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اثر هالهای موجب میشود که افراد بههنگام ارزیابی و وزندهی به اطالعات ،معیارهای خود را تغییر دهند.
با استفاده از روش خودتوضیحی 3کسب دانش ،حسابرسانی که تحت تأثیر اثر هالهای هستند ،میتوانند
ال تعیین کردهاند ،مشخص و روشن
استداللهای خود درباره ارزیابی ریسک تحریفهای بااهمیت را که قب ً
کنند .مسئله اصلی و مشکلی که مطالعه حاضر بهدنبال بررسی و تجزیه و تحلیل آن میباشد ،افزایش
کیفیت تصمیمگیری و قضاوتهای حسابرسان در راستای افزایش هرچه بیشتر کیفیت حسابرسی است.
علیرغم اینکه شواهد تجربی اخیر از کاهش اثر هالهای از طریق کسب تجربه خبر دادهاند ،تاکنون راهحلی
برای کاهش اثر هاله ای ارائه نشده است .در این راستا ،در مطالعه حاضر به بررسی نقش اثر هالهای در
تصمیمگیری حسابرسان با تأکید بر فرایند خودتوضیحی پرداخته میشود .نمونه نهایی مورد استفاده برای
این مطالعه ،شامل  229نفر از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران میباشد .همچنین بهمنظور
گردآوری اطالعات ،پرسشنامه تعدیل شده یوتامی و همکاران ( )2017مورد استفاده قرار گرفت و برای
پردازش دادهها ،از آمار توصیفی و آزمون  tدونمونهای استفاده شد .نتایج بررسیها نشان داد که حسابرسان
تحت تأثیر شرایط اثر هالهای ،تصمیمات حسابرسی صحیحتری را بهوسیله خودتوضیحی اتخاذ میکنند.
واژههای کلیدی :اثر هالهای ،فرایند خودتوضیحی ،تصمیمگیری حسابرسان.
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مقدمه
پدیده اثر هالهای زمانی پدیدار میشود که تصور حسابرس درقبال اطالعات کلی ،بهطور ناخودآگاه بر ذهن
او اثر میگذارد .حسابرسان میتوانند از طریق تأکید بر ساختارهای جایگزین در ارزیابی اطالعات بههنگام
تصمیمگیری ،تعصبات قضاوتی را کاهش دهند و این در حالی است که استفاده از ساختار اصلی و معمول،
فاقد توانایی کافی برای کاهش اثر هالهای است ] .[9اثر هالهای موجب میشود که افراد بههنگام ارزیابی
و وزندهی به اطالعات ،معیارهای خود را تغییر دهند ].[21
اودانل و شولتز .[22] 1دریافتند که حسابرسان بههنگام اجرای ارزیابی استراتژیک و تجربه اثر هالهای،
حساسیت کمتری به نوسانات متضاد حساب در آزمونهای تحلیلی نشان میدهند .به بیان کوپر،[14] 2
موسسات حسابرسی میتوانند از طریق طراحی برنامههای تمرینی و آموزشی ،قضاوت حرفهای حسابرسان
را تقویت نمایند .در این رابطه ،پژوهشهای حسابرسی ] 15 ،12و  [16نشان دادهاند که آموزش و تمرین
میتواند عملکرد حسابرس را تقویت نماید .و در این راستا ،فرآیندهای تحلیلی ازجمله مناسبترین
موضوعات آموزشی است که میتواند به کاهش اثرهالهای کمک نماید .حسابرسان بههنگام اجرای
آزمونهای تحلیلی طی مرحله برنامهریزی ،ریسک تحریفات بااهمیت را تعیین میکنند .این در حالی است
که تحت این شرایط ،اطالعاتی از جانب شرکا و صاحبکاران دریافت میگردد و اثر هالهای را خلق میکند.
به این ترتیب ،تعصبات بر ادامه فرآیند حسابرسی و بررسی شواهد جزئی حسابرسی اثر میگذارد .لذا
آموزش و تمرین میتواند حسابرسان را به تمرکز بیشتر بر فرآیند تحلیلی بهمنظور کاهش اثر هالهای
کمک نماید ].[24
این در حالی است که با استفاده از روش خودتوضیحی کسب دانش ،حسابرسانی که تحت تأثیر اثر هالهای
هستند ،میتوانند استداللهای خود درباره ارزیابی ریسک تحریفهای بااهمیت را که قبالً تعیین کردهاند،
مشخص و روشن کنند .مسئله اصلی و مشکلی که مطالعه حاضر بهدنبال بررسی و تجزیه و تحلیل آن
میباشد ،افزایش کیفیت تصمیمگیری و قضاوتهای حسابرسان در راستای افزایش هرچه بیشتر کیفیت
حسابرسی است .توضیح اینکه ممکن است حسابرسان تحت شرایط گوناگون ،تصمیمات متفاوتی را اتخاذ
کنند و خودشان نیز از این موضوع اطالع چندانی نداشته باشند .لذا این مطالعه میتواند ضمن اینکه
موضوع تصمیمگیری حسابرسان تحت شرایط گوناگون و تأثیرپذیری آن از اثر هالهای را برجسته سازد،
شرایط تشدیدکننده و همچنین تهدیدکننده آن را مشخص سازد و در عین حال ،موقعیتی را پدید آورد
که حسابرسان بتوانند با رویکرد خودتوضیحی ،کیفیت تصمیمات و قضاوتهای خود را بیشینه سازند .به
این ترتیب ،باتوجه به نتایج این مطالعه ،حسابرسان فعال در بازار حسابرسی خواهند توانست که با اطالعات
بسیار بیشتر و دقیقتر و با لحاظ شرایط موثر بر تصمیمات و قضاوتهای خود ،از قضاوت حرفهای استفاده
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کنند .به این ترتیب ،در مطالعه حاضر به بررسی نقش اثر هالهای در تصمیمگیری حسابرسان با تأکید بر
فرایند خودتوضیحی پرداخته میشود.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
قضاوت و تصمیمگیری از عناصر اصلی حسابرسی است ] 3 ،1و  .[8حسابرسان هم درباره استفاده درست
صاحبکار از استانداردهای حسابداری و هم نحوه انجام کار خود با توجه به استانداردهای حسابرسی باید
پیوسته از قضاوت حرفهای خود استفاده کنند .در نتیجه ،شناسایی عوامل موثر بر قضاوت حسابرسی
ضروری است .یکی از این عوامل تأثیرگذار بر قضاوت ،ویژگیهای فردی و روانشناسی افراد است .برخی
پژوهشها به بررسی رابطه بین اجرای عملیات حسابرسی و برخی از جنبههای شخصیتی و یا ویژگیهای
شناختی افراد پرداختهاند .تصمیمگیری افراد در حال حاضر یکی از مهمترین مسائل در مطالعات رفتاری
میباشد و تحقیقات معتبری در این خصوص در زمینه حسابداری انجام شده است .لیبی [20] 1با بررسی
چگونگی اتخاذ تصمیمات توسط افراد ،اظهار نمود در مورد اینکه اطالعات به افراد در فرآیند تصمیمگیری
