
Journal of Financial Accounting Research Vol. 13, No.1, Ser No. (47) 2021 

 

  
     Research Article 

The impact of diversion of auditors' attention and personal values on 

earnings management detection 
 

Armin Vojoudi Nobakht  

Ph.D. Student of Accounting, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, 

Qazvin, Iran 

Gholamreza Kordestani  

Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini 

International University. Qazvin, Iran 

Hamid Hagheghat  

Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini 

International University. Qazvin, Iran  

Abbas Ali Daryaei  

Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini 

International University. Qazvin, Iran 

 
Abstract 

One of the strategies of audited firms’ management is to divert the auditors' attention from 

the earnings managed accounts to clean accounts (without misstatement) or accounts that 

contain misstatement other than earnings managed accounts, in order to impact on 

auditor’s ability in detecting earnings managed. On the other hand, because all people's 

judgments stem from their personal values, auditors' performance in discovering earning 

management can be traced back to their personal values. The purpose of this study is to 

provide empirical evidence on this issue. For this purpose, the required data is collected 

and analyzed through a experimental and survey plan with the participation of 93certified 

public accountants. Findings show that auditors’ earnings management detection is worst 

when they are diverted to clean accounts and best when auditors are diverted to accounts 

that contain other errors. Our results suggest that managers can potentially exploit an audit 

management tactic as simple as a diversion to a clean area to reduce auditors’ effectiveness 

at detecting earnings management. Among 10 personal values, the stimulation had highest 

impact and benevolence had the lowest impact on auditor’s ability in earning management 

detection. 
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 چکیده

های هایِ مدیریت سود شده به حسابهای صاحبکار این است که توجه حسابرسان را از حسابیکی از استراتژی

هایی منحرف سازد که حاوی تحریف غیر از مدیریت سودند و از این طریق بر تحریف( یا حسابپاک )بدون 

گرفته های افراد نشئتتوانایی حسابرسان در کشف مدیریت سود تأثیر بگذارد. همچنین، به دلیل اینکه تمامی قضاوت

های شخصی آنان ن در ارزشتواهای شخصی آنان است، عملکرد حسابرسان در کشف مدیریت سود را میاز ارزش

کردن شواهد تجربی دربارۀ این موضوع است. برای این منظور، ازطریق یک جستجو کرد. هدف این پژوهش، فراهم

آوری و تحلیل شدند. شواهد نفر حسابدار رسمی، اطالعات الزم، جمع 93طرح آزمایشی و پیمایشی و با مشارکت 

های فاقد تحریف، احتمال کشف مدیریت سود را کاهش به حساب کردن توجه حسابرساندهند منحرفنشان می

های دارای تحریف منحرف شود، احتمال کشف مدیریت سود دهد و زمانی که توجه حسابرسان به حسابمی

های شخصی، ارزش برانگیختگی، بیشترین و ارزش شخصی خیرخواهی، یابد. همچنین، از بین ارزشافزایش می

 کشف مدیریت سود داشته است.کمترین تأثیر را بر 

 

شده، مددیریت سدود، مددیریت های تحریفهای شخصی، انحراف توجه حسابرسان، حساب: ارزشهای کلیدیواژه
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  همقدم

هددا در حددوزۀ مدددیریت سددود، بخشددی از پژوهش

 .[15] حسددابداری را بدده خددود اختصدداس داده اسددت

به مدیریت سدود  رانیمد دهندنشان می تجربی شواهد

 هایرویددهبدده  مدددیریت سددود .[31]کننددد اقدددام می

 یابیمنظور دسدتکه به شودمیاطالق  یمال گزارشگری

شدوند می اسدتفادهو  یطراحد ،مددنظر یمدال جیبه نتدا

 ؛رو هسدتندهروبد یاریبسد یبا فشدارها رانیمد .[31]

تعیدین  شیپد ازبده اهدداف  یابیدست یمانند اجبار برا

را به سمت  رانیممکن است مد ،موضوع نیا شده که

مدیریت ممکدن اسدت  .[30]دهد سوق مدیریت سود

مانند امنیت شغلی، دریافت پاداش، افدزایش  به دالیلی

سود شرکت را بیشتر از  ،شرکت و سایر عوامل ارزش

نشان دهد تا تصویر مطلوبی از عملکرد شدرکت  واقع

اعمدال  ینهفتده بدرا ۀزیدگذشته از انگ .[10] کند ارائه

گونده نیدر ادهندد ها نشدان میپژوهش، مدیریت سود

نسدبت بده رشدد  تواندمی مدتکوتاه یموارد فشارها

مثدال،  یبدراپیددا کندد؛  تیداولو مددتبلند یاقتصاد

به سرنوشت شرکت پراکتدور و  خواهندها نمیشرکت

شدرکت در چهدار  نیسهام ا متیدچار شوند. ق گمبل

بعدد از اعدالم عددم امکدان  2000سدال  یابتددا ۀماه

 افدت کدرد %30 شدده،ینیبشیپ یسدودها هب یابیدست

اندد ها به این موضوع پرداختهبرخی از پژوهش  .[17]

تواندد مالی متقلبانده می که یکی از عوامل گزارشگری

 .[11]مدیریت سود باشد 

را مخفدی سدود  تیریمدداند تدا تالش مدیران در

شدده های انجامکنند؛ زیرا در صدورتی کده دسدتکاری

برای مدیریت سود آشکار شود، دیگدر هدیم منفعتدی 

بنابراین، مددیر در  ؛[16]برای مدیریت نخواهد داشت 

شدده های مدیریتتالش است تدا از کشدف حسداب

شده( توسد  حسابرسدان جلدوگیری کندد )دستکاری

مدددیریت  بدده ایددن جنبدده از مدددیریت سددود،  .[33]

حسابرسدان شدامل  تیریمددشود. گفته می حسابرسان

 پدژوهش نی. تمرکز اشودمی هاروشاز  یعیوس ۀدامن

سددلال  اسددت. گددذاریو طعمه کددردنبددر منحرف

شددده ایددن اسددت کدده در زمددان اسددتفاده از مطرح

گدددذاری و هدددای مددددیریت سدددود )طعمهتکنیک

 ایددآکددردن( توسدد  مدددیریت صدداحبکار، منحرف

 تیریمدد یهامربوط به حسداب یحسابرسان خطاها

 از مهدم . نکتدۀریخ ایرا کشف خواهند کرد  شدهسود

مندافع آندان بدا اعمدال  کهحسابرسان آن است  دیدگاه

 دراشدتباههای مهدم  باعد  که است نیعج ایمتقلبانه

 .[9] شوندمی یمال یهاصورت

مدددیران ممکددن اسددت توجدده حسابرسددان را بدده 

هایی منحددرف کننددد کدده عدداری از خطددا و حسدداب

های پداک نامیدده اصدطالح حسداباند کده بهتحریف

تواننددد توجدده حسابرسددان را بدده شددوند یددا میمی

انددد هایی منحددرف کننددد کدده دارای تحریفحسدداب

 یتنهدا بدراهایی که بر سود تدأثیری ندارندد، )تحریف

کددردن توجدده منحرف ی،بدده عبددارت ایدد یکنددگمرد

ایجداد  شدده سدود تیریمد یهاحسابرسان از حساب

 .[27]اند( شده

ای از همچندددین، تمدددام افدددراد دارای مجموعددده

های روزمرۀ گیریاند که در تصمیمهای شخصیارزش

هدا نقدش که ایدن ارزشطوریبه گذار است؛آنها تأثیر

تددی گیری، ترجیحددات، ادراک و حمهمددی در تصددمیم

هدا ممکدن اسدت از این ارزش .[36]احساسات دارند 

بنددابراین،  ؛[29]فددردی بدده فددرد دیگددر تغییددر کنددد 

بر رفتار و نگدرش  گذاشتنتأثیربا  یشخص هایارزش

و قضدداوت  گیریتصددمیمبددر  تواندددمیحسابرسددان، 

 یحسابرسدد ندددیفرا یحسابرسددان در تمددام ایحرفدده

های صورتموجود در  هایتحریف صیازجمله تشخ



 27/ارمین وجودی نوبخت و همکاران/مدیریت سودبر کشف  یشخص هایارزشتأثیر انحراف توجه حسابرسان و 
 

 

شخصدی های ارزش .[42] بگذارد ایعمدهتأثیر  مالی

کامالً بر کارایی و حس رضدایت و طدرز تفکدر افدراد 

 .[16]تأثیرگذار است 

بدین ترتیب این پژوهش شامل دو مرحلده اسدت؛ 

کردن توجده حسابرسدان در مرحلۀ اول، نحوۀ منحرف

منظور جلددوگیری از کشددف توسدد  مدددیریت بدده

شددده، بررسددی و بدده واکددنش تهای مدیریحسدداب

های مختلفی که ممکدن اسدت حسابرسان در موقعیت

گیرند، توجه شده است. در مرحلۀ دوم پژوهش،  قرار

هدای شخصدی این مسئله بررسی شده کده چده ارزش

های مختلدف، اند تا حسابرسان در موقعیتباع  شده

هددایی تصددمیم خاصددی را بگیرنددد و درنهایددت، ارزش

بده حسابرسدان در شدرای  مختلدف تحلیل شدند کده 

هددایی کدده بددر قضدداوت کننددد یددا ارزشکمددک می

 حسابرسان تأثیر منفی دارند.

