایی
همانطور که تشریح گردید پرسشنامههای مربوط به متغیرهای تحقیق به منظور ارتقای سطح اثربخشی
بررسی ،بر مبنای جامعه هدف این پژوهش ،مورد جرح و تعدیل جزئی قرار گرفت تا بتواند به انسجام
ادراکی بیشتر مشارکت کنندگان پژوهش کمک نماید .همچنین به منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شد که همانطور که مشاهده میشود ،تمامی ضرایب مولفهها بیش از  ۰/۷میباشد که
تایید کنندهی ابزار پژوهش از نظر پایایی است.
جدول ( )1پایایی پرسشنامه

مولفه ها

تعداد سواالت

ضریب آلفای کرونباخ

اثر هالهای

8

۰/83

تردید حرفهای

5

۰/۷3

هویت حرفهای

5

۰/۷5

(ماخذ :یافتههای پژوهشگر )SPSS
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نتایج تجربی
آزمون فرضیههای پژوهش
دراین بخش ابتدا با استفاده از دادهها به بیان یافتههای حاصل از آنها پرداخته و سپس از طریق تحلیل
آن به بررسی فرضیههای پژوهش پرداخته میشود .ابتدا به منظور بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر بردار
متغیرهای وابسته از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانووا) استفاده میشود .برای این منظور
متغیرهای کارراهه حرفهای شامل هویت حرفهای ،تردید حرفهای و ادراکگرایی به عنوان متغیرهای وابسته
و متغیرهای گروه (وجود اثر هالهای/عدم اثر هالهای) ،اثر هالهای (پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری) به
عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته میشوند .فرض رویکرد تحلیل واریانس چند متغیره این است که بردار
متغیرهای وابسته از یک توزیع نرمال چندمتغیره پیروی کرده و ماتریس واریانس در بین سلولهایی که
براساس اثرات بین آزمودنیها تشکیل شدهاند ،برابرند .این پیشفرض با استفاده از آزمون ام .باکس مورد
بررسی قرار میگیرد.
جدول ( )1آزمون ام .باکس مربوط به بررسی پیشفرض یکسانی ماتریسها

آماره آزمون ام .باکس

آماره آزمون F

۷5/182

1/4

درجه آزادی

سطح معناداری

اول

دوم

56

29۰98/32۷

۰/1۰4

باتوجه به جدول ( )1چون سطح معناداری آزمون ام .باکس ( )۰/1۰4بیشتر از مقدار خطای آزمون ()۰/۰5
است ،در نتیجه شرط همگنی ماتریسها پذیرفته میشود .پس ماتریس واریانس مشاهده شده متغیرهای
وابسته در بین گروههای مختلف برابرند .در ادامه به بررسی معنیداری اثر هر متغیر مستقل و تعامل بین
هر یک از آنها با استفاده از آزمونهای چند متغیره پرداخته میشود .این آزمونها شامل آزمونهای اثر
پیالی ،الندای ویلکز ،اثر هتلینگ و سرانجام بزرگترین ریشه روی میباشد .در بین این آزمونها ،هرچند
آزمون الندای ویلکز بیشتر معروف است ،اما در عمل اثر پیالی قدرتمندتر از سایر آزمونهاست.
جدول ( )2نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری (مانووا)
اثر