کمک میکند ،بحثی وجود ندارد ،اما چگونگی شکلگیری تصمیمها و تشریح فرآیند تصمیمگیری است
که ما معموالً قادر به درک آن نیستیم .آگاهی از نحوه تصمیمگیری افراد و علیالخصوص حسابرسان،
منجر به بهبود کیفیت مجموعه اطالعات تهیه شده برای تصمیمگیرندگان میشود .رسیدن به یک مدل
عام (عمومی) برای تصمیمگیری ،از طریق مطالعه و بررسی فرآیند تصمیمگیری تکتک افراد امکانپذیر
نیست ،زیرا یکسانسازی عالیق ذهنی افراد در خصوص اهمیت و جایگاه اطالعات در تصمیمگیری آن
دشوار است.
4
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مطالعات توصیفی صورت گرفته توسط بالچر و کوپر ] ،[11کونس ] [19و هیرست و کونس ][18
آشکار نمود که عملکرد حسابرسان در بررسی تحلیلی ،شامل چهار جزء است :تصورات ذهنی ،تولید
فرضیهها ،جستجوی اطالعات و ارزیابی فرضیهها .حسابرسانی که اطالعات متقاعدکنندهای را در مراحل
ابتدایی دریافت میکنند ،تمایل دارند که تصورات ذهنی خود را برپایه این اطالعات شکل دهند .در گام
بعدی ،بر اساس گامهای پیشین ،فرضیهها تدوین میگردند و جستجوی اطالعات شروع میشود .در انتها
نیز حسابرسان به ارزیابی فرضیهها میپردازند .به این ترتیب ،اثر هالهای زمانی پدیدار میشود که تصورات
ذهنی بر ارزیابیهای مراحل بعدی آزمونهای تحلیلی اثر میگذارد.
در مرحله آزمون فرضیهها ،الزم است که حسابرسان از منابع گوناگون به اطالعات جدید دسترسی داشته
باشند و در صورت لزوم ،باورهای ابتدایی خود را بازنگری نمایند و فرضیههای جدیدی را طراحی و آزمون
کنند ] 19و  .[23ایرلی ] [15برپایه ادبیات روانشناسی استدالل نمود که روش خودتوضیحی منجربه
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کسب دانش بیشتر میگردد .در زمینه حسابرسی نیز ایرلی ] [16شواهد تجربی ارائه نمود مبنی بر اینکه
تمرین به شیوه خودتوضیحی منجربه تقویت قضاوت حرفهای حسابرسان میگردد .پیشتر اشاره شد
حسابرسانی که اطالعات کلی درباره موضوعات حسابرسی در ابتدای کار دریافت میکنند ،بهطور بالقوه
سطح باالیی از اثر هالهای را تجربه مینمایند .تحت این شرایط ،آنان حساسیت کمتری را به تعیین سطح
ریسک تحریف بااهمیت از خود نشان میدهند ] .[13با استفاده از روش خودتوضیحی کسب دانش،
حسابرسانی که تحت تأثیر اثر هالهای هستند ،میتوانند استداللهای خود درباره ارزیابی ریسک
تحریفهای بااهمیت را که قبالً تعیین کردهاند ،مشخص و روشن کنند .این موضوع به حسابرسان کمک
میکند که با پایههای فکری قضاوتهای خود بهتر آشنا شوند .به این ترتیب ،حسابرسان تحت تأثیر
شرایط اثر هالهای ،تصمیمات حسابرسی صحیحتری را از طریق خودتوضیحی اتخاذ میکنند.
گرچه پژوهشهای تجربی اندکی در این رابطه صورت گرفته ،در ادامه به برخی از مطالعات رفتاری و
نزدیک به حوزه علمی پژوهش حاضر ،اشاره میگردد .گاندری [17] 1با بررسی رابطه فشار بودجه زمانی،
نوع شخصیت حسابرسان و ترویج اعمال کاهنده کیفیت حسابرسی ،به این نتیجه رسید که رابطه معناداری
بین فشار بودجه زمانی و اتمام قبل از موعد یک گام حسابرسی وجود دارد .همچنین رابطه معناداری بین
نوع شخصیت حسابرسان و وقوع اعمال کاهنده کیفیت حسابرسی برقرار است .بامبر و الیر [10] 2نیز به
بررسی تأثیر موقعیت موسسات حسابرسی بر استقالل حرفه حسابرسی ،تضاد حرفه – سازمانی و رضایت
شغلی پرداختند .در این مطالعه نشان داده شد که فشار صریح برای بهوجود آمدن رفتار ناکارآمد باعث
میشود که تضاد و تعارضی برای کارکنان حرفهای که مسئولیت سازگار کردن خود با معیارهای اخالقی
را دارند ،بهوجود آید .در مطالعهای دیگر ،یوتامی و همکاران ] [24به بررسی وجود اثر هالهای تحت تأثیر
دامنه اطالعات پرداختند .آنان با استفاده از پرسشنامه و اخد نظرات حسابرسان ،به این نتیجه رسیدند که
پدیده اثر هالهای در بین حسابرسان وجود دارد .توضیح اینکه حسابرسانی که اطالعات کلی درباره موضوع
مورد بررسی دریافت میکنند ،اثر هالهای را تجربه میکنند و سرانجام ،برآورد آنان از ریسک تحریف
بااهمیت ،صحت و دقت کمتری خواهد داشت.
در ایران ،عربصالحی و همکاران ] [4به این نتیجه رسیدند که رفتارهای حرفهای کاهنده کیفیت حسابرسی
تحت تأثیر درک حسابرس از اجرا یا نقض قرارداد روانی و یا تعهدات عاطفی سازمانی قرار نمیگیرد.
همچنین درک حسابرسان از اجرا یا نقض قرارداد روانی و تعهدات عاطفی سازمانی با رفتارهای غیرحرفهای
کاهنده کیفیت حسابرسی ،رابطه معنادار دارد و بهطور غیرمستقیم کیفیت حسابرسی را از طریق کاستن
اتحاد ،کارایی و اثربخشی موسسه حسابرسی به مخاطره میاندازد .مرادی و همکاران ] [6نیز به این نتیجه
رسیدند که کانون کنترل بیرونی ،فشار بودجه زمانی و خود ارزیابی عملکرد پایین ،رابطه مثبتی با اعمال
رفتارهای ناکارآمد حسابرسی دارند .بهعبارت دیگر ،حسابرسانی که رفتار ناکارآمد را در پیش میگیرند،
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غالباً دارای کانون کنترل بیرونی و خود ارزیابی عملکرد پایین بوده و یا تحت فشار بودجه زمانی هستند.
همچنین مشاهده گردید که با افزایش تعهد حرفهای (سازمانی) حسابرسان ،رفتارهای ناکارآمد کاهش
مییابد .الری دشت بیاض و همکاران ] [5نیز گزارش نمودند که بین روابط کاری با سرپرستان حسابرسی
و رفتار ناکارآمد حسابرسان رابطه معکوس وجود دارد .همچنین ،جو اخالقی در سطوح باالی سازمان،
رابطه معکوس بین روابط کاری با سرپرستان حسابرسی و رفتار ناکارآمد حسابرسان را کم میکند.
فرضیه پژوهش
با توجه به مطالب پیشگفته در قسمت مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،فرضیه زیر تبیین و آزمون میشود:

 حسابرسان تحت تأثیر شرایط اثر هالهای ،تصمیمات حسابرسی صحیحتری را از طریق خودتوضیحی
اتخاذ میکنند.
روششناسی پژوهش
این پژوهش از دیدگاه هدف ،پژوهشی شبهتجربی شمرده میشود ،چراکه هدف پژوهش شبهتجربی،
استنباط روابط علت ومعلولی بین پدیدههایی است که مورد کنترل قرار گرفتهاند .از دید نتایج پژوهش،
در دامنه پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد ،زیرا نتایج حاصل از آن میتواند توسط حسابرسان و مدیران
مورد استفاده قرار گیرد .ضمناً میتوان پژوهش حاضر را مطالعهای توصیفی دانست .مطالعه توصیفی شامل
جمعآوری و ارائه منظم دادهها است تا تصویر روشنی از یک موقعیت خاص بهدست آید.
جامعه آماری این پژوهش ،شامل حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران میباشد و در راستای
نمونهگیری ،از فرمول کوکران استفاده شد .با استفاده از این فرمول ،تعداد نمونه برگزیده 336 ،نفر میباشد
که پس از پیگیریهای متعدد تعداد  229پرسشنامه تکمیل شد.
فرآیند اجرای این پژوهش مبتنی بر پرسشنامه و اخذ دیدگاههای حسابرسان است .به این ترتیب،
پرسشنامه مبتنی بر سناریو در اختیار افراد مذکور قرار داده شد .در ابتدای این پرسشنامه ،اطالعات فردی
پاسخدهندگان شامل سن ،جنسیت ،تجربه کاری ،تحصیالت و ...اخذ گردید .سپس ،سناریوی مربوطه در
اختیار ایشان قرار گرفت و توضیح داده شد که شما نقش حسابرس مستقل یک شرکت فرضی را برعهده
دارید و توضیحاتی درباره وضعیت کاری شرکت و بازار رقابتی ،شرایط خرد و کالن اقتصادی پیشروی
شرکت ارائه داده شد .پس از ارائه توضیحات کلی و اخذ نظرات اولیه پاسخدهندگان درباره سطح ریسکها
در قابل پرسشهای هفتگزینهای ،با ارائه توضیحات ثانویه ،سواالتی درباره ارزیابی کلی از سطح ریسکها
مطرح گردید (سنجش اثر هالهای) .در گام بعدی ،شرایطی مطرح شد که القاءکننده فرایند خودتوضیحی
هستند و تحت آن شرایط ،مجدداً نتایج ارزیابی سطح ریسکها تحت بررسی قرار گرفت .برای شناسایی
وجود اثرهالهای و همچنین نقش خودتوضیحی ،به مقایسه سه دسته از پاسخهای فوق پرداخته میشود.
روشهای آماری مورد استفاده بهمنظور آزمون فرضیهها ،عبارت از آمار توصیفی و آزمون  tدونمونهای با
استفاده از نرمافزار  SPSSهستند.
روایی پرسشنامه
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اعتبار یا روایی یعنی اینکه ابزار اندازهگیری تا چه حد مناسب انتخاب شده است و میتواند متغیر مورد
نظر را اندازهگیری کند ] .[2اعتبار محتوایی بیانگر آن است که پرسشها در راستای هدفهای مورد نظر
تهیه شده و هدف را بهطور مناسب اندازهگیری میکند ] .[7در این پژوهش با استفاده از مطالعه انجام
شده توسط یوتامی و همکاران ] [24و نظرات خبرگان رشته ،پرسشنامهای تدوین شد و مبنای بررسیها
قرار گرفت .بنابراین ،پرسشنامه از اعتبار محتوایی برخوردار است .اعتبار ساختاری ،مربوط به مفاهیم یا
ویژگیهایی است که از طریق پرسشنامه مورد سنجش قرار میگیرد .این موضوع بهطور مستقیم قابل
مشاهده نبوده و تنها بهصورت غیرمستقیم ،قابل مشاهده و ارزیابی است .یکی از روشهای آزمون اعتبار
ساختاری ،مقایسه یافتههای پژوهش با نتایج پژوهشهای مشابه است .اگر نتایج به دست آمده به هم
نزدیک باشد ،اعتبار ساختاری ابزار اندازهگیری تأیید میشود ] .[7از آنجا که تا کنون پژوهشی در ارتباط
با موضوع پژوهش حاضر در ایران انجام نشده است ،این شیوه نمیتوانست برای تعیین اعتبار ساختاری
ابزار اندازهگیری مورد استفاده قرار گیرد .از این رو ،برای آزمون اعتبار ساختاری از نظرات متخصصان و
تعدادی از افراد عضو جامعه حسابداران رسمی و اساتید حسابداری استفاده شده است .به دلیل عدم
شناسایی مشکالت مفهومی توسط ایشان ،اعتبار ساختاری پرسشنامه تأیید شد.
پایایی پرسشنامه
پایایی ابزار اندازهگیری یعنی اینکه ابزار اندازهگیری انتخاب شده ،در صورت تکرار اندازهگیری متغیرها
در شرایط یکسان ،تا چه حد نتایج مشابهی را ارائه میکند ] .[2همچنین میتوان گفت که پایایی ابزار
اندازهگیری ،درجهای است که نتایج بهدست آمده میتواند از اندازهگیری مجدد نیز بهدست آید .به بیان
دیگر ،با بهکارگیری ابزار اندازهگیری در موقعیتهای یکسان ،باید نتایج یکسانی حاصل شود .در پژوهش
حاضر ،از روش بازآزمایی برای آزمون ثبات نتایج اندازهگیری استفاده شد .این روش عبارت است از ارائه
یک آزمون بیش از یک بار در یک گروه آزمودنی تحت شرایط یکسان .برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد
با این روش ،ابتدا ابزار اندازهگیری بر روی یک گروه آزمودنی اجرا شده و سپس در فاصله زمانی کوتاهی
دوباره در همان شرایط ،آزمون بر روی همان گروه اجرا میشود .نمرات بهدست آمده از دو آزمون مورد
نظر قرار گرفته و ضریب همبستگی آنها محاسبه میشود .این ضریب نمایانگر قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار
است .این روش برای  20حسابرس که قابلیت دسترسی بیشتری داشتهاند ،اجرا شد .مقدار همبستگی
مقادیر پرسشنامهها ،معنادار در سطح اطمینان  0/99بوده که نشان دهنده میزان پایایی بسیار مطلوب
پرسشنامه است.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
در این قسمت ،میانگین ،میانه (معیارهای مرکزی) ،انحراف معیار ،بیشینه و کمینه (معیارهای پراکندگی)
پاسخهای دریافتی محاسبه و در جدول یک آورده شده است .همانطورکه مشهود است ،باالترین مقادیر
میانگین مربوط به سری پاسخهای سناریوی اثرهالهای است و سری پاسخهای سناریوهای ابتدایی و
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خودتوضیحی دارای مقادیر مشابه و پایینتر از اثر هالهای هستند .در مورد مشخصات پاسخدهندگان
گفتنی است که اکثر پاسخدهندگان دارای مدرک کارشناسی ،فارغالتحصیل رشته حسابداری ،دارای سابقه
فعالیت در حرفه حسابداری و مرد بودهاند.
جدول  .1آمار توصیفی
سناریو