 

 و پیشینه نظری مبانی

 مدیریت حسابرسان و انحراف توجه

مدددیریت حسددابرس، اسددتراتژی صدداحبکار تلقددی 

هدای شود که طی آن، مددیر بدا اسدتفاده از تکنیکمی

های گوندداگون سددعی دارد احتمددال کشددف حسدداب

مدیریت سودشدۀ حسابرس را کاهش دهد. مددیریت 

های گوناگونی باشدد؛ تواند شامل روشحسابرسان می

برای مثال، ممکن است مدیران، مددارک و شدواهد را 

ریقددی بدده حسابرسددان ارائدده کننددد کدده باعدد  بدده ط

 ایدد  [22]شدددن ریسددک حسابرسددی شددود دستکاری

 منظوربددهغلدد   ایددممکددن اسددت اطالعددات ندداقص 

بدده  زیبرانگاللسدد یحسددابدار هایرویددهکردن پنهددان

کده ایدن پدژوهش بدر ؛ درحالیحسابرسان ارائه کنندد

گذاری بدرای مددیریت حسابرسدان های طعمهتکنیک

شماری درخصوس تعداد پژوهش انگشتاشاره دارد. 

عنوان ابدزاری بدرای دستکاری اطالعات مددیریت بده

کردن حسابرسان صورت پذیرفته اسدت. ایدن مدیریت

ها شامل ارائۀ اطالعات نداقص و نحدوۀ ارائدۀ پژوهش

ممکن اسدت  شواهد و مدارک است. همچنین، مدیران

توجدده بددرای جلددوگیری از کشددف مدددیریت سددود، 

د. نددمنحددرف کن هاقسددمت ریبدده سدداحسابرسددان را 

 رابطده ونیرگرسدوسدیلۀ به [15] و لنوکس سیکارامن

در را حسابرسدان  یو سداعات کدار یاقالم تعهد نیب

 یزمدان افتنددیدر آنها. بررسی کردند ونانی هایشرکت

 یاقدالم تعهدد ،حسابرسان کم است یکه ساعات کار

 پدژوهش نیدا تر اسدت.مثبت و بزرگ غالباً رنرمالیغ

 درسددود  تیریمددد وجدود دال بددر احتمددال یشدواهد

را نشدان هددف  یبه سدودها یابیبرای دست اهشرکت

شدرکت و  ۀگرفتند اندداز جهیآنها نت ،عالوهه. بدهدمی

 تیریبر مدد مدیران لیحسابرسان بر تما یتصد ۀدور

ممکدن  ریسه متغ نی، امجموعسود تأثیرگذار است. در

سدان را در حسابر تیریمدد یاست فرصدت الزم بدرا

 بددینبده  ؛[15] دندصاحبکار قرار ده تیریمد اریاخت

صدداحبکار بتوانددد ازطریددق  تیریمددد رمعنددا کدده اگدد

 یحسابرسدان را بده ندواح گدذاری،طعمه یهاکیتکن

 یسداعات کدار شدودمیمنحرف کند، باعد   یگرید

زمدان  ،جدهیصرف شدود و درنت یبر آن نواح یشتریب

 نیدبماند کده ا یباق ینواح ریسا یبررس یبرا یکمتر

 تیریسددود را بدده مددد تیریموضددوع فرصددت مددد

حسابرسددان  تیریمددد ،جددهیدرنت دهددد؛میصدداحبکار 

خواهدد بدود.  یآتد هدایپژوهش یپربار بدرا ایزمینه

حسابرسدان  کردن توجهمنحرفبر  پژوهش نیتمرکز ا

هددا درخصددوس کدده پژوهشخواهددد بددود؛ درحالی

 مدیریت حسابرسان محدود است.

حدواس کردن پرتدربارۀ  ینشناسروا هایپژوهش

انحدراف کده  حاکی از آن است، انحراف توجه افرادو 
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 .[19]شدود می ییباع  کاهش سطح کدارا توجه افراد

در رسالۀ خود چندین جریان  [19]فردنبرگ و آالریو 

و دریافتندد  در ادبیدات مشدروعیت را بررسدی کردندد

تواندد میناپدیدکردن شواهد یک مسئله از دیدد افدراد 

بازان زمدانی ملثر واقع شود. از این طریق، حقۀ شعبده

ملثر است که حقۀ آنها از دیدگان افراد پوشیده باشدد. 

آنهددا ایددن عمددل را ازطریددق هدددایت توجدده افددراد یددا 

دورکردن چشدم آنهدا ازطریدق حرکدات بددن انجدام 

ماند. نشده باقی میکه حقۀ آنها دیدهطوریدهند؛ بهمی

شدود کده کننده زمانی پیدروز میمذاکرههمچنین، یک 

بر رد موقعیدت او ناشدناخته بداقی بماندد.  شواهد دال

موضدوع  نیدبده ا سدازیمتقاعد ۀدر حدوز هاپژوهش

افدراد بدا  شدودمیباعد   کردنمنحرفاشاره دارد که 

 رایدز کنندد؛موافقدت  شتریب افراد ریاستدالل و نظر سا

ادراک تدأثیر  ۀبدر قدو یآورانیدطور زبه کردنمنحرف

 اتیجزئ یبررس ۀدربار هاپژوهش  .[32-13]گذاردمی

نگرش افراد(  هب یده)برای شکلت احتماالبس  مدل 

توجده  کردنمنحرفکه  استموضوع  نیا ۀدهندنشان

 کندد؛ زیدرامی دشوارتر اریرا بس یشناخت ندیفرا ،افراد

 یشدتریب یۀموضوع منتج به پردازش اطالعات ثانو نیا

کند مدل بس  احتماالت تصریح می .[33-41]شودمی

توانندد ازطریدق دو فرایندد مجدزا شدکل ها مینگرش

بگیرند. نگرش مرکزی یدا نگدرش خدارجی و جنبدی. 

صدورت دقیدق نگرش مرکزی شامل تفکر و تحلیل به

همراه با تمام جزئیدات اسدت. نگدرش جنبدی شدامل 

هدای محیطدی یدک پردازش سطحی و تکیه بر کارکتر

؛ برای مثال، برخی ممکن است تنها به دلیدل پیام است

اینکه پیامی از یک منبع موثق مخابره شده است، حتی 

بدون در نظر گرفتن محتوای پیام با آن موافدق باشدند؛ 

محددود و پرفشدار موجدب  یزمدان ۀبودجبرای مثال، 

 نبدود لیددل به یات حسابرسیعمل نبودن عدم اثربخش

موجب  نیزو  دشومی تیبااهم فاتیامکان کشف تحر

صددرف وقددت و  ازنظددر یاتیددعمل ییکدداهش کددارا

. همچنین، اگدر افدراد را خواهد شد یپرسنل هایهزینه

بیشتر از ظرفیت قددرت تحلیدل آنهدا منحدرف کدرد، 

 .[1] گیری و قضاوت مختل خواهد شدتصمیم

 یریدگیاثدرات پ هایحوزهدر  هاپژوهش همچنین،

 ی،و هدم در حسدابدار یهم در روانشناسد ،اطالعات

کردن بر عملکرد که تأثیر منحرف دهندۀ آن استنشان

ممکن است هم مانع و هم باع   ایحرفهحسابرسان 

 یجستجو ،جهیدرنت حسابرسان شود؛عملکرد  شیافزا

بده  یابیمنظور دسدتهبداز پیش تعیین شده، بخش  کی

ندان آکده  یاطالعات، واکنش افراد در مقابدل اطالعدات

 موضدوع نیدا .[14]دهدد می شیافدزارا  اندکرده دایپ

آمده در دسدتهبده اطالعدات ب نسبت را افراد واکنش

کده بده  دهدمی شیافزا شده پیش تعییناز  هایبخش

زمدانی کده توجده . گوینددمیاطالعات  یریگیآن اثر پ

شود، ممکن ها منحرف میحسابرسان به سایر حساب

 است چند سناریو به وقوع بپیوندد:

و زمان حسابرسان مشغول بررسدی بده  ذهن .1

شود و ممکن است درنهایت، زمان و دقت آن حساب 

 ها نکنند.مناسبی را صرف بررسی باقی حساب

های پاک منحدرف اگر حسابرسان به حساب  1-1

شوند، ممکن است چنین برداشت کنند که حتماً سایر 

اند و گسدترۀ ها نیز عاری از تحریف با اهمیتحساب

 ود را کاهش دهند.های خبررسی

های دارای اگددر حسابرسددان بدده حسدداب  2-1

کندی تحریف منحرف شوند )تحریف کده بدرای ردگم

های مدیریت سودشدده نیسدت( است و شامل حساب

ممکددن اسددت پددس از کشددف آن خطددا یددا تحریددف، 

احساس رضایت کنند و چنین فکر کنند که کار خدود 

بده اند و دیگر زمدان و دقدت مناسدبی را را انجام داده
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ها اختصاس ندهندد و درنتیجده، بررسی سایر حساب

نشدده اند، کشفهایی که مددیریت سدود شددهحساب

 باقی بمانند.

های پیگیری اطالعات و نیز با توجه به نظریه .2

ای، ممکددن اسددت در زمددان مفهددوم تردیددد حرفدده

های حداوی خطدا، شدن حسابرسان به حسابمنحرف

را گسدترش گرایانه جسدتجوهای خدود با نگاه پرسش

های مدیریت سدود شدده را دهند و درنهایت، حساب

 کشف کنند.

