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 مقدمه

 با حسابرس هم و قاضی هم دارد. هادادگاه در قضاوت به زیادی شباهت که است ای حرفه حسابرسی

 اساس بر نهایت در و نموده ارزیابی و آوریجمع را ادعاها پشتوانه شواهد هستند، مواجه ادعاهایی

 اصلی گوهر ای،حرفه قضاوت .[24] کنندمی قضاوت و داده نظر هاستآن اختیار در که معیارهایی

 درکل و حسابرس قضاوت از ناشی شود ایجاد مالی هایصورت حسابرسی با که ارزشی است. حسابرسی

 انجام حسابرسی و حسابداری استانداردهای چارچوب در که است ای حرفه هایقضاوت مجموعه از ناشی

 موضوع به حسابداری اساتید و دانشجویان محققان، از بسیاری توجه اخیر هایسال در [15] شودمی

 بیان را ایحرفه قضاوت موضوع اهمیت توجه، جلب این است. شده جلب حسابرسان ایحرفه قضاوت

 حسابرسان به بزرگی کمک تواندمی هستند مؤثر ایحرفه قضاوت بر که عواملی شناسایی بنابراین کند.می

 از دور به و ای حرفه استانداردهای و اصول براساس حسابرسان قضاوت که صورتی در .[6] نماید مستقل

 یحرفه در شود.می بیشتر حسابرسی گزارشات به اتکاپذیری شود، انجام سوگیری و تعصب هرگونه

 نمایند. اعتماد یکدیگر به باید ناچار به صاحبکار، )مدیریت( و حسابرس شرایط، از برخی در حسابرسی،

 نام به موضوعی حسابرسی، تحقیقات در باشد. داشتهپی در مثبتی و منفی پیامدهای تواندمی اعتماد این

 صاحبکار مدیریت و حسابرسان بین نزدیک روابط که دارد وجود استدالل این، دارد. وجود 1اعتماد خطر

 .[21] نمایدمی تهدید را حسابرسان ایحرفه تردید نتیجه، در و شودمی 2فردیبین اعتماد ایجاد موجب

 است شده مشخص حسابرسان تردید بر فردیبین اعتماد منفی تأثیر نیز، تجربی مطالعات از برخی در

 مدیریت، رشته ادبیات در نمونه، عنوان به باشد. داشته نیز مثبتی جنبه تواندمی فردی بین اعتماد اما .[32]

 گرددمی یاد دارد، سازمانی درون روابط بر مثبتی تأثیرات که کلیدی عامل عنوان به فردیبین اعتماد از

 ادبیات در این، بر عالوه .[23] دهد کاهش را 3رفتاری تضاد و ابهام تواندمی فردیبین اعتماد .[14]

 دیگر مطالعات .[28] است شده مشخص ایحرفه تردید بر را فردیبین اعتماد مثبت اثرات نیز حسابرسی

 تایید را اعتماد خطر موضوع با ارتباط در [21] کیلوف و کرلر هایاستدالل منفی اثرات اندنتوانسته نیز

 وجود به خود کیفی مطالعات در [29] همکاران و رنی و [30] ریچارد که است توجه جالب کنند.

 نتایج نمایند.می اشاره حسابرسی فرآیند در ای حرفه تردید و فردیبین اعتماد سازگاری و همبستگی

 و فردیبین اعتماد مفاهیم بین روشن و واضح ارتباط دهنده نشان تنها نه گذشته، هایپژوهش متناقض

 است نیاز مذکور، ابهام به توجه با کند.می اضافه زمینه این در نیز را ابهاماتی بلکه نیست، ایحرفه تردید

 وجود فردیبین اعتماد نقش به تریدقیق تمرکز و نگاه صاحبکار مدیریت( و) حسابرس بین رابطه در تا

  باشد. داشته

 است گرفته صورت حسابرسی در فردیبین اعتماد درباره زیادی تحقیقات و هابررسی اخیر هایسال طی 

 که گردد،می باز 1970 دهه به تحقیقات این شروع دهدمی نشان [26] تان و نلسون هایبررسی .[27]

                                                           
1 Trust Threat 
2 Interpersonal Trust 
3 Behavioral Uncertainty And Conflict 
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 شناختی هایمحدودیت و فردی هایویژگی شواهد، ارزیابی تحلیلی، هایروش روی تمرکز زمان آن در

 -حسابرسی حوزه در عمدتاً تحقیقات این تمرکز 1990 تا 1980 هایسال طی است. بوده حسابرسان

 صاحبکار مدیریت و حسابرس فردیبین اعتماد آیا که بود سؤال این به پاسخ دنبال به که بود شناسیروان

 کمتر بعدی، تحقیقات و تحقیقات این در .[27] خیر؟ یا است سوگیرانه و شناختیروان شرایط تأثیر تحت

 صاحبکار فعالیت نوع حسابرسی، استانداردهای شخصیتی، و فردی هایویژگی چون متغیرهایی بررسی به

 چی مک راستا، این در همچنین است. شده پرداخته نفس به اعتماد و بینی خوش حسابرسی، هایروش و

 دهدمی قرار تأثیر تحت را افراد ایحرفه قضاوت فردی روانشناختی هایتفاوت که رسید نتیجه این به [25]

 مجموعه هاآن همه رودنمی انتظار نیستند مستثنی قاعده این از حسابرسان که این به توجه با .[12]

 دهند. قرار تحلیل و تجزیه مورد و نموده آوری جمع یکسانی اطالعات

 اخیر هایسال در باشد.می ارتباط در جامعه افراد روزمره زندگی با که باشدمی موضوعی فردیبیناعتماد

 مقاالت که طوریبه یافته، افزایش روزافزون طوربه ایرشته بین موضوعات به دانشگاهی نهادهای توجه

 باشد.نمی مستثنی قاعده این از نیز حسابرسی رشته و باشدمی موضوع این بیانگر زمینه این در شده منتشر

 و آثار تواندمی فردیبین اعتماد بر مختلف عوامل و ابعاد بررسی دانشگاهی نهادهای توجه بر عالوه

 حسابرسی کارایی و اثربخشی و اهمیت درجه دامنه و سطح تعیین در حسابرسان برای عملی کاربردهای

 حسابرسان با خود مذاکره الگوی تدوین در پژوهش این نتایج از توانندمی نیز هاشرکت مدیران باشد. داشته

 کافی توجه هنوز فردی،بین اعتماد مقوله به مختلف کشورهای زیاد توجه و رشد رغمعلی نمایند. استفاده

 مختلف متغیرهای که داد نشان را موضوع این پژوهش ادبیات بررسی است. نشده ایران در موضوع این به

 بنابراین شود. گرفته نظر در صاحبکار و حسابرس فردیبین اعتماد محرک عنوان به تواندمی متنوعی و

 ادبیات بررسی با صاحبکار و حسابرس فردی بین اعتماد بر موثر عوامل تا گردیده سعی پژوهش این در

 موضوع افزون روز اهمیت به توجه با گردد. بندیرتبه 1شبکه تحلیل روش به سپس و شناسایی پژوهش