ابتدایی

اثر هالهای

خودتوضیحی

عبارات

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف
معیار

ارزیابی اولیه از مدیریت بازار خرد
توسط شرکت

2/688

3/000

7/000

1/000

1/011

ارزیابی اولیه از سیستم فروش شرکت

2/455

2/000

7/000

1/000

1/22

ارزیابی اولیه از عملکرد مالی شرکت

2/502

2/000

7/000

1/000

1/191

ارزیابی اولیه از ریسک تحریف حساب
فروش در شرکت مورد بررسی که یک
شرکت خرده فروشی بزرگ و صاحب-
نام است

2/844

3/000

7/000

1/000

1/317

ارزیابی اولیه از ریسک تحریف حساب
بهای تمام شده کاالی فروخته شده در
شرکت مورد بررسی که یک شرکت
خرده فروشی بزرگ و صاحبنام است

2/425

2/000

7/000

1/000

0/794

ارزیابی از مدیریت بازار خرد توسط
شرکت

3/94

4/000

7/000

2/000

1/235

ارزیابی از سیستم فروش شرکت

3/916

3/000

7/000

2/000

1/565

ارزیابی از عملکرد مالی شرکت

3/784

3/000

7/000

2/000

1/44

ارزیابی از ریسک تحریف حساب
فروش در شرکت مورد بررسی که یک
شرکت خرده فروشی بزرگ و صاحب-
نام است

4/071

4/000

7/000

2/000

1/491

ارزیابی از ریسک تحریف حساب بهای
تمام شده کاالی فروخته شده در
شرکت مورد بررسی که یک شرکت
خرده فروشی بزرگ و صاحبنام است

3/58

3/000

7/000

2/000

1/043

ارزیابی از مدیریت بازار خرد توسط
شرکت

2/7

3/000

7/000

1/000

1/078
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عبارات

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف
معیار

ارزیابی از سیستم فروش شرکت

2/431

2/000

7/000

1/000

1/116

ارزیابی از عملکرد مالی شرکت

2/508

2/000

7/000

1/000

1/176

ارزیابی از ریسک تحریف حساب
فروش در شرکت مورد بررسی که یک
شرکت خرده فروشی بزرگ و صاحب-
نام است

2/838

ارزیابی از ریسک تحریف حساب بهای
تمام شده کاالی فروخته شده در
شرکت مورد بررسی که یک شرکت
خرده فروشی بزرگ و صاحبنام است

2/425

سناریو

3/000

2/000

7/000

6/000

1/000

1/000

1/309

0/763

آمار استنباطی
وجود پدیده اثر هالهای
در راستای شناسایی وجود پدیده اثر هالهای ،به مقایسه مقادیر پاسخهای دریافتی در شرایط ابتدایی و اثر
هالهای با استفاده از آزمون  tدو نمونهای پرداخته میشود.
در مورد عبارت نخست ،مقدار سطح معناداری برای آزمون همسانی واریانس برابر  0/166است که این
مقدار بزرگتر از  0/05میباشد .بنابراین ،فرض همسانی واریانسها رد نمیشود .پس مقدار آماره  tتحت
همسانی واریانسها مورد توجه است .مقدار آماره آزمون  -10/129و سطح معناداری آن کوچکتر از 0/05
است که در ناحیه رد فرض برابری میانگینها قرار میگیرد .بنابراین ،بین میانگین این دو گروه از پاسخهای
سناریوها ،تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به مقادیر میانگینها و اینکه میانگین سری پاسخهای
سناریوی اثر هالهای ،بزرگتر از سری پاسخهای سناریوی ابتدایی است ،میتوان گفت که در مورد عبارت
نخست ،وجود اثر هالهای تأیید میشود.
جدول  .2آزمون  tدونمونهای – اثر هالهای عبارت نخست
آزمون  tبرابری میانگین
معناداری