 

 های شخصیارزش

ندد کده االگوی اجتماعی» هاارزشازنظر جانسون، 

گروهدی از افدراد، مبندایی  توس  در حدد پذیرشدشان

بددرای ایجدداد انتظددارات مشددترک و معیدداری بدددرای 

از  .[25] «کنندددمیرفتددار فددراهم  هددددایت و تنظدددیم

ارزش، عقیدددده یدددا بددداور ندددسبتاً  ،دیدددگاه روکددیم

پایداری است که فرد با تکیه بر آن، یک شیوۀ رفتاری 

 .[19] دهدددمدیتدرجیح  را به رفتدار دیگدریخاس 

های تواند به ارزشارزش مفهومی پیچیده است که می

شدود. فردی یا شخصدی، جمعدی و فرهنگدی تقسدیم 

عنوان اهددداف مطلددوبی تعریددف شددوارتز ارزش را بدده

اندد و کرده است که هدر یدک دارای اهمیدت متفاوتی

رود منزلۀ اصول راهنما در زندگی افراد بده کدار مدیبه

هددددای شخصددددی بددددرای توصددددیف ارزش .[37]

منظور و بدده [39]های فددردی و اجتمدداعی بندیسددتهد

های بنیدادین و بدرای ارزشی و متغیرکشف رواب  بین

  [38] هدا و رفتارهدای روزمدره افدرادبینی نگرشپیش

هدا صدحبت شود. زمانی کده دربدارۀ ارزشاستفاده می

شود، درواقع از آنچه در زندگی افراد مهدم اسدت، می

هدای از افدراد ارزش آید. هر یدکصحبت به میان می

ها از مختلفی را با درجۀ اهمیت متفاوتی دارند. ارزش

و برخددی از  [39]اندددفددردی بدده فددرد دیگددر متفاوت

گیری های شخصی بر تصمیمها بر تأثیر ارزشپژوهش

 .[36]و قضاوت اشاره دارند 

هددا و رفتارهددا گیری، نگرشهددا بددر تصددمیمارزش

های ضدداوتبنددابراین، ریشددۀ قتأثیرگددذار اسددت؛ 

ها جستجو کرد. سمیر توان در ارزشحسابرسان را می

هددا، هدا، رفتارهدا بددر نگرشمعتقدد اسددت ارزش [36]

 گیری، انگیزه و اخالقیات تأثیرگذار است. تصمیم

 تیحائز اهم اریبس یدر حسابرس ایحرفهقضاوت 

تددأثیر  یحسابرسد ندددیکدل فرابددر کده یطوربه ؛اسدت

در انجدام  صدحیح، ایحرفه. اعمال قضاوت گذاردمی

اسددت و  ایبرجسددتهحسددابرس، عامددل  کیدد ۀوظیفدد

قضداوت بدرای حسابرسدان  اعمال افزایش مهارت در

از  یکدی، کندونیدر شرای   ورازاین ؛[8] ضروریست

حسدابداری و حسابرسدی کده نیداز بده  هایپیچیدگی

شخصددیتی  هددایویژگیتوجدده دارد، در نظددر گددرفتن 

است که در هیم کتداب اسدتانداردی  کنندگانقضاوت

قضاوت امری اسدت کده ؛ زیرا به آن اشاره نشده است

طبدق  .در تمام فرایند عملیات حسابرسی وجدود دارد

حسدابرس  ران،یا یحسابرس 200بند شانزده استاندارد 

 یو اجددرا یزیررا در برنامدده ایحرفددهقضدداوت  دیددبا

، نیبندابرا ؛ردیدگ کداره بد یمال یهاصورت یحسابرس

بدر  تأثیرگدذار شدخص هدایارزشضرورت توجه به 

قضدداوت  ،تیددنگددرش و رفتددار حسابرسددان و درنها

هدای کند. همچندین، ارزشاهمیت پیدا میحسابرسان 

شخصی با تأثیرگذاشتن بر رفتار و نگرش حسابرسان، 

ای گیری و قضدداوت حرفددهتوانددد بددر تصددمیممی

حسابرسددان در تمددامی فراینددد حسابرسددی ازجملدده 

های موجود در صورتهای مالی تأثیر تحریف تشخیص

ای رفتدار کنند به شیوهای بگذارد. افراد سعی میعمده

 های آنان همخوانی داشته باشد. کنند که با ارزش
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 پیشینۀ مطالعات داخلی و خارجی

 رانیبا حضور مدد یناریگارهام و همکاران در سم

را  مددتبلندرشد  ،رانیاز مد %78 افتندیدر یارشد مال

و  هددف فددا خواهندد کدرد یبه سودها دنیرس یبرا

 کدار بودندد و نیدموافدق انجدام ا زیدن یمدیاز ن شتریب

 ناریحاضددر در سددم یمددال رانیمددد %45از  ،نیهمچندد

 یواقعریشرکت را غ یبود تا عملکرد مال هخواسته شد

اطالعدات توسد   ۀارائد ،گزیبدارد و ب .[20] کنند هیته

 ۀرا به سه شدکل کامدل، نداقص و عددم ارائد تیریمد

و دریافتنددد نحددوۀ ارائددۀ  کردنددد یاطالعددات بررسدد

 .[23]اطالعات بر کیفیت حسابرسی تأثیرگدذار اسدت 

دریافتندد  در تحقیق آزمایشی خدود و همکاران جمال

در صورتی که شرای  طوری نشان داده شود که بتوان 

د، افزایش سود ناشی از مددیریت سدود را توجیده کدر

ماندد نشده بداقی میحساب مدیریت سود شده، کشف

را  یخاصد شیوۀاطالعات به  ۀارائ کندیواشتون .[22]

 آنهدا .کردند یحسابرسان بررس جویوپرسدر روش 

 یریال بر سوءگلپاسخ به س یابتدا یدستکار افتندیدر

پاسدخ  یدر انتهدا یو دستکار تأثیرگذار است یدأییت

  .[36] اسدت گذارزودرس تأثیر یریبه سلال بر سوءگ

 نیرابطده بد ونیرگرسد ۀلیوسدهبکارامانیس و لنوکس 

در را حسابرسددان  یو سدداعات کددار یاقددالم تعهددد

 یزمدان افتنددیدر آنهاکردند.  یبررس ونانی هایشرکت

 یحسابرسان کم است، اقدالم تعهدد یکه ساعات کار

آنهدا  ،عالوههتر است. بدمثبت و بزرگ غالباً نرمال ریغ

حسابرسان  یتصد ۀشرکت و دور ۀگرفتند انداز جهینت

سدود تأثیرگدذار اسدت.  تیریبر مدد رانیمد لیبر تما

را ممکن است فرصدت الزم  ریسه متغ نیدرمجموع، ا

 تیریمددد اریددحسابرسددان در اخت تیریمددد یبددرا

بددا  ویددبردنبددرگ و االر  .[15] دنددقددرار ده ارصدداحبک

های مختلدف دریافتندد انحدراف توجده بررسی حوزه

 .[19]شدود ماندن موضوع اصلی میافراد باع  مخفی

بدا بررسدی آزمایشدی کنتدرل ترافیدک هدوایی در  دیر

شدن ظرفیت ذهندی و فرودگاهها دریافت بین مشغول

 .[34] کاهش عملکرد افراد رابطه مستقیم وجدود دارد

ه شکل آزمایشی در پژوهشی که ب سیو چابر مونیسا

درخصوس کوری غیراختیاری انجام دادندد دریافتندد 

انحددراف توجدده افددراد رابطددۀ غیرمسددتقیم بددا ظرفیددت 

باالفوتاس و همکاران تدأثیر   .[40]شناختی افراد دارد 

پرتی و عنوان عامددل حددواسهددا را بددهانددواع انگیزه

های حسابرسدان داخلدی بررسدی گذار در تصمیمتأثیر

ثیر دو ندوع عامدل انگیزشدی، مبتندی بدر کردند. آنها تأ

 یزمدان افتندیآنان درفردی و جمعی را بررسی کردند. 

 ریباشددد، عملکددرد سددا فددردیبددر  یمبتندد زهیددکدده انگ

 یخواهدد شدد و زمدان یابارزی کمتر کنندگانمشارکت

 دعملکدر یابیدارز ،باشد یصورت جمعبه زشیکه انگ

، وبسددترکروگالنسددلی  .[24] خواهددد شددد ترمطلددوب

بده  لیم افتندیو در کردند یرا بررس یفرد هایتفاوت

بعدد  5ازطریدق  توانددمی یزیبه چ دستیابی ای لیتکم

 حداتیترج ب،یدترت یبرا حاتیشود: ترج گیریاندازه

 ندی، حدس ناخوشداتی، قطعینیبشیپ تینسبت به قابل

ها. در پژوهش آنهدا ناخوشایندیاز ابهام، تحمل  یناش

گیری بداال افراد با نیاز به نتیجده حسابرسان جزء دسته

دریافتندد و همکداران  رونیبدا .[26] بندی شدندطبقه

رابطددۀ مسددتقیمی بددا متقاعدسددازی دارد  یپرتحددواس

فاکتورهددایی همچددون جنسددیت، در پژوهشددی  .[13]

حسابرس، پیچیدگی وظیفه و فشار اطاعدت بدر  ۀتجرب

. بررسددی شدددندقضدداوت حسابرسددان در حسابرسددی 

سدلال  نیددنبدال پاسدخ ا بده[ 7حیرانی و همکاران ]

 یحسابرس چه تأثیر نییباال و پا یبودند که فرااعتماد

و  تیریمددد نیحددل تعددار  بدد یبددر قضدداوتش بددرا

حسابرسان  سمیاولیماک یژگیو گذارد، ومیحسابرسان 

 .بر قضاوت آنان دارد یچه تأثیر
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نظددر  ۀو نوشدداد بدده مطالعدد ی، خواجددویرانیسدد

 حسابرسی قضاوت در تجربهو کم تجربهباحسابرسان 

پرداختند و اثر تجربه را در سطوح مختلف پیچیددگی 

 گیریتصددمیمکددار بررسددی کردنددد و براسدداس مدددل 

 حسابرسدی و کدار وظدایف هرچه دادند نشان سیمون

نمایدان  شدتربی تجربده اثدر و اهمیت شدود، تدرپیچیده

 یژگدیو همکاران تأثیر چهار و هاحاجی .[3شود ]می

و  یقضاوت، منبع کنترل تعلق در ،ی)اعتماد فردی فرد

 گیریتصدمیم( را بر قضاوت و ایحرفه دیشک و ترد

حسدابرس  100 یو با بررسد کردندبررسیحسابرسان 

مختلددف و اسددتفاده از آزمددون  یشددغل گروههددایدر 

 نیبد افتنددیدر (PLS)ئدی مربعات جز نیکمتر یآمار

 نیشدتریب ی،کنترلدگفته، منبع شیپ یفرد یژگیچهار و

 .[6] قضدداوت حسابرسددان دارد تیددفیتددأثیر را بددر ک

را  یشخصد هایارزشاز  یتأثیر برخ یگیمهد و بیبن

کردندد.  یحسابرسدان بررسد یاخالقد یریگبر جهدت

 ۀرابطد ی،ازنظدر آمدار نددآنها نشدان داد قیتحق جینتا

و  ییگرا)آرمانی اخالق هایگیریجهت نیب یمعنادار

 اتیدبده ن یراندیحسابرسدان ا شیرا( و گدییگراینسب

وجدود  یاخالقد یتنگناهاهنگام مواجه با  ،اخالقیغیر

حسابرسددان  شیگددرا و مددداریرابطه نیامددا بدد؛ ندددارد

 ی، هنگام مواجه با تنگناهدااخالقیغیربه رفتار  یرانیا

در  .[2] وجدود دارد یمعندادار و مثبتد ۀرابطد یاخالق

هدا در ایدران های دیگر روند دگرگونی ارزشپژوهش

 .1بررسی شدد و ازطریدق روش پیمایشدی دریافتندد: 