 این هاییافته شود.می حسابرسی حوزه ادبیات گسترش به منجر طریق چند به مطالعه این پژوهش،

 )جنبه دهد گسترش را ایتردیدحرفه و فردیبین اعتماد حوزه ادبیات تواندمی کهاین بر عالوه پژوهش

 عوامل تجمیع برای هاشرکت مدیران و گذارقانون نهادهای استفاده مورد تواندمی پژوهش(، دانشگاهی

 پژوهش این نتایج همچنین پژوهش(. ایحرفه )جنبه شود گرفته نظر در فردیبین اعتماد بر موثر مختلف

 جامعه آموزشی هایکارگاه همچنین و حسابرسی رشته تکمیلی تحصیالت هایکالس در توانمی را

 بحث مورد کنند،می آموزشی هایدوره برگذاری به اقدام که ایحرفه نهادهای سایر و رسمی حسابداران

 ترخاص هایحوزه در پژوهش این هاییافته از توانندمی آینده هایپژوهش همچنین داد. قرار بررسی و

 بپردازند. مذکور ابعاد از کدام هر بررسی به و کرده تمرکز

 بر موثر عوامل که است دانشگاهی هایپژوهش کمبود پژوهش، این انجام در انگیزشی عامل مهمترین

 موثر عوامل گذشته، هایپژوهش از بسیاری باشد. کرده بررسی را صاحبکار و حسابرس فردی بین اعتماد

                                                           
1 Analytic Network Process (ANP) 
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 نیز مختلفی نتایج به و اندداده قرار توجه و بررسی مورد را حسابرسان ایحرفه قضاوت و تردید سطح بر

 در پژوهش موضوع با مشابه خارجی و داخلی مطالعات سایر و مطالعات این بررسی با بنابراین اند.رسیده

 این در شده ذکر هایمحرک ادغام و استفاده با و جامع صورت به که پژوهشی مطالعه، این تدوین زمان

 گام در لذا نماید. تکمیل را پژوهشی خالء این تا دارد سعی پژوهش این و نگرفته انجام کشور در پژوهش

 سعی سپس و شده پرداخته عام صورت به فردیبین اعتماد مهم مقوله معرفی به پژوهش، این نخست

 مدل از استفاده با صاحبکار و حسابرس فردیبین اعتماد هایشاخص و هامحرک این بندیرتبه تا گردیده

 وی رفتار تعیین در مهمی عامل فرد، روانشناختی شرایط که کهاین به توجه با شود. انجام شبکه تحلیل

 چه دارای عوامل این و چیست صاحبکار و حسابرس فردیبین اعتماد بر موثر عوامل که سؤال این است

 تحلیل و هایافته و شناسیروش تجربی، و نظری پیشینه معرفی به پژوهش ادامه در باشند.می وزنی و رتبه

 شود.می مطرح پیشنهاداتی و بحث گیری،نتیجه نهایت در او اشاره هایافته

  پژوهش تجربی و نظری مبانی

  اعتماد در افراد هایتفاوت

 متمایزی هایویژگی و هامشخصه مستلزم است، گیریتصمیم نیازمند که تخصصی حرفه یک به ورود

 قضاوت .[1] است یکنواخت و باال باکیفیت ای حرفه هایقضاوت اتخاذ توانایی آن ترینمهم که است

 قضاوت از ساده تعریف یک این شود.می فعالیت یک به منجر که است تصمیم یک یا انتخاب یک فرآیند

 و اولیه درک شامل قضاوت مفهومی ازلحاظ دارد. تر گسترده مفهومی احتماالً قضاوت فرآیند اما است.

 و ارزش مالحظه موجود، اطالعات به دهیوزن و ارزیابی اطالعات، کسب برای جستجو موضوع، شناخت

 اغلب در که است مفهومی اعتماد .[17] است تصمیم خود اتخاذ نهایت در و بالقوه پیامدهای مطلوبیت

 در تجربه و دانش کاربرد معنای به اعتماد حسابرسی، در .[27] گیردمی قرار استفاده مورد هارشته

 انتخاب درباره گیری تصمیم برای ای حرفه رفتار آیین و حسابرسی حسابداری، استانداردهای چارچوب

 " کند:می بیان [15] کانادا خبره حسابداران انجمن .[9] است مختلف هایگزینه میان از گزینه یک

 از ناشی شود،می ایجاد مالی هایصورت حسابرسی با که ارزشی است. حسابرسی اصلی گوهر اعتماد،

 استانداردهای چارچوب در که است ایحرفه هایقضاوت مجموعه از ناشی کل در و حسابرس قضاوت

 حسابرسی کار یک پایان تا شروع از مراحل تمام در حسابرس "شود.می انجام حسابرسی و حسابداری

 است. مواجه اعتماد با گزارشگری و شواهد ارزیابی و گردآوری ریزی،برنامه کار، یک پذیرش شامل

 گردد.می بر 1970 دهه به حسابرسان فردی هایتفاوت و هاویژگی حوزه در تحقیقات و مطالعات شروع

 ایمالحظه قابل کاهش با ضعیف، نظری مبانی و تحقیقات این ساختار اعتبار از نگرانی دلیل به بعدها اما

 عملکرد و حسابرس شخصیت هایجنبه برخی بین ارتباط بررسی به تحقیقات از حوزه این گردید. مواجه

 اشخاصی .[12] شودمی تلقی پویا و پراسترس محیط یک حسابرسی محیط امروزه .[26] پرداختمی وی

 پیجیده فرآیندی درگیر واقع در دارند، سروکار مالی هایصورت مطلوبیت درستی و صحت مسئولیت با که

 درباره تصمیمگیری و قضاوت که دارند سروکار ای پیچیده شرایط با حسابرسان امروزه هستند. پراسترس و
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 هایتفاوت تأثیر بررسی به مندعالقه حسابداری محققان است. پیچیده نسبتاً امری هاتخصیص این

 هستند. تصمیماتی و هاقضاوت چنین بر فردی روانشناختی

 حسابرسی، مؤسسات اندازه مانند کالنی متغیرهای بیشتر عام، طور به حسابرسی پیرامون اخیر هایپژوهش

 قرار بررسی مورد حسابرسان قضاوت و کیفیت بر را دیگر عوامل و حسابرسی الزحمه حق ها،سازمان اندازه

 این و است اعتماد بر مبتنی حسابرسی در نظرات اظهار از ای عمده ببخش حقیقت، در اما اند؛داده

 پیرامون بتوان تا گیرد قرار بررسی مورد تریدقیق صورت به باید که است حسابرسان شخصیت هایویژگی

 که است معتقد [25] چی مک این بر عالوه .[8] داد انجام تریدقیق مطالعات حسابرسی کیفیت

 شود. شناسایی فردیبین اعتماد بر اثرگذار متغیر یک عنوان به تواندمی فردی روانشناختی هایتفاوت

 ایران، در همچنان اما گرفته قرار تحلیل و بررسی مورد فردیبین اعتماد بر موثر عوامل کشورها بسیاری در