ضریب ثابت

نام آزمون

مقدار

آماره
آزمون F

درجه
آزادی
فرضیه

درجه
آزادی
خطا

سطح
معنیداری

مجذور
اتا

آزمون اثر
پیالی

۰/۰11

۰/3۰5

6

334

۰/934

۰/۰۰5

آزمون الندای
ویلکز

۰/989

۰/3۰3

6

332

۰/935

۰/۰۰5

آزمون اثر
هتلینگ

۰/۰11

۰/3۰1

6

33۰

۰/936

۰/۰۰5
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اثر

سوگیری
هالهای

گروه

تعامل گروه و
اثر هالهای

نام آزمون

مقدار

آماره
آزمون F

درجه
آزادی
فرضیه

درجه
آزادی
خطا

سطح
معنیداری

مجذور
اتا

آزمون بزرگ-
ترین ریشه
روی

۰/۰۰6

۰/361

3

16۷

۰/۷81

۰/۰۰6

آزمون اثر
پیالی

۰/196

13/52۷

3

166

۰/۰۰1

۰/196

آزمون الندای
ویلکز

۰/8۰4

13/52۷

3

166

۰/۰۰1

۰/196

آزمون اثر
هتلینگ

۰/244

13/52۷

3

166

۰/۰۰1

۰/196

آزمون بزرگ-
ترین ریشه
روی

۰/244

13/52۷

3

166

۰/۰۰1

۰/196

آزمون اثر
پیالی

۰/48۷

1۷/931

6

344

۰/۰۰1

۰/244

آزمون الندای
ویلکز

۰/515

1۷/۷46

6

332

۰/۰۰1

۰/282

آزمون اثر
هتلینگ

۰/935

25/۷23

6

33۰

۰/۰۰1

۰/319

آزمون بزرگ-
ترین ریشه
روی

۰/93۰

51/۷6۷

3

16۷

۰/۰۰1

۰/482

آزمون اثر
پیالی

۰/۰۰6

۰/163

6

334

۰/986

۰/۰۰3

آزمون الندای
ویلکز

۰/994

۰/162

6

332

۰/986

۰/۰۰3

آزمون اثر
هتلینگ

۰/۰۰6

آزمون بزرگ-
ترین ریشه
روی

۰/۰۰5

۰/161

۰/285

6

3

33۰

16۷

۰/98۷

۰/836

۰/۰۰3

۰/۰۰5
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همان طور که در جدول ( )2مالحظه میشود ،سطوح معنیداری همهی آزمونها بیانگر آن هستند که
اثرات در مدل معنیدار بوده و در مدل نقش داشته بنابراین حداقل بریکی از متغیرهای وابسته هویت
حرفهای ،تردید حرفهای و یا ادراک گرایی به عنوان معیارهای کارراهه شغلی اثر معنیداری دارند .در این
جدول مجذور اتا میزان تأثیر یا تفاوت هر متغیر بر متغیرهای وابسته را نشان میدهد .به عنوان مثال بر
اساس آزمون اثر پیالی میزان تأثیر یا تفاوت اثر هالهای برابر با  ۰/196میباشد؛ یعنی بر اساس این آزمون
 19/6درصد تفاوتهای ایجاد شده از اثر هالهای مبتنی در نمرات متغیرهای وابسته مربوط به این کارراهه
حرفهای حسابرس میباشد .باتوجه به معنیداری اثرات بر حداقل یکی از متغیرهای وابسته مدل ،برای
بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر هر یک از متغیرهای کارراهه حرفهای یعنی هویت حرفهای ،تردید
حرفهای و ادراکگرایی حرفهای دراین مرحله از آزمون تحلیل واریانساندازههای مکرر استفاده میشود.
در این تحلیل همانند قبل منظور از متغیر درون گروهی اثر هالهای با سهسطح پیش آزمون ،پس آزمون
و پیگیری میباشد و یک متغیر بین گروهی مداخله (اثر هالهای/عدم اثر هالهای) وجود دارد .ابتدا به بررسی
تاثیر متغیر هویه حرفهای پرداخته میشود .ابتدا الزم است فرض برابری ماتریس کواریانس در گروههای
مختلف را مورد بررسی قرار گیرد .این فرض نیز با استفاده از آزمون ام .باکس مورد آزمون قرار میگیرد.
جدول ( )3آزمون ام .باکس مربوط به بررسی پیشفرض یکسانی ماتریس کواریانس برای متغیر هویت
حرفهای
آماره آزمون ام .باکس

آماره آزمون F

89/6۷6

4/382

درجه آزادی
اول

دوم

16

1329/18۷

سطح معناداری
۰/۰۰1

باتوجه به جدول ( )۷چون سطح معناداری آزمون ام .باکس ( )۰/۰۰1از مقدار خطای آزمون ( )۰/۰5کمتر
است پس شرط همگنی ماتریس کواریانس پذیرفته نمیشود .بنابراین ماتریس کواریانس مشاهده شده در
بین گروههای مختلف برابر نیست .اما از آنجاییکه دراین پژوهش حجم نمونه در دو گروه برابرند پس به
نابرابری واریانسها اعتنایی نمیشود .به طور مفروض شکل ماتریس واریانس-کوواریانس متغیر وابسته
باید کُروی باشد .بنابراین در ادامه به بررسی فرض همانی بودن ماتریس کوواریانس خطای مربوط به
متغیرهای وابسته تبدیل شده نرمال پرداخته میشود .این فرض با استفاده از آزمون کرویت موشلی انجام
میپذیرد .آزمون کرویت موشلی با استفاده از یک آزمون کرویت بر روی متغیر وابسته تبدیل شده نرمال،
ساختار ماتریس واریانس-کوواریانس را تایید و اثبات میکند.
جدول ( )4آزمون کرویت موشلی مربوط به بررسی فرض همانی بودن ماتریس کوواریانس برای متغیر
هویت حرفهای
آماره آزمون
موشلی

آماره آزمون کای
اسکوئر

درجه
آزادی

سطح
معناداری

گرینهاوس-
گیسر

هیون
فلت

حد
پایین

۰/۷۷8

5/262

3

۰/39

۰/81۷

۰/912

۰/5
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باتوجه به جدول ( )8سطح معناداری آزمون موشلی ( )۰/۰39کمتر از سطح معناداری  ۰/۰5است .در
نتیجه فرض صفر مبنی بر همخوانی ماتریس کووریانس خطای مربوط به متغیرهای وابسته تبدیل شده
نرمال با یک ماتریس همانی رد میشود .لذا نمیتوان کرویت ماتریس واریانس-کووریانس متغیر وابسته را
پذیرفت .بنابراین به استفاده از آزمونهای محافظه کار نیاز است .بهاین منظور از سه آزمون محافظه کار
گرینهاوس-گیسر ،هیون فلت و حد پایین استفاده میشود .جدول ( )4نتایج تصحیح شده را برای هر یک
از آزمونهای محافظهکار شامل گرینهاوس-گیسر ،هیون فلت و حد پایین نشان میدهد .این نتایج
آزمونهای یک متغیره برای عاملهای آزمودنیها و روابط تقابلی بین آنها را نشان میدهد .ماتریس
کوواریانس خطای مربوط به متغیرهای وابسته تبدیل شده نرمال باید با یک ماتریس همانی همخوانی
داشته باشد.
جدول ( )5آزمونهای اثرات آزمودنیها برای متغیر اهمیت هویت حرفهای
منبع
تغییرات