آماره t

0/000

-10/129

0/000

-10/129

آزمون همسانی واریانس
معناداری

آماره F

0/166

1/93

برابری یا ناهمسانی واریانسها

میانگین

سناریو

با فرض همسانی واریانسها

2/69

ابتدایی

با فرض ناهمسانی واریانسها

3/94

اثر هالهای

در مورد عبارت دوم ،مقدار سطح معناداری برای آزمون همسانی واریانس برابر  0/002است که این مقدار
کوچکتر از  0/05میباشد .بنابراین ،فرض همسانی واریانسها رد میشود .پس مقدار آماره  tتحت
ناهمسانی واریانسها مورد توجه است .مقدار آماره آزمون  -9/511و سطح معناداری آن کوچکتر از 0/05
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است که در ناحیه رد فرض برابری میانگینها قرار میگیرد .بنابراین ،بین میانگین این دو گروه از پاسخهای
سناریوها ،تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به مقادیر میانگینها و اینکه میانگین سری پاسخهای
سناریوی اثر هالهای ،بزرگتر از سری پاسخهای سناریوی ابتدایی است ،میتوان گفت که در مورد عبارت
دوم ،وجود اثر هالهای تأیید میشود.
جدول  .3آزمون  tدونمونهای – اثر هالهای عبارت دوم
آزمون  tبرابری میانگین
معناداری

آماره t

0/000

-9/511

0/000

-9/511

آزمون همسانی واریانس
معناداری

آماره F

0/002

9/716

برابری یا ناهمسانی واریانسها

میانگین

سناریو

با فرض همسانی واریانسها

2/46

ابتدایی

با فرض ناهمسانی واریانسها

3/92

اثر هالهای

در مورد عبارت سوم ،مقدار سطح معناداری برای آزمون همسانی واریانس برابر  0/015است که این مقدار
کوچکتر از  0/05میباشد .بنابراین ،فرض همسانی واریانسها رد میشود .پس مقدار آماره  tتحت
ناهمسانی واریانسها مورد توجه است .مقدار آماره آزمون  -8/859و سطح معناداری آن کوچکتر از 0/05
است که در ناحیه رد فرض برابری میانگینها قرار میگیرد .بنابراین ،بین میانگین این دو گروه از پاسخهای
سناریوها ،تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به مقادیر میانگینها و اینکه میانگین سری پاسخهای
سناریوی اثر هالهای ،بزرگتر از سری پاسخهای سناریوی ابتدایی است ،میتوان گفت که در مورد عبارت
سوم ،وجود اثر هالهای تأیید میشود.
جدول  .4آزمون  tدونمونهای – اثر هالهای عبارت سوم
آزمون  tبرابری میانگین
معناداری

آماره t

0/000

-8/859

0/000

-8/859

آزمون همسانی واریانس
معناداری

آماره F

0/015

5/956

برابری یا ناهمسانی واریانسها

میانگین

سناریو

با فرض همسانی واریانسها

2/5

ابتدایی

با فرض ناهمسانی واریانسها

3/78

اثر هالهای

در مورد عبارت چهارم ،مقدار سطح معناداری برای آزمون همسانی واریانس برابر  0/126است که این
مقدار بزرگتر از  0/05میباشد .بنابراین ،فرض همسانی واریانسها رد نمیشود .پس مقدار آماره  tتحت
همسانی واریانسها مورد توجه است .مقدار آماره آزمون  -7/973و سطح معناداری آن کوچکتر از 0/05
است که در ناحیه رد فرض برابری میانگینها قرار میگیرد .بنابراین ،بین میانگین این دو گروه از پاسخهای
سناریوها ،تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به مقادیر میانگینها و اینکه میانگین سری پاسخهای
سناریوی اثر هالهای ،بزرگتر از سری پاسخهای سناریوی ابتدایی است ،میتوان گفت که در مورد عبارت
چهارم ،وجود اثر هالهای تأیید میشود.
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جدول  .5آزمون  tدونمونهای – اثر هالهای عبارت چهارم

آزمون  tبرابری میانگین
معناداری

آماره t

0/000

-7/973

0/000

-7/973

آزمون همسانی واریانس
معناداری

آماره F

0/126

2/356

برابری یا ناهمسانی واریانسها

میانگین

سناریو

با فرض همسانی واریانسها

2/84

ابتدایی

با فرض ناهمسانی واریانسها

4/07

اثر هالهای

در مورد عبارت پنجم ،مقدار سطح معناداری برای آزمون همسانی واریانس برابر  0/013است که این
مقدار کوچکتر از  0/05میباشد .بنابراین ،فرض همسانی واریانسها رد میشود .پس مقدار آماره  tتحت
ناهمسانی واریانسها مورد توجه است .مقدار آماره آزمون  -11/389و سطح معناداری آن کوچکتر از 0/05
است که در ناحیه رد فرض برابری میانگینها قرار میگیرد .بنابراین ،بین میانگین این دو گروه از پاسخهای
سناریوها ،تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به مقادیر میانگینها و اینکه میانگین سری پاسخهای
سناریوی اثر هالهای ،بزرگتر از سری پاسخهای سناریوی ابتدایی است ،میتوان گفت که در مورد عبارت
پنجم ،وجود اثر هالهای تأیید میشود .به این ترتیب ،باتوجه به جداول و توضیحات ارائه شده ،در مجموع
وجود اثر هالهای مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول  .6آزمون  tدونمونهای – اثر هالهای عبارت پنجم
آزمون  tبرابری میانگین
معناداری

آماره t

0/000

-11/389

0/000

-11/389

آزمون همسانی واریانس
معناداری

آماره F

0/013

6/227

برابری یا ناهمسانی واریانسها

میانگین

سناریو

با فرض همسانی واریانسها

2/43

ابتدایی

با فرض ناهمسانی واریانسها

3/58

اثر هالهای

نقش فرایند خودتوضیحی
در راستای شناسایی نقش فرایند خودتوضیحی ،به مقایسه مقادیر پاسخهای دریافتی در شرایط اثر هالهای
و خودتوضیحی و همچنین شرایط ابتدایی و خودتوضیحی با استفاده از آزمون  tدو نمونهای پرداخته
میشود.
در مورد عبارت نخست در جدول هفت ،مقدار سطح معناداری برای آزمون همسانی واریانس برابر 0/439
است که این مقدار بزرگتر از  0/05میباشد .بنابراین ،فرض همسانی واریانسها رد نمیشود .پس مقدار
آماره  tتحت همسانی واریانسها مورد توجه است .مقدار آماره آزمون  9/768و سطح معناداری آن کوچکتر
از  0/05است که در ناحیه رد فرض برابری میانگینها قرار میگیرد .بنابراین ،بین میانگین این دو گروه
از پاسخهای سناریوها ،تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به مقادیر میانگینها و اینکه میانگین سری
پاسخهای سناریوی اثر هالهای ،بزرگتر از سری پاسخهای سناریوی خودتوضیحی است ،میتوان گفت که
در مورد عبارت نخست ،خودتوضیحی موجب تضعیف نقش اثر هالهای در تصمیمات حسابرسان میگردد.
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در مورد عبارت نخست در جدول هشت ،مقدار سطح معناداری برای آزمون همسانی واریانس برابر 0/5
است که این مقدار بزرگتر از  0/05میباشد .بنابراین ،فرض همسانی واریانسها رد نمیشود .پس مقدار
آماره  tتحت همسانی واریانسها مورد توجه است .مقدار آماره آزمون  -0/105و سطح معناداری آن بزرگتر
از  0/05است که در ناحیه رد فرض برابری میانگینها قرار نمیگیرد .بنابراین ،بین میانگین این دو گروه
از پاسخهای سناریوها ،تفاوت معناداری وجود ندارد و لذا خودتوضیحی میتواند دیدگاه حسابرسان را به
حالت اولیه بازگرداند و در مورد عبارت نخست ،خودتوضیحی موجب تضعیف نقش اثر هالهای در تصمیمات
حسابرسان میگردد.
جدول  .7آزمون  tدونمونهای – اثر هالهای و خودتوضیحی عبارت نخست
آزمون  tبرابری
میانگین
معناداری