 حوزه در مناسبی افزاییدانش مطالعه این نتایج رودمی انتظار بنابراین است. نشده توجه موضوع این به

 موثر عوامل بندیرتبه و شناسایی پژوهش این در نماید. فرآهم شناسیروان ادبیات همچنین و حسابرسی

 مورد کمتر قبلی، تحقیقات در که شودمی پرداخته صاحبکار مدیریت و حسابرسان فردی بیناعتماد بر

 اند.گرفته قرار آزمون و بررسی

  فردیبین اعتماد اهمیت

 شده داده نشان حسابرسی و حسابداری ادبیات طبق و است مهم بسیار افراد روابط در فردیبین اعتماد

 از برخی باشد. داشته پی در منفی و مثبت اثرات تواندمی صاحبکار و حسابرس فردیبین اعتماد که است

 تواندمی صاحبکار و حسابرس فردیبین اعتماد است. شده اشاره گذشته هایپژوهش در آن مثبت اثرات

 کنترل، و نظارت مخارج کاهش ،2معامله هایهزینه کاهش ،1نمایندگی های هزینه کاهش در مثبتی اثرات

 کیفیت بهبود جهت و همکاری، بهبود روابط، بهبود همچنین ،3قانونی اقدامات از استفاده کاهش

 نشان حسابرسی ادبیات این، بر عالوه .[23] گرددمی اطالعاتی منابع بودن محدود شرایط در گیریتصمیم

 [30] ریچارد .[29] دانندمی مهم بسیار را صاحبکار و خود بین اعتماد موضوع حسابرسان، که دهدمی

 آنها بین اعتماد نمودن مشخص آن هدف که داد انجام را مالی مدیران و حسابرسان با مصاحبه 60حدود

 ویژگی مهمترین اعتماد که نمودند اشاره شونده سوال افراد تمام تقریبا که داد نشان پژوهش نتایج بود.

 کیفیت با حسابرسی یک برای مهم زمینه یک عنوان به و بوده صاحبکار مدیریت و حسابرس بین ارتباط

 فرآیند در اعتماد، مفهوم به حسابرسان که دادند نشان نیز [29] همکاران و رانی شودمی گرفته نظر در باال

 [30] ریچارد نکردند. بررسی را فردیبین اعتماد مفهوم درک آنها البته دهند.می اهمیت بسیار حسابرسی

 دارد. وجود مختلف افراد میان در فردیبین اعتماد متفاوت معنای که داد نشان

 ایحرفه تردید کاهش احتمال صاحبکار، و حسابرس فردیبین اعتماد در مهم عامل یک وجود، این با اما

 فلسفه حوزه دو در را ایحرفه تردید از نظری مدل [19] همکاران و هرت که زیرا باشد.می حسابرس

                                                           
1 Agency Problems 
2 Transaction Costs 
3 Use of Legal Actions 
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 با بعدی چند ساختار عنوان به را ایحرفه تردید مدل آنها اند.نموده بنا حسابرسی ادبیات و تردیدگرایی

 ذهن الف: شامل: و بود شواهد آزمون با مرتبط اولیه شاخص سه کردند. ارائه شاخص یا ویژگی شش

 همکاران و هرت باشد.می )دانش( شواهد کسب برای تحقیق ج: قضاوت، تعلیق ب: سؤالی(، )تفکر پرسشگر

 سازدمی وادار را وی و شده فرد گیریتصمیم و قضاوت تعلیق به منجر تردیدگرایی که کردند تأکید [19]

 مدل چهارم شاخص یا ویژگی باشد. مشاوره و اطالعات برای بیشتر، مدارک و شواهد کشف دنبال به تا

 فهم عنوان با آن از که دارد کار سرو شواهد کننده( )ارائه کننده تهیه فهم با همکاران و هرت تردیدگرایی

 از متفاوتی درک دارای مختلف اشخاص که کردند بیان آنها گردد.می یاد متقابل( )درک فردیبین

 باشند تردیدگرایی از متفاوتی درک دارای مختلف افراد تا گرددمی موجب امر این و باشندمی تردیدگرایی

 متضاد درک این و باشند داشته متفاوتی ادراک مشابه، رویدادهای از مختلف افراد تا شودمی باعث این و

 پنجم ویژگی شود. مختلف افراد توسط نادرست و متعصبانه کننده، گمراه اطالعات ارائه به منجر تواندمی

 در بایستی که است خودرأیی و نفس به اعتماد شامل [19] همکاران و هرت تردیدگرایی مدل ششم و

 و نفس به اعتماد شامل باید تردیدگرایی که نمودند بیان آنها شود. اعمال حسابرسی شواهد آوریجمع

می چالش به را دیگر مفروضات و کندمی ایجاد تردیدگرایان در وسیعی دید هاویژگی این باشد. خودرأیی

 یا معیار شش این کند.می حل را موجود تناقضات و دیگران توسط شده ارائه غلط هایاستدالل و طلبد

 که همانگونه بنابراین، باشد.می تردیدگرایی مبنای که شد مطرح [19] همکاران و هرت توسط شاخص

 تردید کاهش احتمال صاحبکار، و حسابرس فردیبین اعتماد هایخطر مهمترین از یکی گردید، مشخص

 باشد.می حسابرس ایحرفه

 پژوهش تجربی پیشینه

 نتیجه وی پرداخت. حسابرس مسئولیت و بینی خوش بین ارتباط بررسی به خود تحقیق در [13] بیگز

 یابد.می کاهش حسابرس مسئولیت و ایحرفه مراقبت میزان حسابرس، بینی خوش سطح افزایش با گرفت

 در حسابرس کار کیفیت و حسابرس شخصی هایویژگی بین رابطه بررسی به [11] همکاران و آنوگرا

 شامل هاآن نمونه و کردند استفاده نامهپرسش ابزار از خود پژوهش در هاآن پرداختند. اندونزی کشور

 حسابرسان توانایی و تجربه دانش، بین که داد نشان هاآن پژوهش نتایج است. داخلی حسابرس 206

 دارد. وجود رابطه حسابرسی کار کیفیت با داخلی

 و تجربه آموزشی، سوابق قبیل از حسابرسان فردی هایویژگی که دریافتند [16] همکاران و فردیناند

 است. مؤثر هاآن توسط شده انجام حسابرسی کیفیت بر سیاسی، وابستگی

 حسابرس ای حرفه قضاوت و حسابرس )تجربه بین رابطه بررسی به [31] کاردونا و فیگیورا رئوس

 که داد نشان هاآن نتایج است. پرسشنامه هاآن پژوهش ابزار و نفر 250 شامل نمونه تعداد پرداختند.