سوگیری
هالهای

تعامل
سوگیری
هالهای و
گروه

آزمون

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

آمارهآزمون

سطحمعناداری

مجذور
اتا

پذیرش
کرویت

2649/811

2

1324/9۰6

2۰2/۰68

۰/۰۰1

۰/۷83

گرینهاوس-
گیسر

2649/811

1/596

166۰/389

2۰2/۰68

۰/۰۰1

۰/۷83

هیون فلت

2649/811

1/۷23

153۷/649

2۰2/۰68

۰/۰۰1

۰/۷83

حد پایین

2649/811

1

2649/811

2۰2/۰68

۰/۰۰1

۰/۷83

پذیرش
کرویت

129۰/9

2

645/45۰

98/441

۰/۰۰1

۰/63۷

گرینهاوس-
گیسر

129۰/9

1/596

8۰8/886

98/441

۰/۰۰1

۰/63۷

هیون فلت

129۰/9

1/۷23

۷49/۰92

98/441

۰/۰۰1

۰/63۷

حد پایین

129۰/9

1

129۰/9

98/441

۰/۰۰1

۰/63۷

ردیف مربوط به پذیرش کرویت نشان میدهد که در سطح  ۰/۰5اثرات این فرض تایید شده است .در این
جدول مالحظه میشود که در سطح  ۰/۰5اثر هالهای در مدل معنادار است .یعنی میزان هویت حرفهای
در اثر هالهای پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری متفاوت است .همچنین تعامل اثر هالهای و گروه (وجود
اثر هالهای/عدم وجود اثر هالهای) معنادار بوده است .برای این جدول نیز مقادیر ستون مجذور اتا همانند
قبل تفسیر میشود .جدول ( )6نتایج مربوط به معنیداری یا عدممعنیداری کل مدل و همچنین تاثیر
جداگانه متغیرهای مستقل اثر هالهای و گروه بر متغیر وابسته هویت حرفهای را نشان میدهد.
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جدول ( )6آزمونهای اثرات بین آزمودنیها برای متغیر هویت حرفهای

منبع
تغییرات

مجموع مربعات

درجه
آزادی

میانگین مربعات

آماره آزمون
F

سطح
معنیداری

مجذور
اتا

ضریب
ثابت

33۷133/889

1

33۷133/889

486۷/643

۰/۰۰1

۰/989

سوگیری
هالهای

1248/2

1

1248/2

18/۰22

۰/۰۰1

۰/243

گروه

3۰4/2

1

3۰4/2

4/392

۰/۰41

۰/۰۷3

تعامل
سوگیری
هالهای و
گروه

1/8

1

1/8

۰/۰26

۰/8۷3

۰/۰۰1

خطا

38۷8/5۷8

56

69/26

----

----

----

باتوجه به جدول ( )6سطح معناداری متغیرهای اثر هالهای و گروه از  ۰/۰5کوچکتر است .بنابراین متغیر
اثر هالهای و گروه اثر معنیداری بر میانگین نمره هویت حرفهای دارد .در مورد اثر تعامل اثر هالهای و
گروه نیز باتوجه به سطح کوچکتر از  ۰/۰5نشان دهندهی عدممعنیداری اثر تعاملی آنها میباشد .در این
جدول مجذور اتا میزان تأثیر یا تفاوت هر متغیر بر متغیر وابسته هویت حرفهای را نشان میدهد .چون
تأثیر یا تفاوت متغیر گروه برابر با  ۰/۰۷3میباشد؛ یعنی  ۷/3درصد تفاوتهای وجود اثر هالهای و عدماثر
هالهای در نمرات متغیر وابسته هویت حرفهای مربوط به متغیر مستقل گروه میباشد .باتوجه به جدول
( )6چون متغیر گروه بر میانگین نمره هویت حرفهای اثر معنیداری دارد پس میانگین نمره هویت حرفهای
در دو گروه وجود اثر هالهای و عدموجود اثر هالهای در حسابرسان متفاوت است .همچنین معنیداری
تعامل اثر هالهای و گروه روی متغیر هویت حرفهای در جدول بهاین معنی است که در هیت حرفهای رفتار
گروهها در زمانهای مختلف متفاوتاند .بنابراین جهت بررسیاین مطلب که اختالف میانگین نمره هویت
حرفهای (دارای اثر هالهای و عدماثر هاله ای) در کدامیک از زمانها (پیشآزمون ،پسآزمون و یا پیگیری)
است ،الزم است برای هر یک از این زمانها از آزمون تعقیبی ( LSDآزمون  tبرای دو گروه مستقل)
استفاده شود .به منظور تحلیل  LSDابتدا الزم است پیشفرض برابری واریانس گروهها مورد بررسی قرار
گیرد .اما باتوجه به بررسی تساوی کواریانس در روش چندمتغیره ،بررسیاین پیشفرض لزومیندارد .اکنون
به بررسی آزمون تعقیبی میپردازیم .در ادامه نتایج سه آزمون تعقیبی در قالب یک جدول ارائه شدهاند.
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جدول ( )7مقایسه میانگین هویت حرفهای در دو گروه حسابرسان دارای اثر هالهای و حسابرسان بدون
اثر هالهای به تفکیک براساس آزمون LSD
زمان