آماره t

0/000

9/768

0/000

9/768

آزمون همسانی
واریانس
معناداری
0/439

آماره F
0/601

برابری یا ناهمسانی
واریانسها

سناریو

میانگین

با فرض همسانی واریانسها

3/94

اثر هالهای

با فرض ناهمسانی واریانس-
ها

2/7

خودتوضیحی

جدول  .8آزمون  tدونمونهای – سناریوی ابتدایی و خودتوضیحی عبارت نخست

آزمون  tبرابری
میانگین
معناداری

آماره t

0/917

-0/105

0/917

-0/105

آزمون همسانی
واریانس
معناداری

0/5

آماره F

0/456

برابری یا ناهمسانی
واریانسها

میانگین

با فرض همسانی
واریانسها

2/69

با فرض ناهمسانی
واریانسها

2/7

سناریو

ابتدایی
خودتوضیحی

در مورد عبارت دوم در جدول نه ،مقدار سطح معناداری برای آزمون همسانی واریانس برابر  0/000است
که این مقدار کوچکتر از  0/05میباشد .بنابراین ،فرض همسانی واریانسها رد میشود .پس مقدار آماره
 tتحت ناهمسانی واریانسها مورد توجه است .مقدار آماره آزمون  9/98و سطح معناداری آن کوچکتر از
 0/05است که در ناحیه رد فرض برابری میانگینها قرار میگیرد .بنابراین ،بین میانگین این دو گروه از
پاسخهای سناریوها ،تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به مقادیر میانگینها و اینکه میانگین سری
پاسخهای سناریوی اثر هالهای ،بزرگتر از سری پاسخهای سناریوی خودتوضیحی است ،میتوان گفت که
در مورد عبارت دوم ،خودتوضیحی موجب تضعیف نقش اثر هالهای در تصمیمات حسابرسان میگردد.
در مورد عبارت دوم در جدول ده ،مقدار سطح معناداری برای آزمون همسانی واریانس برابر  0/428است
که این مقدار بزرگتر از  0/05میباشد .بنابراین ،فرض همسانی واریانسها رد نمیشود .پس مقدار آماره t
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تحت همسانی واریانسها مورد توجه است .مقدار آماره آزمون  0/187و سطح معناداری آن بزرگتر از
 0/05است که در ناحیه رد فرض برابری میانگینها قرار نمیگیرد .بنابراین ،بین میانگین این دو گروه از
پاسخهای سناریوها ،تفاوت معناداری وجود ندارد و لذا خودتوضیحی میتواند دیدگاه حسابرسان را به
حالت اولیه بازگرداند و در مورد عبارت دوم ،خودتوضیحی موجب تضعیف نقش اثر هالهای در تصمیمات
حسابرسان میگردد.
جدول  .9آزمون  tدونمونهای – اثر هالهای و خودتوضیحی عبارت دوم
آزمون  tبرابری
میانگین
معناداری

آماره t

0/000

9/98

0/000

9/98

آزمون همسانی
واریانس
معناداری
0/000

آماره F
15/633

برابری یا ناهمسانی
واریانسها

سناریو

میانگین

با فرض همسانی واریانسها

3/92

اثر هالهای

با فرض ناهمسانی واریانس-
ها

2/43

خودتوضیحی

جدول  .10آزمون  tدونمونهای – سناریوی ابتدایی و خودتوضیحی عبارت دوم
آزمون  tبرابری
میانگین
معناداری

آماره t

0/024

0/187

0/024

0/187

آزمون همسانی
واریانس
معناداری
0/428

آماره F
0/629

برابری یا ناهمسانی
واریانسها

میانگین

سناریو

با فرض همسانی واریانسها

2/46

ابتدایی

با فرض ناهمسانی واریانس-
ها

2/43

خودتوضیحی

در مورد عبارت سوم در جدول یازده ،مقدار سطح معناداری برای آزمون همسانی واریانس برابر 0/007
است که این مقدار کوچکتر از  0/05میباشد .بنابراین ،فرض همسانی واریانسها رد میشود .پس مقدار
آماره  tتحت ناهمسانی واریانسها مورد توجه است .مقدار آماره آزمون  8/864و سطح معناداری آن
کوچکتر از  0/05است که در ناحیه رد فرض برابری میانگینها قرار میگیرد .بنابراین ،بین میانگین این
دو گروه از پاسخهای سناریوها ،تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به مقادیر میانگینها و اینکه میانگین
سری پاسخهای سناریوی اثر هالهای ،بزرگتر از سری پاسخهای سناریوی خودتوضیحی است ،میتوان
گفت که در مورد عبارت سوم ،خودتوضیحی موجب تضعیف نقش اثر هالهای در تصمیمات حسابرسان
میگردد.
در مورد عبارت سوم در جدول دوازده ،مقدار سطح معناداری برای آزمون همسانی واریانس برابر 0/772
است که این مقدار بزرگتر از  0/05میباشد .بنابراین ،فرض همسانی واریانسها رد نمیشود .پس مقدار
آماره  tتحت همسانی واریانسها مورد توجه است .مقدار آماره آزمون  -0/046و سطح معناداری آن بزرگتر
از  0/05است که در ناحیه رد فرض برابری میانگینها قرار نمیگیرد .بنابراین ،بین میانگین این دو گروه
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از پاسخهای سناریوها ،تفاوت معناداری وجود ندارد و لذا خودتوضیحی میتواند دیدگاه حسابرسان را به
حالت اولیه بازگرداند و در مورد عبارت سوم ،خودتوضیحی موجب تضعیف نقش اثر هالهای در تصمیمات
حسابرسان میگردد.
جدول  .11آزمون  tدونمونهای – اثر هالهای و خودتوضیحی عبارت سوم