 ندارد. تأثیر حسابرس قضاوت بر کاری تجربه

 هایقضاوت در هااسترالیایی و هاچینی کاری محافظه میزان بررسی به تحقیقی در [18] همکاران و هو

 خود هایقضاوت در هااسترالیایی با مقایسه در هاچینی که گرفتند نتیجه هاآن پرداختند. حسابداری

 است. ملت دو این فرهنگ بین تفاوت از ناشی موضوع این و کنند.می عمل تر کارانه محافظه
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 با حسابرسان ای حرفه قضاوت ظرفیت به نسبت مطالعات از بسیاری [22] همکاران و لی مطالعات طبق

 تجربه و آموزش تأثیر تحت حسابرسان ای حرفه قضاوت که کنندمی بیان و اندنگریسته تردید دیده

 حتی و است متفاوت دیگر فرد به فردی از و وابسته دیگر پیچیده مسائل و زمان با که است حسابرسان

 قرار بدبینی و بینی خوش مانند وی روانشناختی مسائل و حسابرس شخصیتی هایویژگی تأثیر تحت

 گیرد.می

 قضاوت و حسابرس تخصص بین رابطه بر روانشناسی هایویژگی اثر بررسی به [20] همکاران و کنت

 حسابرس 55 شامل پژوهش نمونه و شد استفاده نامه پرسش ابزار از پژوهش این در پرداختند. حسابرس

 گرفت. قرار بررسی مورد است گذار تأثیر تخصص بر که شاسیروان ویژگی 14 اثر پژوهش این در بود.

 حسابرس قضاوت بر حسابرسی مراحل تمام در روانشناسی ویژگی چهارده که داد نشان پژوهش نتایج

 تخصی، دانش تغییرات، پذیرش پذیری، اعتماد پاسخگویی، شامل شانسیروان هایویژگی دارد. تأثیر

 است. غیره و خالق استرس، کنترل

 به توجه با را تقلب ریسک ارزیابی بر حسابرس ایحرفه تردید هایدیدگاه تاثیر [5] همکاران و حسینی

 سازمان در شاغل حسابرسان از نفر 445 میان در اجتماعی، تضعیف و ارتباطی مهارت کنندگیمداخله اثر

 دهدمی نشان مطالعه این نتایج کردند. بررسی تهران استان حسابرسی خصوصی مؤسسات و حسابرسی

 ریسک ارزیابی بر قضاوت در وقفه و پرسشگر ذهن عامل دو تنها ای،حرفه تردید مشخصه شش میان از که

 یعنی تقلب، ریسک ارزیابی در ایحرفه تردید شاخص سه با ارتباطی مهارت هستند. دارمعنا تقلب

 اجتماعی تضعیف دارد. دارمعنا و مثبت گریمداخله اثر نفس به اعتماد و قضاوت در وقفه دانش، جستجوی

 به اعتماد و قضاوت در وقفه پرسشگر، ذهن یعنی تقلب، ریسک ارزیابی در ایحرفه تردید شاخص سه بر

 دارد. دارمعنا و منفی گریمداخله اثر نفس

 شامل آنها آماری نمونه اند.نموده بررسی را ایحرفه تردید و فردی عواطف رابطه [2] همکاران و امانی

 باشد.می 1396 سال پژوهش انجام زمان و بوده حسابرسی موسسات در شاغل حسابرسان از نفر 107

 رابطه که دهدمی نشان پژوهش نتایج شد. استفاده چندگانه رگرسیون از پژوهش هایداده تحلیل برای

 عواطف بین منفی و دارمعنی رابطه همچنین و ای تردیدحرفه با مثبت عواطف بین مثبتی و دارمعنی

 دارد. وجود ای حرفه تردید با منفی

 حسابرس شغلی پیامدهای بر سوگیرانه و خنثی ایحرفه تردید هایدیدگاه تأثیر [4] زکریایی و حسینی

 به خنثی، و سوگیرانه ایتردیدحرفه بررسی مورد نمونه در که دهدمی نشان نتایج اند. نموده بررسی را

 درک حمایت چنین،هم دارد. سازمان و شریک شده درک حمایت بر مثبت و منفی دارمعنی تأثیر ترتیب

 شغل ترک به تمایل بر منفی تأثیر و فردی، سازمانی رفتار بر مثبت تأثیر غیرمستقیم طور به شریک شده

 گرایش بر مبتنی حسابرسان رفتاری انگیزشی عوامل شناسایی در تواندمی حاصل نتایج دارد. حسابرسان

 کند. ایفا سزاییبه نقش حسابرسی موسسات انسانی هایدارایی حفظ و آنان، تردیدگرایی
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 براساس نمودند. تدوین مبنایی نظریه اساس بر را حسابرس ایحرفه تردید مدل [10] همکاران و مهرانی

 حسابرسی، در ایحـرفه تـردید اساسی هسته عنوان به «گمان بر مبتنی شک» داشتن پژوهش، های یافته

 است. یافته مهمترین

 فصل و حل برای مدیریت و حسابرس رفتار نحوه بر مؤثر اقتضایی عوامل [3] همکاران و یگانهحساس 

 53 بین پرسشنامه توزیع با را مالی گزارشگری نحوه با ارتباط در صاحبکار با حسابرس نظرهایاختالف

 نشان آنها هاییافته دادند. قرار بررسی مورد ایران رسمی حسابداران جامعه عضو رسمی حسابداران از نفر

 انتخاب بر را تاثیرگذاری میزان بیشترین شرکتی حاکمیت هایمکانیزم اقتضایی، عوامل بین از داد

 است. داشته اعتماد هایاستراتژی

 این در پرداختند. حسابرس قضاوت بر فردی هایتفاوت تاثیر بررسی به [7] ناصری و گراغانی سعیدی

 ویژگی دو و تجربه( و )جنسیت شناختیجمعیت ویژگی دو شامل فردی ویژگی چهار اثر پژوهش

 جامعه است. گرفته قرار مطالعه مورد ایحرفه قضاوت بر نفس( به اعتماد و بینی )خوش شناختیروان

 انجام برای بودند. ایران رسمی حسابداران جامعه عضو مؤسسات در شاغل حسابرسان پژوهش این آماری

 هاینامهپرسش از هاآزمودنی شخصیت سنجش و هاداده منظور به و آزمایشی طرح یک از تحقیق این

 استیودنت -تی آزمون از استفاده با شده آوریجمع هایداده است. شده استفاده شناسیروان استاندارد

 مقاله این در مطالعه مورد متغیرهای کلیه دهدمی نشان تحقیق نتایج گرفت. قرار تحلیل و تجزیه مورد

 حسابرسان ایحرفه قضاوت در تفاوت وجود به منجر جنسیت( و تجربه نفس، به اعتماد و بینی )خوش

 شود.می

 پژوهش هایپرسش

 است؟ چگونه ایران در فردیبین اعتماد هایمحرک بندیرتبه که است این حاضر پژوهش اصلی پرسش

 بررسی هامحرک این تا شده سعی و شده معرفی شاخص 69 و محرک 17 پرسش، این به گوییپاسخ برای

 پژوهش این فرعی هایپرسش دیگر، عبارت به گردند. بندیرتبه هاراشاخص و هامحرک این نهایت در و