های مادی بدرای جامعدۀ ایدران از میزان اهمیت ارزش

 .2انقالب افزایش داشته است؛ سوم  دهۀ پنجاه تا دهۀ

هدای معندوی ارزش هایشاخصاهمیت بیشتر  نسبت

 الب کاهش یافتده اسدتسوم انق از دهۀ پنجاه تا دهدۀ

های مدادی و معندوی بدرای میزان اهمیت ارزش .3 و

واندان قبدل از انقدالب( ج) گروه سنی پنجاه بده بدداال

 .[4] بیشتر از گروه سنی جوانان امروزی است

ارتبددداط  ی،از بعددد متفدداوتپددژوهش،  نیددادر  

و  گیریتصددمیمحسابرسددان بددا  یشخصدد هددایارزش

کده از یطوربه بررسی شدده اسدت؛ ایحرفهقضاوت 

یی، گراجهددانی، رخددواهیخشددامل  شددوارتزارزش  10

یی، گراتیدموفقیی، جولذتی، ختگیبرانگیی، خوداتکا

 است. شدهاستفاده  سنتی و رنگهم، تیامن، قدرت

 

 هافرضیه

در این پدژوهش، حسداب هزیندۀ حقدوق و مزایدا 

برای رسیدن به اهداف شرکت، کمتر از واقع گدزارش 

های دیگری توجه حسابرسان به حسابشود و نیز می

شدود کده ممکدن اسدت آن حسداب هدم منحرف می

دستکاری شده باشد یا خیر، تا تدأثیر انحدراف توجده 

حسابرسان بر کشف مدیریت سود بررسدی شدود. در 

 این صورت چند سناریو ممکن است اتفاق بیفتد:

. ظرفیددت ذهددن و زمددان حسابرسددان مشددغول 1

ممکدن اسدت درنهایدت شود و بررسی به آن حساب 

ها زمان و دقت مناسبی را صرف بررسی باقی حسداب

 نکنند.

های پدداک چنانچده حسابرسددان بده حسدداب .1-1 

)عاری از تحریف( منحرف شوند، ممکن است چندین 

ها نیدز عداری از برداشت کنند که حتماً سایر حسداب

های خدود را اندد و گسدترۀ بررسدیتحریف با اهمیت

 کاهش دهند.

هایی منحددرف گددر حسابرسددان بدده حسدداب. ا1-2

شوند کده دارای تحریدف باشدد )تحریدف کده بدرای 

های مددیریت سدود کردن است و شامل حسابردگم

شده نیست(، ممکن است پس از کشدف آن خطدا یدا 

تحریف، احساس رضایت کنند و چنین فکر کنند کده 

اند و دیگر زمان و دقت مناسبی کار خود را انجام داده

ها اختصدداس ندهنددد؛ ی سددایر حسددابرا بدده بررسدد
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نشدده ، کشفهای مدیریت سود شدهدرنتیجه، حساب

 باقی بمانند.

های پیگیری اطالعدات و نیدز . با توجه به نظریه2

ای، ممکددن اسددت در زمددان مفهددوم تردیددد حرفدده

های حداوی خطدا، شدن حسابرسان به حسابمنحرف

گرایانه، جستجوهای خدود را گسدترش با نگاه پرسش

های مدیریت سدود شدده را ند و درنهایت، حسابده

 کشف کنند.

همچنین، هر یک از افراد ممکن اسدت در زمدانی 

گیرندددد، هدددای مختلدددف قدددرار میکددده در موقعیت

های متفاوتی را نشان دهندد و اسدتفاده از یدک واکنش

هدای تکنیک خاس ممکن است بدا توجده بده ویژگی

ای شخصی هافراد به نتیجه متفاوتی منجر شود. ارزش

اند و افراد با توجده و میزان آن در تمامی افراد متفاوت

گیری و قضداوت های شخصی خود تصدمیمبه ارزش

کنندد؛ بندابراین، عدالوه بدر بررسدی تدأثیر تکنیدک می

گددذاری بددر عملکددرد حسابرسددان، بررسددی طعمه

ای های شخصی آنان برای درک بیشدتر و ریشدهارزش

هدای وه بدر تکنیکاین موضوع الزم است؛ زیدرا عدال

های شخصی نیدز بدر عملکدرد و گذاری، ارزشطعمه

درنهایت، فضاوت و کشف مدیریت سدود تأثیرگدذار 

 است. 

سدود توسد   تیریکشدف مدداحتمدال : 1 هیفرض

عداری از  یهابه حساب هاکه آن یدر زمان ،حسابرسان

 را دارد. زانیم نیکمتر ،شوند خطا منحرف

سدود توسد   تیریکشدف مدداحتمدال  :2فرضیه 

 یهاکدده آنددان بدده حسدداب یدر زمددان ،حسابرسددان

 را دارد.زان یم نیشتریب ،منحرف شوند شدهتحریف

سدود توسد   تیریکشدف مدد: احتمدال 3فرضیه 

منحدرف  به حساب خاصدیکه  یزماندر  ،حسابرسان

 گیرد.میقرار  نیو کمتر نیشتریدو سطح ب نیب ،شوندن

هدددای شخصدددی بدددر تواندددایی ارزش :4 هیفرضددد

 تأثیر دارند.سود  تیریکشف مدحسابرسان در 

طور که در مبانی درخصوس فرضیۀ چهارم، همان

ارزش شخصی شوارتز بده  10نظری به آن اشاره شد، 

 ،ییخوداتکدا ،ییگراجهدان ،یرخواهیشامل خ تفکیک

قدددرت،  ،ییگراتیددموفق ،ییجولددذت ،یختگددیبرانگ

  ، آزمون شدند.تسن ی ورنگهم ت،یامن

 

 روش پژوهش

هدای محتدوایی، حسابرسان به دلیل کداهش آزمون

های تحلیلدی توسد  تمایل به اجدرای بیشدتر بررسدی

ایددن موضددوعات  .[28]تجریدده دارنددد حسابرسددان کم

های تحلیلی خود دهند حسابرسان در بررسینشان می

تواننددد بددا اسددتفاده از پذیرند و مدددیران میآسددیب

کردن حسابرسان، به اهداف هایی مانند منحرفتکنیک

خددود دسددت پیدددا کننددد؛ بنددابراین، بددا توجدده بدده 

های پیشین، در این پژوهش به دلیل تأثیر این پژوهش

های تحلیلی استفاده گی از روشروش بر فرایند رسید

در این پژوهش، نقش انحراف توجه  .[27]شده است 

های شخصی حسابرسان بر کشدف مددیریت و ارزش

ای بررسی شده اسدت. سود ازطریق طرح آزمون رایانه

برای رسیدن بده ایدن هددف، رایانده بده هدر یدک از 

صددورت تصددادفی، یکددی از چهددار کنندگان بهشددرکت

 کید هدر بده ودهدد تصداس میصدورت مدالی را اخ

ی درخصدددوس پیشدددینه و دسددتورالعمل و اطالعدددات

شدرکت در  تید، صدنعت، موقعوضعیت مالی شرکت

هدای ی دورهحسابرسد ۀقسداب ۀدربدار یاتیبازار و جزئ

شدما مسدئول شد . به حسابرسان گفته داده شد گذشته

در  .دیهسدت یدیدشدرکت تول نیدر ا یگروه حسابرس

بدده  آمیزیموفقیددتطور شددرکت بددهسددنوات گذشددته، 

شرکت  تازگیبهو  افتهیسود خود دست  هایبینیپیش
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خواهد بدود  معینی است سود در سطح کرده بینیپیش

اطالعات زیر برای  .استدو سال قبل  زانیکه مشابه م

دادن انگیزۀ مدیر برای مددیریت سدود براسداس نشان

کنندگان داده [ به مشدارکت27پژوهش لوئپید و کیدا ]

 شد:

 الگوی سدود هددف خدود به تا شد متعهد شرکت

 قبدل سدال 5 از را سدود بیندیپیش ایدن و یابد دست

 اهدداف بده دستیابی صورت در. است بخشیده تحقق

 در شدرکت مددیرعامل بدرای پاداشی همواره شرکت،

 شود.می گرفته نظر

مورد فوق، نشان بر وجدود انگیدزۀ پداداش بدرای  

 مدیریت سود دارد.

در سال جاری، دو شرکت جدید وارد این صنعت 

اند و نیز در یادداشت فروش، تعداد فروش سدال شده

 جاری نیز کاهش داشته است. 