پیش
آزمون

پس
آزمون

پیگیری

گروه

میانگین

سوگیری
هالهای

۷۷/1

عدم
سوگیری
هالهای

8۰/18

سوگیری
هالهای

۷3/3۷

عدم
سوگیری
هالهای

۷9/۷

سوگیری
هالهای

۷6/2

عدم
سوگیری
هالهای

۷8/83

اختالف
میانگین

1/۷6۷

15/66۷

25/36۷

آماره
آزمون t

۰/9۷2

9/۰۰9

16/۷26

درجه
آزادی

58

58

58

سطح
معنیداری

۰/335

۰/۰۰1

۰/۰۰1

فاصله اطمینان %95
برای اختالف میانگین
حد پایین

-1/8۷2

12/185

22/331

حد باال

5/4۰6

19/148

28/4۰2

باتوجه به جدول ( )۷بر اساس آزمون تعقیبی  LSDو سطح پنج درصد در پیش آزمون بین میانگین نمره
هویت حرفهای در گروههای مختلف اختالف معناداری وجود ندارد (سطح معناداری برابر  .)۰/335اما در
پس آزمون و پیگیری میانگین نمره هویت حرفهای در دو گروه اثر هالهای و عدماثر هالهای اختالف
معناداری دارند (سطوح معناداری  .)۰/۰۰1همچنین باتوجه به ستون مربوط به فاصله اطمینان 95
درصدی اختالف میانگین دو گروه (و یا ستون اختالف میانگینها) مالحظه میشود که در هریک از
زمانهای پس آزمون و پیگیری اختالف میانگین نمره هویت حرفهای بین دو گروه حسابرسان دارای اثر
سوگیری هالهای و حسابرسان بدون اثر سوگیری هالهای مثبت بوده است (چون دراین زمانها حدباال و
پایین فاصله اطمینان  95درصدی و یا اختالف میانگینها مثبتاند) .بنابراین در این زمانها میانگین نمره
اهمیت ارزیابی هویت حرفهای در گروه حسابرسان دارای عدماثر هاله به طور معناداری بیش از گروه
حسابرسان دارای اثر هالهای میباشد .حال به بررسی متغیر تردید حرفهای پرداخته میشود .طبق معمول
ابتدا آزمون ام .باکس انجام و نتایج حاصل از آن تحلیل میشود.
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جدول ( )8آزمون ام .باکس مربوط به بررسی پیشفرض یکسانی ماتریس واریانس برای متغیر کیفیت
حسابرسی
آماره آزمون ام .باکس

آماره آزمون F

8۷/9۷6

4/4۰۷

درجه آزادی
اول

دوم

18

11۰81/816

سطح معناداری
۰/۰۰1

شرط همگنی ماتریس واریانس پذیرفته نیست اما دراینجا نیز بهاین مطلب اعتنایی نمیشود .در جدول
( )9به بررسی فرض همانی بودن ماتریس واریانس خطای مربوط به متغیرهای وابسته تبدیل شده نرمال
نیز میپردازیم.
جدول ( )9آزمون کرویت موشلی مربوط به بررسی فرض همانی بودن ماتریس واریانس در متغیر تردید
حرفه ای
آماره آزمون
موشلی

آماره آزمون کای
اسکوئر

درجه
آزادی

سطح
معناداری

گرینهاوس-
گیسر

هیون
فلت

حد
پایین

۰/661

22/۷31

2

۰/۰۰1

۰/۷4۷

۰/8۰4

۰/5

در جدول ( )9سطح معناداری آزمون موشلی ( )۰/۰۰1از سطح معناداری  ۰/۰5کمتر بوده و در نتیجه
فرض همخوانی ماتریس کووریانس خطای مربوط به متغیرهای وابسته تبدیل شده نرمال با یک ماتریس
همانی رد میشود .بنابراین از سه آزمون محافظه کار گرینهاوس-گیسر ،هیون فلت و حد پایین استفاده
میشود .نتایج تصحیح شده برای هر یک از آزمونهای محافظه کار در جدول ( )1۰نشان داده شده است.
جدول ( )10آزمونهای اثرات آزمودنیها برای متغیر تردید حرفهای
منبع
تغییرات