 است: زیر شرح به

 چیست؟ صاحبکار و حسابرس فردیبین اعتماد هایشاخص و هامحرک .1

 هستند؟ ایرتبه و وزن چه دارای صاحبکار و حسابرس فردیبین اعتماد هایشاخص و هامحرک .2

 پژوهش روش

 نتیجه لحاظ از دهد،می توسعه را فردیبین اعتماد زمینه در موجود دانش پژوهش این کهاین به توجه با

 این است. مقطعی زمانی، بعد نظر از و اکتشافی هدف، نظر از کیفی، اجرا، فرآیند نظر از کاربردی، اجرا،

 محقق نامه)پرسش نامهپرسش طراحی ای(،کتابخانه )روش نظری مبانی مطالعه مرحله، سه در پژوهش

 در است. شده انجام صاحبکار و حسابرس فردیبین اعتماد هایشاخص و هامحرک بندیرتبه و ساخته(

 سوپر افزارنرم از استفاده با نیز نهایی تحلیل و خام هایداده تحلیل برای اکسل هایافزارنرم از پژوهش این

 بود: خواهد زیر گروه دو شامل حاضر پژوهش آماری جامعه است. شده انجام دسیشن

  حسابرسی مدیران و شرکا شامل رسمی حسابداران اول گروه .1
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 است. حسابرس با داد قرار طرف مالی و عامل مدیران شامل صاحبکار مدیریت دوم گروه .2

 انتخابی نمونه دهندگانپاسخ بین و طراحی آنالین و کاغذی شکل صورت به هانامهپرسش پژوهش این در

 30 نهایت در و ارسال تلگرام نظیر اجتماعی هایشبکه و ایمیل با آنالین هاینامهپرسش شد. توزیع

 فردیبین اعتماد بر موثر عومل بندیرتبه پژوهش این هدف شد. دریافت تحلیل قابل و کامل پرسشنامه

 در گردید تهیه زوجی مقایســه مقیاس با هاینامهپرسش منظور این برای که است صاحبکار و حسابرس

 کافی اعتبار از نامهپرسش درصد 84 کرونباخ آلفای با که دهدمی نشان نامه،پرسش اولیه بررسی نهایت

 شده استفاده شبکه تحلیل روش از عوامل بندیرتبه برای پژوهش، این در است. برخوردار آزمون برای

 است.

 پژوهش های یافته

 نامهپرسش سواالت به دهندگان پاسخ توصیفی آمار

 است. شده گزارش دهندگان پاسخ کلی مشخصات (1) جدول در
 دهندگان پاسخ توصیفی آمار .1 جدول

 درصد تعداد بندی طبقه فرعی معیار بندی طبقه اصلی معیار

 جنسیت
 33/73 22 مرد

 64/26 8 زن

 تحصیلی رشته

 50 15 حسابرسی و حسابداری

 64/26 8 مدیریت

 33/23 7 سایر

 تحصیلی مدرک

 30 9 کارشناسی

 50 15 ارشد کارشناسی

 20 6 دکتری

 کاری تجربه

 10 3 سال 10 تا سال5

 66/46 14 سال 15 تا10

 34/43 13 سال 15 از باالتر

 تخصص حوزه
 50 15 حسابرسی

 50 15 صاحبکار مدیریت
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 محرک هر هایشاخص و هامحرک تایید و معرفی

 صاحبکار و حسابرس فردی بین اعتماد بر که هاییمحرک از برخی پژوهش، تجربی و نظری مبانی مرور با

 طی هامحرک این سازیبومی جهت ادامه در گردید. شناسایی شاخص 24 و محرک 5 در است، تاثیرگذار

 کم، خیلی =اهمیت1) لیکرت 5 تا 1 طیف اساس بر که شد خواسته خبرگان از نفر 23 از ایپرسشنامه

 دهند. امتیاز شاخص هر به زیاد( خیلی اهمیت =5 زیاد، اهمیت =4 متوسط، اهمیت =3 کم، اهمیت =2

 باشد کمتر 3 عدد از شاخصی امتیاز میانگین چنانچه شد. محاسبه شاخص هر امتیازات میانگین سپس

 تمامی نتیجه در و است 3 عدد از باالتر هاشاخص تمامی میانگین که داد نشان نتایج گردد.می حذف

 این تایید نتایج و صاحبکار و حسابرس فردی بین اعتماد مدل درخت است. خبرگان تایید مورد هاشاخص

 است. شده ارائه (2) جدول در هامحرک
 فردیبین اعتماد هایشاخص و هامحرک معرفی :2 جدول

 کد هاشاخص کد هامحرک ردیف
 میانگین

 امتیازات

 A فردی های ویژگی 1

 a1 409/3 عمومی کاری تجربه

 a2 682/3 تحصیالت

 a3 500/3 سن

 a4 955/3 استعداد و توانایی

 B تجربه و دانش 2

 b1 500/3 فنی دانش

 b2 636/3 عمومی دانش

 مورد واحد اقتصادی فعالیت دانش

 رسیدگی
b3 636/3 

 b4 864/3 حرفه در کاری سوابق

 C فردی هایسبک 3

 c1 636/3 گری پرسش

 c2 318/3 نگری کل

 c3 136/3 کاری محافظه

 c4 045/3 بینی خوش

 c5 409/3 اعتمادی بیش

 D شخصیتی هایویژگی 4
 d1 682/3 خبرگی

 d2 500/3 طرفی بی
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 کد هاشاخص کد هامحرک ردیف
 میانگین

 امتیازات

 d3 955/3 آموزش

 d4 500/3 استقالل

 d5 636/3 درستکاری

 d6 636/3 بودن وجدان با

 E شغلی انگیزش 5

 e1 955/3 مالی مزایای

 e2 955/3 شغلی ارتقای

 e3 500/3 ای حرفه جوامع ارکان در حضور

 e4 636/3 حسابرسی موسسات ادغام

 F تقوا 6

 f1 636/3 اخالقی کدهای

 f2 864/3 خیرخواهی

 f3 636/3 دین

 f4 318/3 اخالقی اصول به پایبندی

7 

 
 حسابداری هایاستاندارد

G 
 

 g1 136/3 مقررات و قوانین

 g2 955/3 ای حرفه هنجارهای

 g3 500/3 داخلی کنترلهای

 g4 636/3 ای حرفه سطح

 H کارصاحب فعالیت نوع 8

 h1 636/3 کارصاحب فعالیت شناخت

 h2 864/3 فرادستان انتظارات

 حسابرسی داوطلبانه پذیرش فرهنگ

 کارصاحب توسط
h3 955/3 

  حسابرسی هایروش 9
I 

 i1 500/3 ای حرفه استانداردهای

 نرم لیست؛ گیری)چک تصمیم ابزارهای

 حسابداری( افزارهای
i2 636/3 

 J پاسخگویی 10
 j1 636/3 موسسه درونی کنترل

 j2 636/3 موسسه از بیرونی کنترل
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 کد هاشاخص کد هامحرک ردیف
 میانگین

 امتیازات

 j3 955/3 اطالعاتی شفافیت

 j4 955/3 منظم دهی گزارش

 

11 

 