آزمون  tبرابری
میانگین
معناداری

آماره t

0/000

8/864

0/000

8/864

آزمون همسانی
واریانس
معناداری

0/007

آماره F

7/28

برابری یا ناهمسانی
واریانسها

میانگین

با فرض همسانی
واریانسها

3/78

با فرض ناهمسانی
واریانسها

2/51

سناریو

اثر هالهای
خودتوضیحی

جدول  .12آزمون  tدونمونهای – سناریوی ابتدایی و خودتوضیحی عبارت سوم
آزمون  tبرابری
میانگین
معناداری

آماره t

0/963

-0/046

0/963

-0/046

آزمون همسانی
واریانس
معناداری
0/772

آماره F
0/084

برابری یا ناهمسانی
واریانسها

میانگین

سناریو

با فرض همسانی واریانسها

2/5

ابتدایی

با فرض ناهمسانی واریانس-
ها

2/51

خودتوضیحی

در مورد عبارت چهارم در جدول سیزده ،مقدار سطح معناداری برای آزمون همسانی واریانس برابر 0/135
است که این مقدار بزرگتر از  0/05میباشد .بنابراین ،فرض همسانی واریانسها رد نمیشود .پس مقدار
آماره  tتحت همسانی واریانسها مورد توجه است .مقدار آماره آزمون  8/032و سطح معناداری آن کوچکتر
از  0/05است که در ناحیه رد فرض برابری میانگینها قرار میگیرد .بنابراین ،بین میانگین این دو گروه
از پاسخهای سناریوها ،تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به مقادیر میانگینها و اینکه میانگین سری
پاسخهای سناریوی اثر هالهای ،بزرگتر از سری پاسخهای سناریوی خودتوضیحی است ،میتوان گفت که
در مورد عبارت چهارم ،خودتوضیحی موجب تضعیف نقش اثر هالهای در تصمیمات حسابرسان میگردد.
در مورد عبارت چهارم در جدول چهارده ،مقدار سطح معناداری برای آزمون همسانی واریانس برابر 0/955
است که این مقدار بزرگتر از  0/05میباشد .بنابراین ،فرض همسانی واریانسها رد نمیشود .پس مقدار
آماره  tتحت همسانی واریانسها مورد توجه است .مقدار آماره آزمون  0/042و سطح معناداری آن بزرگتر
از  0/05است که در ناحیه رد فرض برابری میانگینها قرار نمیگیرد .بنابراین ،بین میانگین این دو گروه
از پاسخهای سناریوها ،تفاوت معناداری وجود ندارد و لذا خودتوضیحی میتواند دیدگاه حسابرسان را به
حالت اولیه بازگرداند و در مورد عبارت چهارم ،خودتوضیحی موجب تضعیف نقش اثر هالهای در تصمیمات
حسابرسان میگردد.
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جدول  .13آزمون  tدونمونهای – اثر هالهای و خودتوضیحی عبارت چهارم
آزمون  tبرابری
میانگین

معناداری

آماره t

0/000

8/032

0/000

8/032

آزمون همسانی
واریانس
معناداری
0/135

آماره F
2/251

برابری یا ناهمسانی
واریانسها

سناریو

میانگین

با فرض همسانی واریانسها

4/07

اثر هالهای

با فرض ناهمسانی واریانس-
ها

2/84

خودتوضیحی

جدول  .14آزمون  tدونمونهای – سناریوی ابتدایی و خودتوضیحی عبارت چهارم
آزمون  tبرابری میانگین
معناداری

آماره t

0/967

0/042

0/967

0/042

آزمون همسانی واریانس
معناداری

آماره F

0/955

0/003

برابری
واریانسها

یا

ناهمسانی

میانگین

سناریو

با فرض همسانی واریانسها

2/84

ابتدایی

با فرض ناهمسانی واریانسها

2/84

خودتوضیحی

در مورد عبارت پنجم در جدول پانزده ،مقدار سطح معناداری برای آزمون همسانی واریانس برابر 0/008
است که این مقدار کوچکتر از  0/05میباشد .بنابراین ،فرض همسانی واریانسها رد میشود .پس مقدار
آماره  tتحت ناهمسانی واریانسها مورد توجه است .مقدار آماره آزمون  11/552و سطح معناداری آن
کوچکتر از  0/05است که در ناحیه رد فرض برابری میانگینها قرار میگیرد .بنابراین ،بین میانگین این
دو گروه از پاسخهای سناریوها ،تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به مقادیر میانگینها و اینکه میانگین
سری پاسخهای سناریوی اثر هالهای ،بزرگتر از سری پاسخهای سناریوی خودتوضیحی است ،میتوان
گفت که در مورد عبارت پنجم ،خودتوضیحی موجب تضعیف نقش اثر هالهای در تصمیمات حسابرسان
میگردد.
در مورد عبارت پنجم در جدول شانزده ،مقدار سطح معناداری برای آزمون همسانی واریانس برابر 0/922
است که این مقدار بزرگتر از  0/05میباشد .بنابراین ،فرض همسانی واریانسها رد نمیشود .پس مقدار
آماره  tتحت ناهمسانی واریانسها مورد توجه است .مقدار آماره آزمون کوچکتر از  +1/965و سطح
معناداری آن بزرگتر از  0/05است که در ناحیه رد فرض برابری میانگینها قرار نمیگیرد .بنابراین ،بین
میانگین این دو گروه از پاسخهای سناریوها ،تفاوت معناداری وجود ندارد و لذا خودتوضیحی میتواند
دیدگاه حسابرسان را به حالت اولیه بازگرداند و در مورد عبارت پنجم ،خودتوضیحی موجب تضعیف نقش
اثر هالهای در تصمیمات حسابرسان میگردد .به این ترتیب ،استدالل میگردد که حسابرسان تحت تأثیر
شرایط اثر هالهای ،تصمیمات حسابرسی صحیحتری را از طریق خودتوضیحی اتخاذ میکنند.
جدول  .15آزمون  tدونمونهای – اثر هالهای و خودتوضیحی عبارت پنجم
آزمون  tبرابری میانگین
معناداری

آماره t

0/000

11/552

0/000

11/552

آزمون همسانی واریانس
معناداری

آماره F

0/008

7/032

برابری
واریانسها

یا

ناهمسانی

میانگین

سناریو

با فرض همسانی واریانسها

3/58

اثر هالهای

با فرض ناهمسانی واریانسها

2/43

خودتوضیحی
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جدول  .16آزمون  tدونمونهای – سناریوی ابتدایی و خودتوضیحی عبارت پنجم
آزمون  tبرابری
میانگین
معناداری