سوگیری
هالهای

تعامل
سوگیری
هالهای و
گروه

آزمون

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

آمارهآزمون

سطحمعناداری

مجذور
اتا

پذیرش
کرویت

165۰/311

2

815/156

492/981

۰/۰۰1

۰/898

گرینهاوس-
گیسر

165۰/311

1/494

11۰4/492

492/981

۰/۰۰1

۰/898

هیون فلت

165۰/311

1/6۰8

1۰26/248

492/981

۰/۰۰1

۰/898

حد پایین

165۰/311

1/۰۰۰

165۰/311

492/981

۰/۰۰1

۰/898

پذیرش
کرویت

1۰2۷/۷۷8

2

513/889

3۰۷/۰18

۰/۰۰1

۰/846

گرینهاوس-
گیسر

1۰2۷/۷۷8

1/494

68۷/853

3۰۷/۰18

۰/۰۰1

۰/846

هیون فلت

1۰2۷/۷۷8

1/6۰8

639/125

3۰۷/۰18

۰/۰۰1

۰/846

حد پایین

1۰2۷/۷۷8

1

1۰2۷/۷۷8

3۰۷/۰18

۰/۰۰1

۰/846
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جدول ( )1۰مشخص کرد که در سطح  ۰/۰5اثرات این فرض (کرویت) تایید شده است .پس الزم است.
طبق جدول سطح معنیداری زمان در هر  4آزمون کمتر از خطای  ۰/۰5است .بنابراین بین میانگین نمره
کیفیت حسابرسی در زمانهای مختلف (پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری) تفاوت معنیداری وجود دارد.
به همین ترتیب تعامل استعارههای حسابرسی و گروه نیز معنادار است .جدول ( )11نتایج مربوط به
معنیداری یا عدممعنیداری کل مدل و همچنین تاثیر جداگانه متغیرهای مستقل استعارههای حسابرسی
و گروه بر متغیر وابسته کیفیت حسابرسی را نشان میدهد.
جدول ( )11آزمونهای اثرات بین آزمودنیها برای متغیر کیفیت حسابرسی
منبع
تغییرات

مجموع مربعات

درجه
آزادی

میانگین مربعات

آماره آزمون
F

سطح
معنی
داری

مجذوراتا

ضریب ثابت

418665/339

1

41866/339

15۰1/631

۰/۰۰1

۰/964

گروه

131۷/6۰6

1

131۷/6۰6

4/۷26

۰/۰34

۰/۰۷8

سوگیری
هالهای

2668/۰5۰

1

2668/۰5

9/5۷

۰/۰۰3

۰/146

تعامل
سوگیری
هالهای و
گروه

2392/112

1

2392/112

6/۰53

۰/۰۰1

۰/۰32

خطا

15613/2

56

2۷8/8۰۷

-----

-----

-----

باتوجه به جدول ( )11سطح معناداری اثر تعاملی استعارههای حسابرسی و گروه از  ۰/۰5کمتر است که،
این متغیر اثر معنیداری بر میانگین نمره تردید حرفهای دارد .همچنین سطح معناداری متغیرهای گروه
و اثر هالهای حسابرسی کوچکتر از  ۰/۰5است (سطوح معناداری به ترتیب برابر  ۰/۰34و  .)۰/۰۰3پس
میتوان بیان نمود متغیرهای گروه و اثر هالهای نیز معنیدار میباشد .در نتیجه میانگین نمره تردید
حرفهای در بین حسابرسان دو گروه دارای سوگیری هالهای و عدمسوگیری هالهای متفاوت است .باتوجه
به جدول ( )11چون متغیر گروه بر نمره تردید حرفهای اثر معنیداری دارد ،بنابراین در سطح پنج درصد
میانگین تردید حرفهای در بین حسابرسان دو گروه دارای سوگیری هالهای و عدمسوگیری هالهای یکسان
نیست .اما بر اساس جدول ( )11برای متغیر تردید حرفهای تعامل اثر هالهای و گروه نیز معنیدار است.
به این معنی که برای متغیر تردید حرفهای ،رفتار گروهها در زمانهای مختلف متفاوتاند .پس برای هر
یک از این زمانها از آزمون تعقیبی  LSDاستفاده میشود .همانند قبل بررسی پیشفرض برابری واریانس
گروهها نیز الزم نیست.
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جدول ( )12مقایسه میانگین نمره تردید حرفهای در دو گروه به تفکیک سطوح استعارههای حسابرسی
بر اساس آزمون LSD
زمان