 حسابرسی های کمیته
 
K 
 

 k1 500/3 مالی تخصص

 k2 636/3 تجربه

 k3 636/3 حسابرسی کمیته اعضای تصدی مدت

 k4 864/3 استقالل

 k5 955/3 حسابرسی کمیته اندازه

 

12 
 L رقابت

 l1 500/3 رقبا وجود

 l2 636/3 رقابت شده پذیرفته قواعد

 l3 636/3 )پاداش( رقابت نتیجه

  حسابرسی کار پذیرش 13
M 

 در صاحبکار با همکاری تداوم انتظار

 آتی سالهای
m1 636/3 

 m2 955/3 صاحبکار انتظارات

 m3 955/3 حسابرسی کار بازار شرایط

 

14 

 رفتاری هایویژگی

 کنندگان مذاکره
 
N 

 n1 682/3 ارتباط سبک

 n2 500/3 مذاکره نحوه و روش

 n3 955/3 حسابرس مذاکره فنون و تجربه

 n4 500/3 صاحبکار فشار و پذیریانعطاف

 n5 636/3 گذشته روابط و قبلی مذاکرات

 O مقررات و قوانین 15

 o1 636/3 زنیچانه و قدرت

 o2 955/3 حسابرسی اظهارنظر

 o3 955/3 حسابرسان اجباری گردش

 o4 500/3 حسابرسی بازار در رقابت

 p1 682/3 حسابرسی کمیته P راهبری نظام 16
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 کد هاشاخص کد هامحرک ردیف
 میانگین

 امتیازات

 p2 500/3 حسابرسی الزحمه حق

 p3 955/3 مدیره هیئت

 p4 500/3 داخلی حسابرسی

 Q جنسیت 17

 q1 636/3 زن حسابرسی شریک

 q2 636/3 زن صاحبکار مدیریت

 q3 864/3 زن حسابرسی کمیته عضو

 q4 955/3 زن مدیره هیئت عضو

 q5 500/3 زن مالی مدیر

 شبکه تحلیل روش

  فردیبین اعتماد هایشاخص و هامحرک ناسازگاری نرخ ارزیابی

 زوجی مقایسه ماتریس فردی،بین اعتماد هایشاخص و هامحرک ناسازگاری نرخ بررسی منظور به

 نامهپرسش از حاصل گروهی نظرات هندسی میانگین از منظور بدین است. شده تهیه هاشاخص و هامحرک

 است، کمتر 1/0 از چون و است شده 031/0 با برابر زوجی مقایسه این ناسازگاری نرخ .است شده استفاده

 شده، شناسایی هاشاخص و هامحرک از کدامهیچ وجود دیگر، عبارت به دارد. قبول قابل سازگاری از نشان

 موضوع این بیانگر آمده بدست هایداده تحلیل دیگر، عبارت به ندارد. هامحرک سایر وجود با تضادی

 هامحرک سایر با همزمان توانندمی خبرگان نظر از شده شناسایی هایشاخص و هامحرک تمام که باشدمی

  شوند. گرفته نظر در هاشرکت فردیبین اعتماد هایشاخص و هامحرک عنوان به ها،شاخص و

 حدی و موزون اولیه، ماتریس سوپر

 سوپر ها،شاخص و هامحرک سایر با مقایسه در هاشاخص و هامحرک اهمیت ارزیابی و بررسی منظور به

 در را هاشاخص و هامحرک اهمیت و وزن ستون هر اعداد گردد.می تشکیل حدی و موزون اولیه، ماتریس

 با مقایسه در هامحرک وزن مقایسه نمونه، عنوان به دهد.می نشان هاشاخص و هامحرک سایر با مقایسه

 شود.می سنجیده محرک همان دهنده تشکیل هایشاخص با مقایسه در همچنین و هامحرک سایر

 مفهوم به باشد،می هامحرک به مربوط تنها اولیه ماتریس سوپر در که هدف ستون عدد از منظور همچنین

 سوپر در کند.می میل عدد آن سمت به که باشدمی محرک هر برای آمده بدست هایوزن همگرایی

 سوپر تشکیل برای آنها از سپس و شد متوجه رو هاشاخص و ها محرک اولیه وزن توانمی اولیه، ماتریس

 ماتریس سوپر باید )ناموزون(، اولیه ماتریس سوپر تشکیل از پس کرد. استفاده نرمال و موزون ماتریس

 ماتریس سوپر درایه هر مرحله، این در اولیه، ماتریس سوپر کردن موزون از منظور کرد. موزون را اولیه

 به اقدام باید موزون ماتریس سوپر تشکیل از پس شود.می تقسیم ستون هایدرایه مجموع بر را اولیه
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 نهایی وزن نمودن مشخص حدی، ماتریس سوپر تشکیل از هدف نمود. حدی ماتریس سوپر تشکیل

 اعداد از استفاده با دیگر، عبارت به باشد.می بندیرتبه برای اوزان این از استفاده و هاشاخص و هامحرک

 و اوزان تعیین از قبل نهایی مرحله شود.می انجام نهایی بندیرتبه ها،شاخص و هامحرک شده همگرا

 این صفحات، تعداد در نشریه نگارش آیین رعایت منظور به است. حدی ماتریس سوپر تشکیل بندی،رتبه

 است. شده ارائه پیوست صورت به جداول

 برتر گزینه انتخاب و هاشاخص ها،محرک نهایی وزن

 هامحرک بندیرتبه و نهایی وزن

 برابر راهبری نظام محرک وزن اساس این بر است. شده گزارش (3) جدول در هامحرک سایر رتبه و وزن

 محرک ترینمهم عنوانبه نتیجه در و باشدمی هامحرک بین در وزن باالترین دارای که باشدمی 1913/0 با

 وزن با تجربه و دانش محرک دوم، رتبه 1823/0 وزن با شخصیتی هایویژگی همچنین، شود.می شناخته

 هایکمیته نهایت در و چهارم رتبه 1805/0 وزن با شرکت فردی هایویژگی محرک سوم، رتبه 1810/0

 است. کرده کسب را پنجم رتبه 1796/0 وزن با حسابرسی
 هامحرک نهایی رتبه و وزن :3 جدول

 رتبه نرمال وزن ماتریس سوپر از حاصل وزن کد محرک

 A 0875/0 1805/0 4 فردی های ویژگی

 B 0905/0 1810/0 3 تجربه و دانش

 C 0701/0 1541/0 9 فردی هایسبک

 D 0922/0 1823/0 2 شخصیتی هایویژگی

 E 0466/0 1298/0 17 شغلی انگیزش

 F 0478/0 1311/0 16 تقوا

 G 0705/0 1612/0 8 حسابداری هایاستاندارد

 H 0688/0 1533/0 10 کارصاحب فعالیت نوع

 I 0725/0 1745/0 7 حسابرسی هایروش

 J 0615/0 1423/0 11 پاسخگویی

 K 0826/0 1796/0 5 حسابرسی های کمیته

 L 0514/0 1355/0 14 رقابت

 M 0598/0 1402/0 12 حسابرسی کار پذیرش

 N 0512/0 1321/0 15 کنندگان مذاکره رفتاری هایویژگی
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 رتبه نرمال وزن ماتریس سوپر از حاصل وزن کد محرک