شرکت با توجه به درآمد و تعدداد کارکندان، جدزء 

 های بزرگ بازار درنظر گرفته شده است. شرکت

مورد فوق، نشان از وجود انگیدزۀ انددازۀ شدرکت 

 ارد.برای مدیریت سود د

کنندۀ انگیزۀ مدیریت شرکت سه موضوع فوق بیان

های مدالی طدوری برای مدیریت سود است. صدورت

اند که شرکت مدنظر با توجه بده کداهش طراحی شده

درآمد در سال جاری به اهداف از پدیش تعیدین شددۀ 

 یابد.خود دست نمی

بنابراین، هزینۀ حقوق و مزایدای کارکندان توسد  

میلیدون تومدان کمتدر  450 مدیریت شرکت بده مبلد 

شناسایی شده است تا شرکت به سودهای هدف خود 

معمول و ریغ ینوسان جادیخطا باع  ا نیا دست یابد.

تدا حسابرسدان  شدودمیها حسداب نیددر ا تیبا اهم

کنندد و نهدا را کشدف آخود  لیتحل یبتوانند در بررس

بددرای اینکدده کشددف ایددن مدددیریت سددود توسدد  

ود، ایدن کداهش در هزیندۀ کنندگان دشدوار شدشرکت

میلیدون  225حقوق و مزایا به نسبت مساوی )هر یک 

های های عمومی و اداری و نیز هزینهتومان( در هزینه

های مددرتب  فددروش تقسددیم شددده اسددت و حسدداب

های جداری و بلندمددت( نیدز از ترازنامه )سایر بدهی

این بابت، به همین مبلد ، نوسدان غیرعدادی را نشدان 

 دهد.می

ازنظدر حسدابرس بدا  هانوسدان نگونهیا نکهیا یابر

 ونیدلیم 100مبلد   تیدسدطح اهم ،ندنجلوه ک تیاهم

بددده  یحسابرسددد ۀنیشدددیتومدددان در اطالعدددات پ

ها حسداب ریکنندگان اعالم شده است و سدامشارکت

با توجه بده سدطح  هانوسانکه  اندشده یطراح یطور

 یبدرا همچندین،. شدوندنمی یتلقد تیبا اهم ت،یاهم

استهالک  ۀنیتأثیر انحراف توجه حسابرسان هز یبررس

 ونیدلیم 450به مبلد   کی ثابت و نامشهود هر ییدارا

که درمجموع بر  اندشده ییشناسا شتریتومان کمتر و ب

 هاییادداشتو  یمال هایصورتندارند.  یسود تأثیر

 –ی سه سال )سدال جدار ایمقایسههمراه شامل اقالم 

شدده( بده یال قبدل حسابرسنشده و دو سدیحسابرس

کنندگان . از شددرکتاندددیلیتحل هاینسددبتهمددراه 

 یهاحساب ی،لیتحل هایبررسیخواسته شده است با 

 تیمحدددود میرا مشددخص کننددد. هدد فیددتحر یدارا

نظدر گرفتده  در یمدال هایصورت یبررس یبرا یزمان

و ثبددت  بررسددی از بعددد کنندگانشددرکتنشددد و 

 هدایارزش ۀبده بخدش پرسشدنام ،القوهب هایتحریف

 ،پرسشدنامه لیدشددند و بعدد از تکم تیهدا یشخص

 .افتیآزمون خاتمه  ندیفرا

 

 نمونۀ پژوهش

شددامل حسابرسددان  پددژوهش نیددا یآمددار ۀجامعدد

. طبدق اسدت یحسدابدارن رسدم ۀعضو جامع یرسم
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حسدابدارن  ۀجامع تیاطالعات موجود در سا نیآخر

حسددابدران تعددداد  ،01/05/1398 خیدر تددار یرسددم

تعدداد نمونده از  نیدیتع یعدد بود. بدرا 2558 یرسم

 یبدرا هداروش کداربردتریناز پر یک، یکوکران رابطۀ

 محاسبه حجم نمونه، استفاده شده است.

رابطده و  پدژوهش یآمدار ۀتوجه به حجم جامع با

نفددر  334تعددداد نموندده  ،بدده شددرح زیددرکددوکران  (1)

منظم  یتصادفصورت به هانمونه. انتخاب شدمحاسبه 

 میکده در ابتددا از تقسد یبده صدورت ؛صورت گرفدت

 سدتیدست آمدد. از له ب 7عدد  حدوداً 334بر  2558

 ،عنوان نمونددهبدده فیددرد 7هددر  ،حسددابدارن ۀجامعدد

 .شدددآنهددا ارسددال  یبددرا پددژوهش نددکیانتخدداب و ل

حسدابدار رسدمی  53شده شامل آوریهای جمعنمونه

ابدار رسدمی حسد 281غیر شاغل و شاغل انفدرادی و 

 113شدداغل در ملسسددات حسابرسددی و درمجمددوع 

نفر بده  93تنها  ،نمونه 334 ازملسسۀ حسابرسی شد. 

و  یرا بررسدد یمددال یمراجعدده و صددورتها ،نددکیل

 کردند. لیپرسشنامه را تکم

 : فرمول کوکران1رابطه 

 𝑛 =

𝑍2𝑝𝑞
𝑑2

1 +
1
𝑁 (

𝑍2𝑝𝑞
𝑑2 − 1)

 

 

 متغیرهای پژوهش

ایدن مستقل  ریمتغ نیاولانحراف توجه حسابرسان: 

 مدالیهای صورت ،ریمد اآیکه  کندموضوع را بیان می

ارائده  شود راکه به انحراف توجه حسابرسان منجر می

حداوی جملدۀ  مالیهای هدف صورت. کند یا خیرمی

بدا ایجدداد ریسدک در سددایر  اسددت کده ایدن انحرافدی

مالی باع  شد تا حسابرسان های های صورتقسمت

در های مدددیریت سددود شددده دور بماننددد. از حسدداب

کاررفتده در آزمدایش کده در آن، به مدالیهای صورت

، توجه حسابرسان به ناحیۀ دیگری منحرف شده است

فرد  شد کهبیان خواهد  ،صاحبکار ۀنیشیاطالعات پدر 

)ماننددد  یجددار ریددغ هددایدارایی ینگهدددار مسددئول

 رینامشددهود سددا هددایداراییو  نیو زمدد زاتیددتجه

شدرکت را  ،ماه قبدل 6حدود  ،(یجار ریغ هایدارایی

فرد جایگزین از بخش تولید به دایرۀ  نیزو  کردهترک 

 یاندک اریاطالعات بس یارادحسابداری منتقل شده و 

. بده حسابرسدان گفتده اسدت یحسابدار درخصوس

در  یگدریگدردش د میه ،رییتغ نیجز اهبخواهد شد 

اند، رخ مالی گزارشگریکه مسئول  یپرسنل حسابدار

 است. نداده

 ۀلیوسدهمستقل ب ریمتغ نیدومکننده: تحریف گمراه

تعبیه شد.  های غیر جاریخطا در داراییدو  یجاساز

کدل هدیم شدوند و دراین دو خطا با یکدیگر تهاتر می

غیدر نوسدان  جدادیامدا باعد  اتأثیری بر سود ندارند؛ 

کشدف توسد  حسابرسدان  یها بدرادر حساب عادی

یکی از این خطاها مربوط به حساب اثاثده و . شوندمی

شود هزیندۀ اسدتهالک و منصوبات است که باع  می

میلیدون تومدان کمتدر از  450استهالک انباشته به مبل  

شوند. خطای دوم مربوط به حساب واقع نمایش داده 

شدود هزینده و خدالص سرقفلی اسدت کده باعد  می

میلیدون تومدان  450ترتیب به مبلد  ارزش سرقفلی به

 4ها مندتج بده یدسدتکار نیابیشتر نمایش داده شود. 

 و چهدار دسدته صدورت مدالی بده شدرح زیدر حالت

 شوند:می

مالی که حداوی انحدراف  هایحالت اول: صورت

)بخشی که به تغییدر در پرسدنل مدالی اشداره دارد( و 

هدای شدده در داراییخطاهای انحرافی )خطاهای تعبیه

 .غیرجاری( هستند

مالی کدده فاقددد انحددراف هایحالددت دوم: صددورت

)بخشی که به تغییدر در پرسدنل مدالی اشداره دارد( و 
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شددده در حدداوی خطاهددای انحرافددی )خطاهددای تعبیه

 های غیر جاری( هستند.دارایی

مالی که حداوی انحدراف های حالت سوم: صورت

)بخشی که به تغییدر در پرسدنل مدالی اشداره دارد( و 

شددده در حرافددی )خطاهددای تعبیهفاقددد خطاهددای ان

 های غیر جاری( هستند.دارایی

مالی که فاقدد انحدراف های حالت چهارم: صورت

)بخشی که به تغییدر در پرسدنل مدالی اشداره دارد( و 

هدای شدده در داراییخطاهای انحرافی )خطاهای تعبیه

 غیر جاری( هستند.

 

کردن توجه منحرف

 (1حسابرسان)متغیرتوضیحی

 ندارد دارد  
 

 کنندهخطای گمراه ندارد 4حالت  3حالت  

 دارد 2حالت  1حالت  (2توضیحی )متغیر 
 

در تمامی موارد فوق، حساب مدیریت سود شدده 

 )حساب حقوق و مزایای کارکنان( وجود دارد.

های های شخصی: بعدد از تکمیدل صدورتارزش

سدلال شدوارتز  21مالی شدرکت فرضدی، پرسشدنامه 

هددددای شخصددددی توسدددد  ارزشدرخصددددوس 

ابدزار  [39] شدوارتز شدود.کنندگان تکمیدل میشرکت

ابدزار  نیداز ا ،مطالعده نیرا ارائه کرد که در ای سنجش

شدوارتز حاصدل  هدایارزشمدل شده است. استفاده 

 12کشدور و  60از  شیو مطالعات متعدد در ب یبررس

های شخصی شوارتز شدامل ارزش زبان مختلف است.