پیش
آزمون

پس
آزمون

پیگیری

گروه

میانگین

سوگیری
هالهای

44/۷3

عدم
سوگیری
هالهای

44/۰3

سوگیری
هالهای

45/53

عدم
سوگیری
هالهای

51/5۰

سوگیری
هالهای

46/3۰

عدم
سوگیری
هالهای

5۷/2۷

اختالف
میانگین

۰/۷

-5/96۷

-1۰/96۷

آماره
آزمون t

۰/24۷

-2/263

-4/186

درجه
آزادی

58

58

58

سطح
معنیداری

۰/8۰6

۰/۰2۷

۰/۰۰1

فاصله اطمینان %95
برای اختالف میانگین
حد پایین

-4/969

-11/244

-16/211

حد باال

6/369

-۰/689

-5/۷22

باتوجه به جدول ( )12بر اساس آزمون تعقیبی  LSDو در سطح پنج درصد در پیش آزمون بین میانگین
نمره کیفیت حسابرسی در گروههای مختلف اختالف معناداری وجود ندارد (سطح معناداری برابر .)۰/8۰6
اما در پس آزمون و همچنین پیگیری میانگین نمره تردید حرفهای در دو گروه دارای سوگیری هالهای و
عدمسوگیری هالهای اختالف معناداری دارند (سطوح معناداری به ترتیب برابر  ۰/۰2۷و  )۰/۰۰1همچنین
باتوجه به فاصله اطمینان  95درصد برای اختالف میانگین دو گروه مالحظه میشود که در پس آزمون و
پیگیری اختالف میانگین نمره تردید حرفهای دو گروه منفی بوده است (زیرا حدباال و پایین فاصله اطمینان
یا اختالف میانگینها منفیاند) .بنابراین در زمانهای پس آزمون و پیگیری میانگین نمره سوگیری هالهای
به طور معناداری بیش از گروه بدون سوگیری هالهای میباشد.
اکنون با استفاده از یافتهها به بررسی درستی فرضیات پژوهش میپردازیم.
فرضیه اول) حسابرسانی که عدمسوگیری هالهای را دارا هستند ،در مقایسه با سایر حسابرسان،
هویت حرفهای باالتری دارند.
با استناد به جداول ( )6( ،)5و ( )۷مشخص شد با استفاده از تحلیل واریانساندازههای مکرر ،متغیر گروه
و همچنین تعامل اثر هالهای و گروه بر میانگین نمره هویت حرفهای اثر معنیداری دارند .از طرفی براساس
آزمونهای تعقیبی  LSDانجام شده که نتایج آن در جدول ( )۷ثبت شدهاند در پیش آزمون بین میانگین
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نمره هویت حرفهای در گروههای حسابرسان دارای سوگیری هالهای و عدمسوگیری هالهای اختالف
معناداری وجود دارد .همچنین در هریک از سوگیریهای هالهای پس آزمون و پیگیری ،میانگین نمره
هویت حرفهای در گروه حسابرسان دارای عدمسوگیری هالهای به طور معناداری بیشتر از گروه حسابرسان
دارای سوگیری هالهای میباشد .در نتیجه فرضیه اول که بیان نمود ،حسابرسانی که عدمسوگیری هالهای
را دارا هستند ،در مقایسه با سایر حسابرسان ،هویت حرفهای را در کارراهه شغلی تجربه میکنند ،تایید
میشود
فرضیه دوم) حسابرسانی که عدمسوگیری هالهای را دارا هستند ،در مقایسه با سایر
حسابرسان ،تردید حرفهای باالتری دارند.
سرانجام باتوجه به جداول ( )11( ،)1۰و ( )12متغیر گروه و همچنین تعامل استعارههای حسابرسی و
گروه بر میانگین نمره کیفیت حسابرسی نیز اثر معنیداری دارند .از طرفی بر اساس آزمون تعقیبی LSD
انجام شده که نتایج آن در جدول ( )12آمده است مشخص شد که در پیش آزمون بین میانگین نمره
تردید حرفهای در گروههای مختلف اختالف معناداری وجود ندارد .اما در پس آزمون و پیگیری میانگین
نمره تردید حرفهای در گروه حسابرسان دارای سوگیری هالهای به طور معناداری بیش از گروه حسابرسان
دارای عدمسوگیری هالهای است .در نتیجه فرضیه دوم مبنی بر اینکه حسابرسانی که عدمسوگیری هالهای
را دارا هستند ،در مقایسه با سایر حسابرسان ،تردید حرفهای را در کارراهه شغلی تجربه میکنند ،تایید
میشود.
بحث و نتیجه گیری
اثر هالهای به عنوان یکی از خطاهای ادراکی حسابرس به دلیل اینکه تصمیمگیریهای تخصصی و حرفهای
حسابرس را تحت تاثیر قرار میدهد ،موضوع ای که از مباحث روانشناختی در طی سالهای گذشته وارد
عرصههای مالی به خصوص حسابرسی شده است و به عنوان یک دغدغه مهم جامعه علمی براساس
پژوهشهای قبلی مورد بحث قرار گرفته است .در واقع اثر هالهای در قضاوت و تصمیمگیری حسابرسان
این موضوع را مد نظر قرار میدهد که حسابرسان بر چه اساسی تصمیمهای خود را اتخاذ میکنند ،زیرا
نه حسابرسان بلکه همه افراد در زمان تصمیمگیری براساس درکشان از واقعیتها ،نه آنچه که عمالً
واقعیت دارد اقدام میکنند ] .[ 2۰بنابراین ،عمال نمیتوان انتظار داشت هر حسابرس بر مبنای سبکی
خاص و یکپارچه تصمیمگیری نماید ،بلکه بر مبنای درک خود از واقعیتهای عملکردی صاحبکاران دست
به اظهارنظر و تصمیمگیری مینماید ] .[36علت تفاوت افراد را میتوان در اثر هالهای جستجو نمود .در
انجام حرفه حسابرسی هرگاه درک حسابرس نسبت به یک ویژگی عملکردی صاحبکاران سایر ویژگیها
را تحت الشعاع قرار دهد ،تا حد زیادی میتوان بیان کرد ،حسابرس دچار خطای هالهای شده است .برای
مثال زمانیکه یک صاحبکار در طی دورههای قبلی تعدیالت سنواتی 1داشته است ،صَرفِنظر از منطقی
بودن یا نبودن این دالیل حسابرسان دچار نوعی دیدگاه منفی نسبت به عملکردهای شفاف این صاحبکار
Prior Period Adjustments