 O 0588/0 1387/0 13 مقررات و قوانین

 P 0941/0 1913/0 1 راهبری نظام

 Q 0819/0 1755/0 6 جنسیت

 هاشاخص بندیرتبه و نهایی وزن

 است. آمده بدست هاشاخص رتبه و وزن حدی، ماتریس سوپر از استفاده با هامحرک بندیرتبه از پس

 استفاده نرمال وزن ستون از هاشاخص نهایی بندیرتبه برای است. شده گزارش (4) جدول در نتایج این

 حاصل ماتریس سوپر وزن مجموع بر حدی ماتریس سوپر سلول هر وزن تقسیم از ستون این شود.می

 به باشد.می ها(محرک نهایی رتبه و )وزن (3) جدول با مشابه دقیقا نیز هایافته این تفسیر است. شده

 عنوان به دارد. نیز باالتری رتبه و اهمیت باشد، کرده کسب را باالتری وزن که شاخصی هر دیگر عبارت

 آنجا از باشد.می 1674/0 تحصیالت نرمال وزن و 1745/0 با برابر عمومی کاری تجربه نرمال وزن نمونه،

 باالتر رتبه تحصیالت نتیجه در باشد،می عمومی کاری تجربه نرمال وزن از باالتر تحصیالت نرمال وزن که

 را تفاسیری چنین توانمی هاشاخص تمام برای است. کرده کسب عمومی کاری تجربه به نسبت بهتری و

 مدت داخلی، حسابرسی مدیره، هیئت که داد نشان شاخص 69 بندیرتبه نتایج نهایت در گرفت. نظر در

 و اهمیت باالترین دارای حسابرس استقالل و حسابرسی کمیته اندازه حسابرسی، کمیته اعضای تصدی

  باشد.می مشاهده قابل (4) جدول در نیز هاشاخص سایر رتبه باشند.می رتبه
 هاشاخص نهایی رتبه و وزن :4 جدول

 کد هاشاخص
 سوپر از حاصل وزن

 ماتریس

 وزن

 نرمال
 رتبه

 a1 0733/0 1745/0 13 عمومی کاری تجربه

 a2 0657/0 1674/0 16 تحصیالت

 a3 0702/0 1732/0 14 سن

 a4 0688/0 1701/0 15 استعداد و توانایی

 b1 0775/0 1902/0 9 فنی دانش

 b2 0765/0 1896/0 10 عمومی دانش

 b3 0755/0 1875/0 11 رسیدگی مورد واحد اقتصادی فعالیت دانش

 b4 0742/0 1766/0 12 حرفه در کاری سوابق

 c1 0466/0 1499/0 29 گری پرسش
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 کد هاشاخص
 سوپر از حاصل وزن

 ماتریس

 وزن

 نرمال
 رتبه

 c2 0430/0 1447/0 33 نگری کل

 c3 0782/0 1911/0 8 کاری محافظه

 c4 0802/0 1932/0 6 بینی خوش

 c5 0796/0 1924/0 7 اعتمادی بیش

 d1 0438/0 1450/0 32 خبرگی

 d2 0449/0 1469/0 31 طرفی بی

 d3 0457/0 1487/0 30 آموزش

 d4 0815/0 1957/0 5 استقالل

 d5 0632/0 1655/0 17 درستکاری

 d6 0611/0 1621/0 18 بودن وجدان با

 e1 0318/0 1349/0 49 مالی مزایای

 e2 0428/0 1437/0 34 شغلی ارتقای

 e3 0307/0 1342/0 50 ای حرفه جوامع ارکان در حضور

 e4 0187/0 1252/0 61 حسابرسی موسسات ادغام

 f1 0045/0 0914/0 69 اخالقی کدهای

 f2 0056/0 1032/0 68 خیرخواهی

 f3 0159/0 1243/0 62 دین

 f4 0154/0 1238/0 63 اخالقی اصول به پایبندی

 g1 0417/0 1422/0 35 مقررات و قوانین

 g2 0305/0 1341/0 51 ای حرفه هنجارهای

 g3 0196/0 1296/0 60 داخلی کنترلهای

 g4 0415/0 1418/0 36 ای حرفه سطح

 h1 0123/0 1156/0 64 کارصاحب فعالیت شناخت

 h2 0107/0 1095/0 66 فرادستان انتظارات
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 کد هاشاخص
 سوپر از حاصل وزن

 ماتریس

 وزن

 نرمال
 رتبه

 توسط حسابرسی داوطلبانه پذیرش فرهنگ

 کارصاحب
h3 0303/0 1340/0 52 

 i1 0408/0 1409/0 37 ای حرفه استانداردهای

 افزارهای نرم لیست؛ گیری)چک تصمیم ابزارهای

 حسابداری(
i2 0118/0 1102/0 65 

 j1 0300/0 1338/0 53 موسسه درونی کنترل

 j2 0402/0 1405/0 38 موسسه از بیرونی کنترل

 j3 0341/0 1358/0 48 اطالعاتی شفافیت

 j4 0398/0 1400/0 39 منظم دهی گزارش

 k1 0604/0 1597/0 20 مالی تخصص

 k2 0601/0 1592/0 21 تجربه

 k3 0902/0 2018/0 3 حسابرسی کمیته اعضای تصدی مدت

 k4 0610/0 1601/0 19 استقالل

 k5 0895/0 2001/0 4 حسابرسی کمیته اندازه

 l1 0478/0 1507/0 28 رقبا وجود

 l2 0298/0 1332/0 54 رقابت شده پذیرفته قواعد

 l3 0392/0 1397/0 40 )پاداش( رقابت نتیجه

 m1 0390/0 1387/0 41 آتی سالهای در صاحبکار با همکاری تداوم انتظار

 m2 0295/0 1331/0 55 صاحبکار انتظارات

 m3 0385/0 1385/0 42 حسابرسی کار بازار شرایط

 n1 0537/0 1527/0 26 ارتباط سبک

 n2 0507/0 1518/0 27 مذاکره نحوه و روش

 n3 0284/0 1330/0 56 حسابرس مذاکره فنون و تجربه

 n4 0255/0 1321/0 58 صاحبکار فشار و پذیریانعطاف

 n5 0381/0 1381/0 43 گذشته روابط و قبلی مذاکرات
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 کد هاشاخص
 سوپر از حاصل وزن

 ماتریس

 وزن

 نرمال
 رتبه

 o1 0351/0 1359/0 47 زنیچانه و قدرت

 o2 0261/0 1325/0 57 حسابرسی اظهارنظر

 o3 0379/0 1375/0 44 حسابرسان اجباری گردش

 o4 0375/0 1369/0 45 حسابرسی بازار در رقابت

 p1 0550/0 1566/0 23 حسابرسی کمیته

 p2 0592/0 1587/0 22 حسابرسی الزحمه حق

 p3 0998/0 2114/0 1 مدیره هیئت

 p4 0915/0 2102/0 2 داخلی حسابرسی

 q1 0201/0 1302/0 59 زن حسابرسی شریک

 q2 0098/0 1064/0 67 زن صاحبکار مدیریت

 q3 0541/0 1545/0 24 زن حسابرسی کمیته عضو

 q4 0371/0 1361/0 46 زن مدیره هیئت عضو

 q5 0543/0 1532/0 25 زن مالی مدیر

  گیرینتیجه

 شبکه تحلیل روش به فردیبین اعتماد هایشاخص و هامحرک بندیرتبه و شناسایی پژوهش این هدف 

 که داد نشان پژوهش هاییافته است. شده استخراج شاخص 69 و اصلی محرک 17 در عوامل این است.