جویی، برانگیختگددی، گرایی، لددذتقدددرت، موفقیددت

گرایی، خیرخواهی، سنت، استقالل، خوداتکایی، جهان

 همرنگی و امنیت هستند. -همنوایی 

در  توانایی کشف مدیریت سود توس  حسابرسان:

کده در  -این آزمایش از رابطۀ اثربخشدی حسابرسدان 

عنوان متغیدر وابسدته بدرای بده –است ادامه ذکر شده 

وع اسدتفاده خواهدد شدد کده آیدا تشخیص این موضد

مدیریت سود شناسدایی شدده اسدت یدا خیدر. هددف 

هایی با نوسدانات بررسی تحلیلی این است که حساب

غیرعادی شناسایی شوند و توجه بعدی حسابرسان را 

هایی هدایت کنند که دارای ریسک تحریدف به بخش

های اند. با توجه به اینکه در آزمایش، بررسیبا اهمیت

پذیرنددد، ایددن صددورت واقعددی صدورت میی بهتحلیلد

دهددد کدده هددر تعددداد از اجددازه را بدده حسابرسددان می

خطاهای بالقوۀ بده نظدر ضدروری را شناسدایی کنندد؛ 

راحتی توانندد بدهبنابراین، حسابرسان در آزمدایش می

های متعددی را تهیه کنند که به اعتقداد لیستی از بخش

های انددد و شناسددایی حسددابآنددان حدداوی تحریف

نامرتب  و زیاد باعد  کداهش اثربخشدی حسابرسدان 

( زیددر 2رو، متغیددر وابسددته از رابطدده )شدود؛ ازایددنمی

 شود.محاسبه می

 

 : اثربخشی حسابرسان2رابطه 

اثربخشیحسابرسی =

سود شناساییحسابمربوطبهمدیریت

تعدادحسابهاینامربوطشناساییشده + 1
 

 (119، س 2015منبع: لوپید )
 

اگدر  ،سدود( تیریمدد ییصورت کسر )شناسادر 

 یهاثر از حسدابأچند حسداب متد ای کیحسابرسان 

حقددوق و مزایددا ماننددد حسدداب حقددوق و مزایددای 

پرداختنددی جدداری و غیددر جدداری و هزینددۀ حقددوق و 

کدد کنندد  ییرا شناسا مزایای عمومی اداری و فروش

 نیدا ریددر غ گیرد؛در صورت کسر قرار می 1 حیصح

. تعدداد شدودمین آ نیگزیکد غل  صفر جدا ،صورت

تعدداد  کننددۀانی)مخرج کسر( ب بوطنامر یهاقضاوت

 ۀلیوسددهکدده ب اسددتهددا( بخش ایدد) ییهاحسدداب

 ؛است یی شدهبالقوه شناسا یعنوان خطاحسابرسان به

اگدر  ،مثال یبرا نیست؛معمول  رینوسان غ یدارا یول

 یافتنیددر هایحسابکاال،  یموجود کنندگان،شرکت
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بدالقوه  یخطا یدارا یهاعنوان حساببه ار هااجارهو 

 .سه قضاوت نامربوط ثبت خواهد شد ،کنند ییشناسا
 

 هاوتحلیل دادهروش تجزیه

ها برای بررسی تأثیر انحراف پس از استخراج داده

توجه حسابرسدان در چهدار گدروه مختلدف از روش 

تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون اماری پارامتریدک 

t- هدای دو نمونه مستقل و برای بررسی ارتباط ارزش

شخصی با کشف مدیریت سدود از تحلیدل معدادالت 

 ساختاری استفاده شده است.

هش، نخسدت روایدی ازطریدق توزیدع در این پژو

خبدره  15چهار دسته صورت مالی و پرسشدنامه بدین 

بررسی شد و پایدایی پرسشدنامه نیدز ازطریدق مقددار 

ضریب آلفای کرونباخ سدنجیده شدد. ضدریب آلفدای 

کنندۀ پایدایی پرسشدنامه است که بیان 0.727کرونباخ 

 است.

برای استفاده از آزمدون آمداری تحلیدل واریدانس، 

هایی به شرح زیر وجود دارند کده در ابتددا فر پیش

صدددحت آنهدددا بررسدددی شدددد. در صدددورت تأییدددد 

آمده از آزمددون تحلیددل دسددتنتدایج به هدا،فر پیش

 واریانس از قابلیت باالیی برخوردار خواهند بود.

ها در بین ای بین نمونهاستقالل در مشاهدات: رابطه .1

 گروههای پژوهش وجود نداشته باشد. 

اینکددده هدددر نمونددده )مشددداهده،  بددده دلیدددل

گیدرد و کنندگان( تنها در یک گروه قدرار میمشارکت

کنندد و های مدالی را بررسدی میتنها یکی از صدورت

ای وجود ندارد که بیش از یک صورت کنندهمشارکت

فدر  رعایدت شدده مالی را بررسدی کندد، ایدن پیش

 است.

آوری ها: سددایتی بددرای جمددعبودن نمونددهتصددادفی .2

های مدالی دسدته صدورت 4ها طراحی شد و نمونه

صدورت نویسدی بههای برنامهنویسیوسیلۀ فرمولبه

کنندگان اختصداس تصادفی به هر یدک از شدرکت

 یافت.

واریانس گروههدا بدا یکددیگر برابدر باشدند. بدرای  .3

اسدتفاده شدده  47سنجش این مورد، از آزمدون لدون

 است.

س طبق این آزمون فرضیۀ صدفر برابربدودن واریدان

و  p=0.178بین گروهها است. نتایج آزمون لون شامل 

F=1.828  هستند. با توجه به اینکده آمدارهP  بدیش از

برابددر هددا واریددانس دادهاسددت،  (0.05<0.178) 0.05

 است.

 توزیدع دارای بایدد جامعده یدا گدروه هر مقدارهای .4

 باشند. نرمال

هددا از آزمددون بودن توزیعبددرای سددنجش نرمددال

اسدمیرنوف اسدتفاده شدده اسدت. ایدن  -کلموگروف 

( با توجده بده گروههدای مختلدف 1آزمون در نگاره )

 محاسبه شده است.

 

 اسمیرنوف -. نتایج آزمون کلموگروف 1نگاره 

 P-Value Statistic ی مالیهاصورت

 0.207 0.133 حاوی خطای خنثی

 0.211 0.2 بدون خطای خنثی

 0.188 0.2 کنندهحاوی جملۀ منحرف

 0.229 0.111 کنندهبدون جملۀ منحرف

 

 ها بیشتر ازP-Valueبا توجه به نگاره فوق، تمامی 

 

 شود.ها تأیید میبودن دادهاست و نرمال 5%
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 هایافته

های فر ها و بررسی پیشآوری دادهپس از جمع

افددزار هددا، تحلیددل واریددانس چندددمتغیره بددا نرمآزمون

SPSS  .انجام شد 

اول پژوهش به  در ابتدا برای فهم بهتر، سه فرضیۀ

 شود:شکل زیر بازنویسی و سپس تحلیل می

سدود توسد   تیری: احتمدال کشدف مدد1 هیفرض

از  یعدار یهاکه آنان به حساب یدر زمان ،حسابرسان

 زانیدم نی، کمتر(Bمالی )صورت  خطا منحرف شوند

 را دارد.

سدود توسد   تیری: احتمدال کشدف مدد2 هیفرض

 یهاکدده آنددان بدده حسدداب یدر زمددان ،حسابرسددان

، (Aمددالی )صددورت  شددده منحددرف شددوندفیتحر

 را دارد. زانیم نیشتریب

سدود توسد   تیری: احتمدال کشدف مدد3 هیفرض

منحدرف  یکه به حساب خاصد یدر زمان ،برسانحسا

 نیشدتریدو سطح ب نی، ب(Dو  C)صورت مالی  نشوند

قدرار  (B)صورت مدالی  نیو کمتر (A)صورت مالی 

 .گیردمی

با توجه به ماهیت این پژوهش، آزمون سه فرضدیۀ 

صورت جداگانده باشدد؛ زیدرا نتدایج تواند بهفوق نمی

اندد و ها بده یکددیگر مرتب برای تأیید یدا رد فرضدیه

آزمون سه فرضیۀ فوق به این صورت خواهد بود کده 

در ابتدا میانگین امتیازات، محاسبه و سدپس مشدخص 

حداوی بیشدترین،  شود کدام دسته از صورت مالیمی

کمتددرین و مددابین بیشددترین و کمتددرین امتیدداز را دارا 

مسدتقل  tوسدیلۀ آزمدون است؛ سپس این موضدوع به

 Bو  Aبررسی شد که آیا تفاوت معناداری بین گدروه 

که بیشترین و کمترین امتیداز را بده خدود اختصداس 

 اند، وجود دارد یا خیر.داده

از (، میدددانگین امتیددد2بدددا توجددده بددده نگددداره )

کنندگانی که موفق به کشدف مددیریت سدود مشارکت

)حاوی جملدۀ انحرافدی و خطدای  Aشدند، در گروه 

از سددایر گروههددا بیشددتر اسددت و  0.27کننددده( گمراه

)حاوی جملۀ انحرافی و فاقدد  Bمیانگین امتیاز گروه 

از سددایر گروههددا کمتددر  0.095کننددده( خطددای گمراه

انحرافددی و )فاقددد جملددۀ  Cاسددت و میددانگین گددروه 

)فاقد جملدۀ انحرافدی  Dکننده( و حاوی خطای گمراه

اسدت کده  0.16و  0.1482کننده( نیدز و خطای گمراه

 قرار دارد. Bو  Aبین دو گروه 

بدین  %95در سدطح اطمیندان  مستقل tطبق آزمون 

-pداری وجددود دارد )تفدداوت معنددا Bو  Aدو گددروه 

Value=0.0488 .) 