1
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میشوند و این موضوع باعث میگردد سایر ویژگیهای عملکردی صاحبکار تحت تاثیر این دیدگاه منفی
قرار گیرد و در جریان بررسیهای صورتهای مالی دچار خطاهای ادراکی شوند ] .[23اما نکتهای که شاید
به آن توجه نشده است ،موضوع تجربه یا اصطالحا بلوغ حرفهای حسابرس براساس کارراهه شغلی میباشد.
چراکه یک حسابرس دارای سنوات شغلی احتماال برحسب تجربه ،درک و استنباط بهتری نسبت به
واقعیتهای حرفهی خود خواهد داشت .لذا از آنجایی که این موضوع تا به حال مورد بررسی قرار نگرفته
است ،این پژوهش در تالش بود تا براساس پژوهشهای نیمهتجربی ،اثر هالهای بر کارراهه حرفهای
حسابرس را با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با استفاده از گروه کنترل و آزمایش مورد بررسی
قرار دهد .نتایج در قالب فرضیه اول پژوهش مشخص ساخت ،حسابرسانی که عدمسوگیری هالهای را دارا
هستند ،در مقایسه با سایر حسابرسان ،هویت حرفهای باالتری دارند .در تحلیل نتیجه این فرضیه باید
بیان نمود ،عدموجود سوگیری هالهای در حسابرس باعث خواهد شد تا وجود یک خصیصه یا وجه مثبت
و قابلتوجه در صاحبکار همچون شهرت ،رتبه افشا و  ،...هویت حرفهای حسابرس را کاهش ندهد .بهعبارت
دیگر حسابرس بر اثر سوگیری هالهای شیفته یا جذب صاحبکار نخواهد شد و برمبنای هویتی که براساس
سنوات و تجربیات خدمتی که در طی سالیان حرفهای خود کسب نموده است ،اقدام به انجام تحلیلهای
تخصصی و حفظ استقالل رفتاری خود مینماید .وجود سوگیری هالهای در افراد ،غالبا شناخت انسان را
مبتنی بر پیشفرضهای ذهنی مورد دستکاری قرار میدهد و باعث میشود تا ادراک و عملکرد فردی از
واقعیتها دور شود و باعث گردد تا فرد دچار خطای قضاوت شود .از طرف دیگر کنترل این نوع از سوگیری
در افراد برحسب ویژگیهای شغلی و حرفهای یا محیط فرهنگی آن حرفه در جامعه ،باعث خواهد شد تا
فرد با آرامش و تسلط ذهنی نسبت به محتوای تخصصی و اخالقی حرفه خود همچون حسابرسی عمل
نماید و تالش نماید تا ریشههای مسئوالنهای این حرفه را به درستی به جامعه ارائه دهد .در واقع ،فقدان
اثر هالهای باعث میگردد حسابرس ،هویت خود را برحسب صاحبکار تدوین نکند ،بلکه ویژگیهای شغلی
و اجتماعی حسابرسی سبب شود هویت حسابرس در دل این حرفه شکل بگیرد نتیجه این پژوهش با
پژوهشهای مشابهی همچون یوتامی و همکاران ][35؛ الیپولد و کیدا ][23؛ میلِر و همکاران ] [26و آرِل
و همکاران ] [۷که نتیجه این پژوهش را تایید مینماید ،مطابقت دارد .از طرف دیگر نتیجه فرضیه دوم
پژوهش نشان داد ،حسابرسانی که عدمسوگیری هالهای را دارا هستند ،در مقایسه با سایر حسابرسان،
تردید حرفهای باالتری دارند .در تحلیل نتیجه این فرضیه باید بیان نمود ،عدموجود سوگیریهای هالهای
در حسابرس باعث میشود تا تردید حرفهای به عنوان یکی از کارراهه شغلی حسابرس افزایش یابد .به
عبارت دیگر حسابرسی که به ویژگیهایی خاص یک شرکت توجهی نداشته باشد و در واقع مرز رفتار
حرفهای را با مرز عواطف و ادراک شخصی مشخص نماید ،در انجام ویژگیهای تخصصی خود همواره از
طریق رویکرد تردیدگونه عملکردهای صاحبکار را مورد ارزیابی قرار میدهد و صرفا به مدارک و شواهد
صاحبکار برحسب شهرت یا سایر ویژگیها ،اقدام به اظهارنظر و تصمیمگیری نمیکند .معموال این
حسابرسان براساس شواهد ارائه شده ،به جزئیات توجه میکنند و از طریق ردیابی حسابهای تالش
مینمایند تا قضاوتهای خود را در چارچوب استانداردها و ویژگیهای تخصصی حرفه ،قرار دهند و تحت
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تاثیر نفوذ دیگران و ویژگیهای یادشده قرار نگیرند .همچنین باید گفت ،عدمسوگیری هالهای به فرد
کمک میکند تا پیشفرضهای ذهنی و چارچوبهای تعصبگرایانهی خود را بشکند و صرفا در انجام
عملکرد حرفهای خود ،اصول و استانداردهای رفتاری و تخصصی حسابرسی را در دستور کار خود قرار