آماره t

0/999

0/0001

0/999

0/0001

آزمون همسانی
واریانس
معناداری
0/922

آماره F
0/01

برابری یا ناهمسانی
واریانسها

میانگین

سناریو

با فرض همسانی واریانسها

2/43

ابتدایی

با فرض ناهمسانی واریانس-
ها

2/43

خودتوضیحی

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش تالش گردید تا در کنار بررسی نقش اثر هالهای در اتخاذ تصمیمات حسابرسان ،تأثیر
فرایند خودتوضیحی بر این نقش مورد ارزیابی قرار گیرد .به این منظور از دیدگاه حسابرسان عضو جامعه
حسابداران رسمی ایران و آزمون  tدونمونهای استفاده گردید و نتایج بررسیها نشان داد که حسابرسان
تحت تأثیر شرایط اثر هالهای ،تصمیمات حسابرسی صحیحتری را از طریق فرایند خودتوضیحی اتخاذ
میکنند .در این رابطه الزم به توضیح است که اثر هالهای موجب میشود که افراد بههنگام ارزیابی و
وزندهی به اطالعات ،معیارهای خود را تغییر دهند .اودانل و شولتز ] [22دریافتند که حسابرسان بههنگام
اجرای ارزیابی استراتژیک و تجربه اثر هالهای ،حساسیت کمتری به نوسانات متضاد حساب در آزمونهای
تحلیلی نشان میدهند .به بیان کوپر ] [14نیز موسسات حسابرسی میتوانند از طریق طراحی برنامههای
تمرینی و آموزشی ،قضاوت حرفهای حسابرسان را تقویت نمایند .عالوه براین ،در مرحله آزمون فرضیهها،
الزم است که حسابرسان از منابع گوناگون به اطالعات جدید دسترسی داشته باشند و در صورت لزوم،
باورهای ابتدایی خود را بازنگری نمایند و فرضیههای جدیدی را طراحی و آزمون نمایند .ایرلی ][15
برپایه ادبیات روانشناسی استدالل نمود که روش خودتوضیحی منجربه کسب دانش بیشتر میگردد .در
زمینه حسابرسی نیز ایرلی ] [16شواهد تجربی ارائه نمود مبنی بر اینکه تمرین به شیوه خودتوضیحی
منجربه تقویت قضاوت حرفهای حسابرسان میگردد .گفتنی است با استفاده از روش خودتوضیحی کسب
دانش ،حسابرسانی که تحت تأثیر اثر هالهای هستند ،میتوانند استداللهای خود درباره ارزیابی ریسک
تحریفهای بااهمیت را که قبالً تعیین کردهاند ،مشخص و روشن کنند .به این ترتیب ،حسابرسان تحت
تأثیر شرایط اثر هالهای ،تصمیمات حسابرسی صحیحتری را در صورت اجرای فرایند خودتوضیحی اتخاذ
میکنند .باتوجه به محدودیت مطالعات پژوهشی دراین رابطه ،نتیجه این مطالعه را میتوان منطبق با
نتایج بریوستر ] [13و یوتامی و همکاران ] [24دانست.
پیشنهادها
نتایج بررسیهای صورت گرفته در مطالعه حاضر نشان داد که حسابرسان تحت تأثیر شرایط اثر هالهای،
تصمیمات حسابرسی صحیحتری را از طریق فرایند خودتوضیحی اتخاذ میکنند .به این ترتیب ،به
موسسات حسابرسی و حسابرسان شاغل انفرادی پیشنهاد میشود که عالوه بر توجه به نقش اثر هالهای
در اتخاذ تصمیمات حسابرسی ،رویکردهای را اتخاذ نمایند که تأثیر آن را کمینه سازد و منجربه افزایش
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کیفیت حسابرسی گردد .همانطور که پیشتر اشاره شد ،ازجمله اثربخشترین رویکردها ،استفاده از فرایند
خودتوضیحی میباشد و خواهد توانست نقش اثر هالهای در اتخاذ تصمیمات حسابرسی و متعاقباً کاهش
کیفیت حسابرسی را بهمیزان قابل توجهی بکاهد .لذا موسسات حسابرسی میتوانند با اجرای فرایند
خودتوضیحی در بین کارکنان و همچنین سرپرستان و مدیران ،کیفیت تصمیمات حسابرسی را تقویت
نمایند و در عین حال ،حسابرسان شاغل انفرادی نیز میتوانند فرایند خودتوضیحی را به شخصه برای خود
اجرا کنند .عالوه براین ،به پژوهشگران عالقمند به حوزه حسابرسی و مباحث رفتاری توصیه میشود که
بهمنظور گسترش هرچه بیشتر بعد رفتاری حرفه حسابرسی و افزایش سطح دانش رفتاری مطالعات
حسابرسی ،سایر کجرفتاریها را نیز به موضوعات حسابرسی وارد نمایند و همچنین ،مشابه رویکرد این
مطالعه ،راهکارهای کنترل و تحت تأثیر قرار دادن آنها را تبیین و تشریح کنند.
محدودیتها
الزم به ذکر است که انجام این پژوهش دچار محدودیتهای زیر بوده است:
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پژوهش است.
 .2این پژوهش در محدوده جغرافیایی استان تهران انجام شده است که ممکن است نتایج آن قابل تعمیم
به تمام حسابرسان و موسسات حسابرسی کشور نباشد.
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Halo effect causes individuals to change their criteria when assessing and weighting
information. Using self-explanation method of acquiring knowledge, auditors affected
by halo effect will be able to specify their arguments about the risk of assessing
material misstatements which they have already identified. The main problem this
study seeks to investigate and analyze is to increase the quality of auditors’ decision
making and judgments in order to further increase audit quality. Although recent
empirical evidence has reported a decrease in halo effect through gaining experience,
no solution has yet been proposed to reduce halo effect. In this regard, this study
examines the role of halo effect in auditors’ decision making by emphasizing selfexplanation process. The final sample of the study includes 229 auditors of Iranian
Society of Certified Accountants. Also, Utami et al, (2017)’s adjusted questionnaire
was used to collect the information. To analysis data, descriptive statistics and t-test
were used. The results showed that under the influence of halo effect, auditors would
make more proper audit decisions through self-explanation.
Keywords: Halo Effect, Self-Explanation Process, Auditor's Decision Making.
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