 بده کده سابرسدانیمسدتقل فدوق، ح  tبنابر آزمون

 تنهدا (Bشددند )گدروه  منحرف خطا از عاری حساب

 در امتیداز از معناداری طوربه که بود 0.095 امتیاز آنها

( 0.27 امتیداز) خطدا دارای هایحساب به که شرایطی

 .است کمتر (Aشوند )گروه می منحرف

بیشدترین  Aبنابراین، با توجه به اینکه امتیاز گروه 

داری بدا میزان بین سایر گروهها است و تفداوت معندا

 پژوهش رد نشد. 1دارد، فرضیه  Bگروه 

کمتدرین میدزان  Bتوجه به اینکه امتیاز گدروه و با 

 Aداری با گدروه ها است و تفاوت معنابین سایر گروه

 پژوهش رد نشد. 2دارد، فرضیه 

مستقل در سدطح اطمیندان  tهمچنین، طبق آزمون 

داری وجدود تفداوت معندا Dو  Cگدروه  بین دو 95%

 (. p-Value =0.75ندارد )

 بدا کده حسابرسانی مستقل فوق، بین  tبنابر آزمون

اند نشدده روروبده گدذاریطعمه هایتکنیک گونههیم

 مدالیهای صدورت تنهدا که حسابرسانی و (D)گروه 

کردندد )گدروه  تدریافد را کننددهگمراه خطای حاوی

Cاثربخشی شاخص در معناداری انحراف گونه(، هیم 

 ندارد. وجود حسابرسان

بدا  Dبنابراین، با توجه به اینکده امتیازهدای گدروه 

بین امتیاز دو گدروه  0.16با امتیاز  Cو  0.1482امتیاز 

A  ( و 0.27)امتیازB  گیدرد و ( قدرار می0.095)امتیاز
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 ندارد، فرضیۀ سوم رد نشد.وجدود  Dو  Cتفاوت معناداری بین امتیداز دو گدروه 
 
 

 

 های مالیمیانگین امتیازات صورت .2نگاره 

 
 

 
 

 به نیز تحلیل واریانس وسیلۀ آزمونبه نتایج فوق

 این دهندۀنشان (3نگاره ). اندشده تأیید زیر شرح

اطمینان  سطح در مستقل متغیر دو تالقی که است

تالقی دو متغیر مستقل پژوهش در  .معنادار است 95%

نشان از تأثیر معنادار  P-value=0.002( با 3نگاره )

تالقی دو متغیر مستقل بر امتیاز حسابرسان در کشف 

مدیریت سود دارد. این نتایج با بررسی میانگین امتیاز 

همخوانی  -تر بح  شد که پیش -گروههای مختلف 

که هر دو متغیر مستقل وجود  Aدارد؛ زیرا در گروه 

ها در )تالقی دو متغیر مستقل( داشتند، میانگین امتیاز

 بیشترین میزان بین سایر گروهها قرار داشت.

 

 نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره .3نگاره 

 SS df MS F p-value شرح

 0.256 1.306 0.011 1 0.11 کنندهجملۀ منحرف

 0.049 3.971 0.033 1 0.033 خطای خنثی

 0.002 9.981 0.082 1 0.082 کننده *خطای خنثیجملۀ منحرف

   0.008 89 0.734 خطا

   93 1.06 کل
 

 منظور بررسی با جزئیات بیشتر تالقی دو متغیربه

گروه به  4مستقل بر کشف مدیریت سود، مقایسه بین 

 شرح زیر صورت گرفت.
 F p-value شرح

 تأثیر خطای خنثی:
  

 0.001 12.853 کننده وجود دارد در زمانی که جملۀ منحرف

 0.404 0.703 کننده وجود ندارد در زمانی که جملۀ منحرف

   

 کننده:تأثیر جملۀ منحرف
  

 0.03 9.36 در زمانی که خطای خنثی وجود دارد 

 0.16 2.01 در زمانی که خطای خنثی وجود ندارد 
 

توجدده  شدددنمنحرف تددأثیر دادنددد نشددان نتددایج

 در خطدایی آنهدا کده دارد بسدتگی ایدن به حسابرسان

 یدا کنندد پیدا اند،شده منحرف آنها به که هاییحساب
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 بده را حسابرسدان توجده صاحبکار، مدیران اگر. خیر

گونده مالی منحرف سازند کده هیمقسمتی از صورت 

-P) دسددتکاری یددا تحریفددی وجددود نداشددته باشددد

value=0.16،) و واقددع مددلثرْ گددذاری،طعمه تکنیددک 

 دور سدود مددیریت بده مربدوط خطای از حسابرسان

نشددان از نبددود تددأثیر  0.16درواقددع مقدددار . شددوندمی

کننده بر امتیاز کشف حسابرسان معنادار جملۀ منحرف

 مددیران در صورت وجدود خطدای خنثدی دارد. اگدر

 هاییحسدداب بدده را توجدده حسابرسددان صدداحبکار،

-Pباشدد ) کننددهگمراه خطدای حاوی که کند منحرف

value=0.03،) توانندمی بیشتری احتمال با حسابرسان 

 .کنندد کشدف را سدود مددیریت بده مربوط خطاهای

کنندددۀ تدأثیر معنددادار جملددۀ بیان 0.03درواقدع مقدددار 

کننده بر امتیاز کشف حسابرسدان در صدورت منحرف

 وجود خطای خنثی است.

هددای شخصددی بددا کشددف ی بررسددی ارزشبددرا

مدیریت سود، در ابتدا هر یک از سدلاالت پرسشدنامه 

کدگذاری شدند و پس از بررسی بارهای عداملی هدر 

 zسلال، ضریب مسدیر و آزمدون ضدرایب معنداداری 

( به نمایش گذاشدته شدده 4محاسبه شد که در نگاره )

 است.

 

 های شخصیهای ارزشآزمون فرضیه .4نگاره 

 ی شخصیهاارزش فرضیه
ضریب 

 مسیر
 آزموننتیجۀ P-مقدار   tآماره 

ارزش شخصی خیرخواهی بر عملکرد حسابرسان 

 در کشف مدیریت سود تأثیرگذار است
 A -0.276 2.928 0.004-خیرخواهی 

عدم رد 

 فرضیه

گرایی بر عملکرد حسابرسان ارزش شخصی جهان

 کشف مدیریت سود تأثیرگذار است در
B 0.091 0.642-جهان گرایی 

  
 رد فرضیه 0.522

ارزش شخصی خوداتکایی بر عملکرد حسابرسان 

 در کشف مدیریت سود تأثیرگذار است
 C 0.314 4.475 0.00 -استقالل –خوداتکایی

عدم رد 

 فرضیه

ارزش شخصی برانگیختن بر عملکرد حسابرسان 

 تأثیرگذار استدر کشف مدیریت سود 
 D 0.501 8.255 0.00 -انگیزشی –برانگیختن

عدم رد 

 فرضیه

جویی بر عملکرد حسابرسان ارزش شخصی لذت

 در کشف مدیریت سود تأثیرگذار است
 E -0.536 7.695 0.00 -جویی لذت

عدم رد 

 فرضیه

گرایی بر عملکرد ارزش شخصی موفقیت

 حسابرسان در کشف مدیریت سود تأثیرگذار است
 F 0.436 6.224 0.00 -گرایی موفقیت

عدم رد 

 فرضیه

ارزش شخصی قدرت بر عملکرد حسابرسان در 

 کشف مدیریت سود تأثیرگذار است
 G 0.282 3.348 0.00 -قدرت 

عدم رد 

 فرضیه

ارزش شخصی امنیت بر عملکرد حسابرسان در 

 کشف مدیریت سود تأثیرگذار است
 H -0.507 6.42 0.00 -امنیت 

عدم رد 

 فرضیه

رنگی بر عملکرد حسابرسان در ارزش شخصی هم

 کشف مدیریت سود تأثیرگذار است
 I -0.368 5.067 0.00 -همرنگی 

عدم رد 

 فرضیه

ارزش شخصی سنت بر عملکرد حسابرسان در 

 کشف مدیریت سود تأثیرگذار است
 رد فرضیه J -0.096 0.882 0.38 -سنت 
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 درصدد 95 اطمیندان سدطح در  tفر  هایآزمون

 از کمتدر آمداره مقددار کده صدورتی در. اندشده انجام

 بر و شوندمی رد فر  آزمون در متغیرها باشد، 1.96

 ایدن از بدیش کده صدورتی در. ندارند تأثیری یکدیگر

طور کده همان .شودمی تأیید فر  آزمون باشد، مقدار

( 4( نگدداره )P -از مقدددار سددطح معندداداری )مقدددار 

جز ارزش بده فدر  هایآزمون مشخص است تمامی

به عبارتی . شدند گرایی پذیرفتهشخصی سنت و جهان

جز سددنت و هددای شخصددی بددهتددأثیر تمددامی ارزش

خیرخواهی بر عملکرد حسابرسان در کشف مددیریت 

 سود اثبات شده است.

ها توضدیح طور که در بخش فرضیهبنابراین، همان

شددد فرضددیۀ چهددارم، یعنددی تأثیرگددذار بددودن داده 

شخصی بر کشف مدیریت سود بدرای هدر های ارزش

صدورت جداگانده یک از ده ارزش شخصی شوارتز به

فدر ، ( آزمدون 4بررسی شدد. طبدق نتدایج نگداره )

شخصدددی خیرخدددواهی،  هدددایتأثیرگدددذاری ارزش

گرایی، جویی، موفقیدت، برانگیختن، لدذتخوداتکایی

رنگی بدر کشدف مددیریت سدود، قدرت، امنیت و هم

شخصددی سددنت و هددای تأییددد و تأثیرگددذاری ارزش

خیرخواهی بر کشف مدیریت سود در آزمدون فدر  

 رد شد. 

طور که از اعداد ستون ضریب مسدیر نگداره همان

( مشخص است از هشت ارزش شخصی تأییدشدۀ 4)

هددای برانگیختگددی، یۀ چهددارم، ارزشآزمددون فرضدد

ترتیب دارای گرایی، خوداتکایی و قددرت بدهموفقیت

هدددای شخصدددی، بیشدددترین تدددأثیر مثبدددت و ارزش

ترتیب جویی بدهرنگی، امنیت و لدذتخیرخواهی، هم

 بیشترین تأثیر منفی را بر کشف مدیریت سود داشتند.
 