 هایکمیته فردی، هایویژگی تجربه، و دانش شخصیتی، هایویژگی راهبری، نظام ها،محرک میان در

 مدیره، هیئت که بود این بیانگر نیز هاشاخص بندیرتبه همچنین و بوده اهمیت باالترین دارای حسابرسی

 از حسابرس استقالل و حسابرسی کمیته اندازه حسابرسی، کمیته اعضای تصدی مدت داخلی، حسابرسی

، [13] بیگز هاییافته مشابه نتایج این است. هاشرکت فردیبین اعتماد در موثر هایشاخص ترینمهم

 همچنین است. [31] (2016) کاردونا و فیگیورا رئوس و [16] همکاران و فردیناند، [11] همکاران و آنوگرا

 و امانی، [5] همکاران و حسینی پژوهش نتایج تایید موید مستقیم غیر صورت به پژوهش این نتایج

 است. [8] شهرابی و [7] ناصری و گراغانی سعیدی [،2] همکاران

 مهمی محرک و عامل هاشرکت راهبری نظام که باشدمی موضوع این بیانگر پژوهش این هاییافته تبیین

 الزحمه حق حسابرسی، کمیته هایشاخص از محرک این است. صاحبکار و حسابرس فردیبین اعتماد در

 این یافته این با مرتبط استدالل شاید است. شده تشکیل داخلی حسابرسی و مدیره هیئت حسابرسی،



 71 .  ...شبکه عوامل موثر بر اعتماد لیارائه مدل تحل

 

 

 هاشرکت راهبرینظام به خود اولیه هایبررسی در هاشرکت حسابرسان حاضر حال در که باشد موضوع

 تا کنندمی سعی باشند، داشته مطلوبی وضعیت هاشرکت راهبری ساختار اگر و کنندمی فراوانی توجه

 نظام اثربخشی شاید باشند. داشته نظر مورد شرکت مالی هایخروجی و صاحبکار به بیشتری اعتماد

 توسط اخیر های سال در که باشد راهبری نظام متعدد های دستورالعمل وجود از ناشی ها شرکت راهبری

 بعدی مهم محرک همچنین کند. می آن رعایت به ملزم را ها شرکت و تهیه بهادار اوراق بورس سازمان

 آموزش، طرفی، بی خبرگی، از متشکل محرک این است. افراد شخصیتی هایویژگی پژوهش، این در

 بخش پژوهش این هاییافته طبق نتیجه در باشد.می حسابرس بودن وجدان با و درستکاری استقالل،

 افراد شخصیتی هایویژگی از ناشی صاحبکار( مدیریت و )حسابرس افراد فردی اعتمادبین از مهمی

 سومین گیرد. قرار حسابرسان و هاشرکت مدیران توجه مورد تواندمی نیز یافته این نتیجه در باشد.می

 این هایشاخص باشد.می تجربه و دانش محرک صاحبکار، و حسابرس فردیبین اعتماد در مهم محرک

 کاری سوابق رسیدگی، مورد واحد اقتصادی فعالیت دانش عمومی، دانش فنی، دانش از: عبارتند محرک

 باالتری تجربه و دانش که حسابرسانی که باشد جهت آن از ناشی تواند می یافته این تفسیر حرفه. در

 کارایی و اثربخشی و کرده کنترل بهتر را صاحبکار با فردی بین اعتماد سطح توانندمی باشند، داشته

 حسابرسان، استقالل کاهش موجب حسابرسان توسط اعتماد رویکرد اتخاذ دهند. افزایش را حسابرسی

 کاهش به منجر صاحبکاران به حسابرسان اعتماد گردد.می حقوقی دعاوی افزایش و حسابرسی کیفیت

 اهمیت با هایتحریف رفع و کشف در حسابرسان شودمی تصور که صورت بدین شود.می حسابرسی کیفیت

 از توانندنمی واقعی معنای به شده حسابرسی مالی هایصورت از کنندگاناستفاده و اندبوده ناتوان

 آمدن کوتاه محصول که حسابرسی زارشگ نمایند. اتخاذ صحیح تصمیمات و نموده استفاده هاگزارش

 شده، حسابرسی مالی هایصورت از کنندگاناستفاده که شودمی باعث باشد، صاحبکار برابر در حسابرس

 مالی گزارشگری کیفیت نتیجه در نمایند. اتخاذ صحیح تصمیمات و نموده استفاده هاگزارش از نتوانند

 یابد.می کاهش نیز گیریتصمیم کیفیت و یافته کاهش

 قرار استفاده مورد پژوهش این در که باشدمی هامحرک بندیرتبه هایروش از یکی شبکه تحلیل روش 

 نمود. مقایسه پژوهش این نتایج با و کرد استفاده نیز هاروش سایر از توانمی آتی هایپژوهش در گرفت.

 معرفی فردیبین اعتماد مختلف ابعاد ای،حرفه و دانشگاهی هایمحیط در گرددمی پیشنهاد همچنین

 .بود پژوهش حوزه خبرگان از برخی به دسترسی عدم پژوهش این محدودیت مهمترین شود.
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Trust is defined as a social label that connects members of the community and is 

critical to the development and successful performance of teams by inducing 

cooperation and positive emotions. In this regard, the mutual trust of the auditor and 

the client can play an important role in the audit process. Various variables can be 

considered as factors affecting the interpersonal trust of the auditor and the client. The 

purpose of this study is to identify and rank these factors (stimuli and indicators). 

This research is a qualitative and exploratory research. Network analysis method has 

been used to rank the stimuli and indicators. The statistical population of the 

respondents to the questionnaire questions were experts in the field of auditing 

(partners of auditing firms) and client management who answered 30 questionnaires 

in 2018. 
Findings showed that the stimuli of the findings of the research showed that among 

the stimuli, leadership system, personality traits, knowledge and experience, personal 

characteristics, audit committees were of the highest importance and also the ranking 

of indicators indicated that the board, internal audit, The tenure of the members of the 

audit committee, the size of the audit committee and the independence of the auditor 

are the most important indicators affecting the interpersonal trust of companies. 
The results of this study can facilitate the recognition of certified public accountants 

and client management in the process, acceptance and conduct of audits and have 

practical applications for regulatory bodies related to the audit profession and the 

aspect of professional skepticism in auditing. 
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