دهد .نتیجه این فرضیه پژوهشهای مشابهی همچون یوتامی و همکاران ][35؛ الیپولد و کیدا ][23؛ میلِر
و همکاران ] [26و آرِل و همکاران ] [۷که نتیجه این پژوهش را تایید مینماید ،مطابقت دارد.
براساس نتایج کسب شده پیشنهاد میشود ،سازمانها و نهادیهای ناظر بر عملکردهای حسابرسان ضمن
برنامه ریزی و تدوین سیاستهای کالن به منظور توسعه شغلی حرفه حسابرسی ،تالش نمایند انگیزههای
ارزشی و رفتاری را به حسابرسان به عنوان محرک تزریق نمایند تا از این طریق با تعصب و تعهد قابل
توجه تری نسبت به حسابرسی و انجام وظایف خود اوال بیندیشید و ثانیا عمل نماید .در تحت این شرایط
حسابرس هویت خود را بر مبنای ویژگیهای شغلی و تخصصی این حرفه در مسیر شغلی ،در میابد و تحت
تاثیر نام و شهرت صاحبکاران قرار نمیگیرند .این موضوع به توسعه کارراهه حرفهای حسابرس کمک
میکند و باعث میشود تا اثر هالهای را به واسطه انگیزههای نامتناسب حرفهای از خود دور نماید و ادراک
و عمل متناسبی با ارزشهای این حرفه در طول مسیر شغلی خود تعریف نماید و به آن پایبند باشد.
همچنین پیشنهاد میشود ،به منظور توسعه تردید حرفهای حسابرس به عنوان یکی از اِلمانهای کارراهه
حرفه حسابرسان ،بر توانمندیهای روانی آنها از طریق برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی روانشناختی
تمرکز گردد ،چراکه این حرفه به دلیل مسئولیتهای تخصصی ،قانونی و اجتماعی که دارد ،باید همواره
در جهت کاهش ریسکهای احتمالی کیفیت حسابرسی کوشا باشد و ضمن برگزاری آزمونهای دورهای
جهت کسب امتیازهای سالمت روانی حسابرسان ،به آنها آموزشهای الزم برای درک بهتر موقعیتهای
حرفهای و خطاهای احتمالی ادراکی داده شود تا براساس آن تردید حرفهای صرفا نه به عنوان یک رفتار
محافظهکارانه ،بلکه به عنوان یک ویژگی تخصصی در حسابرسی که باعث افزایش سطح ارضای نیازهای
معنوی حسابرس میشود ،تقویت گردد و فرد درگیر خطاهای ادراکیِ همچون اثر هالهای نشود.
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A bias or perceptual error is a kind of deviation from the facts in decision making or
judgment that affects individual actions negatively. This is also no exception to the
audit profession, and the auditor is fascinated by an attribute of the performance of
the company or the owner who is subject to this bias and causes his judgment to
deviate from reality. The purpose of this research is investigating the halo effect on
the professional auditor's career. The subjects' questioning period was 6 months from
December, 2018 to June, 2019. The statistical population of the study was the auditors
working under the supervision of the audit organization, which participated in two
groups of testing and control. The research instrument was a questionnaire to measure
the halo effect O' Donnel & Schultz (2005) questionnaire and professional career
evaluation questionnaires were inspired by Draz (2010). This research used to analyze
the hypothesis of the research, multivariate Multivariable Analyze of Variance
(Manova), repeated variance analysis and follow-up tests were used to compare the
time. The results of the research, in the form of the first hypothesis, showed that
auditors who have the Lack of bias halo, have a higher professional identity than other
auditors. Also, based on the results of the second hypothesis, auditors who have Lack
of bias halo, have higher professional skepticism than other auditors.
Keywords: Halo Effect, Professional Auditor's Career, Professional Skepticism,
Professional Identity.
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