 گیریبحث و نتیجه

در این پژوهش، مسئلۀ اصلی، بررسی رابطده بدین 

شخصدی حسابرسدان بدا هدای توجه و ارزشانحراف 

کنددی یددا گمکشددف مدددیریت سددود بددود. مسددئلۀ رد

کردن توجه حسابرسان باع  کاهش اثربخشی منحرف

رو مهدم اسدت حسابرسدان شود؛ ازایدنحسابرسان می

 مراقب باشند تا مدیریت توجه، آنها را منحرف نکندد.

های روانشناسدی بسدیاری درخصدوس تدأثیر پژوهش

توجه و پیگیری اطالعدات و ظرفیدت ذهندی  انحراف

شخصدی بدر قضداوت افدراد هدای افراد و تأثیر ارزش

های بسیار اندکی دربدارۀ انجام شده است؛ اما پژوهش

عنوان یکددی از توجدده حسابرسددان بددهرابطددۀ انحددراف 

ردن کگدددذاری بدددرای پنهدددانهای طعمهاسدددتراتژی

های مددددیریت سدددود شدددده و بررسدددی حسددداب

شخصدددی شدددوارتز بدددا نحدددوۀ قضددداوت هایارزش

شخصددی بددا هایحسابرسددان و بررسددی رابطددۀ ارزش

عملکرد حسابرسان در کشف مدیریت سود در زمدان 

توجه انجام گذاری و انحراف های طعمهوجود تکنیک

شددده اسددت. در ایددن پددژوهش، تددأثیر دو تکنیددک 

توجه حسابرسان و ایجداد نحراف گذاری، یعنی اطعمه

منظور جلدوگیری ها بدهانحراف عمده در سایر حساب

در کشف حساب مدیریت سود شده، بررسدی شدد و 

چهار فرضیه آزمون شدند؛ فرضیۀ اول بر این موضوع 

توجه حسابرسدان تأکید داشت که در صورت انحراف 

های عاری از خطا احتمال کشدف مددیریت به حساب

ین میزان است. نتایج حاکی از ردنشددن سود در کمتر

آزمون فرضیۀ اول اسدت؛ زیدرا در ایدن مدورد امتیداز 

( کمتر از سایر گروهها شد. 0.095کشف حسابرسان )

فرضیۀ دوم نیز بر این موضدوع تأکیدد داشدت کده در 

های توجده حسابرسدان بده حسدابصورت انحدراف 

شده، احتمال کشف مدیریت سود در بیشترین تحریف

ن قرار دارد. نتایج حاکی از ردنشدن آزمون فرضیۀ میزا

دوم است؛ زیرا در این مورد، امتیاز کشف حسابرسدان 

( بیشددتر از سددایر گروههددا شددد و همچنددین، 0.27)
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مستقل، تفاوت معناداری بدین گدروه  tبراساس آزمون 

موجددود در فرضددیۀ اول و فرضددیۀ دوم وجددود دارد. 

احتمدال کده فرضیۀ سوم بر این موضوع تأکید داشت 

کده  یدر زمان ،توس  حسابرسان مدیریت سودکشف 

دو سدطح  نیمنحدرف نشدوند، بد یبه حسداب خاصد

یعنی بین گروه مربوط به فرضدیۀ  ،نیو کمتر نیشتریب

نتایج تحقیق حاکی از  .گیردمیقرار اول و فرضیۀ دوم 

ردنشدن آزمون فرضدیۀ چهدارم اسدت؛ زیدرا در ایدن 

 0.148و  0.16مورد، دو گروه میدانی، امتیدازی برابدر 

داشتند که بین امتیاز گدروه موجدود در فرضدیۀ اول و 

مسدتقل نیدز نشدان از نبدود  tدوم بود و نتایج آزمدون 

رابطۀ معنادار بین دو گروه میانی داشت. نتدایج بددین 

زمدانی کده حسابرسدان بدا شدوند: رت تحلیدل میصو

هایی کده بدا وجدود احتمدال خطدر، عداری از حساب

این برداشدت را کردندد رو شدند، ، روبهتحریف بودند

ها نیدز عداری از که بده احتمدال زیداد سدایر حسداب

های خود را گسدترش رسیدگی ۀو دامن استتحریف 

 مدیریت سود بدا احتمدال کمتدری، ندادند و درنهایت

)مانند گدروه موجدود در فرضدیۀ اول(. در  کشف شد

های حداوی صورتی که توجه حسابرسان بده حسداب

تحریف منحرف شود، مانند گروه موجدود در فرضدیۀ 

دوم، میزان کشف مدیریت سود بیشدتر خواهدد شدد؛ 

رو توجده روبدهزیرا زمانی که حسابرسان بدا انحدراف 

های سدیای بررحرفدهشوند، براساس مفهوم تردید می

رو، احتمدال کشدف دهند و ازاینخود را گسترش می

 نشدان عبارتی، نتدایجیابد. بهمدیریت سود افزایش می

 ایدن بده توجده حسابرسدان شددنمنحرف تأثیر دادند

 آنها به که هاییحساب در خطایی آنها که دارد بستگی

 مدددیران اگددر .خیددر یددا کننددد پیدددا اند،شددده منحددرف

 پداک هایحسداب بده را حسابرسان توجه صاحبکار،

 شدودمی واقع ملثر گذاریطعمه کنند، تکنیک منحرف

 دور مددیریت سدود به مربوط خطای از حسابرسان و

 بده را حسابرسدان صداحبکار، مددیران اگدر. شوندمی

 کنندد، منحدرف کنندهگمراه خطای حاوی هایحساب

 مربوط خطاهای توانندمی بیشتر احتمال به حسابرسان

همچنین، هدر یدک از کنند.  کشف را دیریت سودم به

بدر  هااین ارزش که اندهای شخصیافراد دارای ارزش

گذارندد. میتدأثیر آنهدا های گیریها و تصمیمقضاوت

شخصددددی هایدر ایددددن پددددژوهش، رابطددددۀ ارزش

کنندگان ازطریق پرسشنامۀ شدوارتز در فرضدیۀ شرکت

دو شخصدی،  چهارم آزمدون شدد و از بدین ده ارزش

داری با کشف گرایی( رابطۀ معناارزش )سنت و جهان

حساب مدیریت سود نداشتند و آزمون فر  آنهدا رد 

شدۀ آزمدون مانده )پذیرفتهشد و از هشت ارزش باقی

شخصدددددی، برانگیختگدددددی، هایفدددددر (، ارزش

ترتیب بیشترین اتکایی و قدرت بهگرایی، خودموفقیت

خددواهی، شخصددی، خیر هددایتددأثیر مثبددت و ارزش

ترتیب بیشترین تدأثیر جویی بههمرنگی، امنیت و لذت

 منفی را بر کشف مدیریت سود داشتند.

های قبلی در نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش

های مختلف حسابرسی و روانشناسی همخوانی حوزه

، تأثیر نحوۀ ارائۀ مددارک گزیبدارد و بدارد؛ برای مثال 

جمدال [. 23کردند ]بر قضاوت حسابرسان را بررسی 

تغییر شرای  شرکت برای توجیح مددیرت  و همکاران

[. 22سود را بر عملکرد حسابرسدان بررسدی کردندد ]

کنددددی، نحدددوۀ ارائدددۀ اطالعدددات در  و اشدددتون

[. 36جوهددای حسابرسددان را بررسددی کردنددد ]وپرس

های زمددانی را بددر کارامددانیس و لنددوکس، محدددودیت

[. باالفوتداس و 15] عملکرد حسابرسان بررسی کردند

پرتی را آزمدون همکاران انگیزه و تأثیر آنها در حواس

ها نشان از تأثیر عوامل کردند. نتایج تمامی این تحقیق

روانشددناختی بددر عملکددرد حسابرسددان و کشددف 
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راستا با نتایج این شده دارد که همهای تحریفحساب

 پژوهش است.
 

 ها و پیشنهاداتمحدودیت

صددورت مددون ایددن پددژوهش بهبدده دلیددل آنکدده آز

کنندگان طراحی شده بود، اگر مشارکت آنالین شرکت

گدر اینترنتدی خدود را کنندگان به اشدتباه، مرورشرکت

شد زمانی کده دوبداره بده بستند، این کار باع  میمی

صددورت تصددادفی کننددد، سددایت بهلینددک مراجعدده می

بایدد صورت مالی دیگری در اختیارشان بگذارد و می

 دادند.های خود را مجدد انجام میبررسی

های ایددن پدژوهش نشددان دادندد زمددانی کدده یافتده

های حداوی تحریدف منحدرف حسابرسان به حسداب

شددوند، احتمددال کشددف مدددیریت سددود افددزایش می

هددای آتددی بددا بررسددی یابددد؛ بنددابراین، در پژوهشمی

تر دالیل نحدوۀ عملکدرد حسابرسدان در چهدار عمیق

به متغیرهای مشترکی بین این  توانحالت پژوهش، می

هددا دسددت یافددت کدده باعدد  بهبددود عملکددرد حالت

حسابرسددان در کشددف مدددیریت سددود شددود یددا در 

تدوان بده بررسدی سدایر عدواملی های آتی میپژوهش

 ند.گذارگذاری تأثیرهای طعمهپرداخت که بر تکنیک

گدذاری بدرای در این پژوهش، از دو تکنیک طعمه

سان و جلوگیری از کشدف کردن توجه حسابرمنحرف

های آتی مدیریت سود استفاده شده است. در پژوهش

گذاری مانندد تغییدر های طعمهتوان به سایر تکنیکمی

در نحددوۀ ارائددۀ اطالعددات بدده حسابرسددان یددا ایجدداد 

هایی اعم از جزئی و با اهمیت یدا اساسدی محدودیت

در رسیدگی حسابرسان و بررسی تأثیر آنها در توانایی 

 رسان در کشف مدیریت سود پرداخت.حساب
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