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 چکیده
. روش ه استپرداختحسابرسان  قضاوت بر شخصيتي هاي ويژگي و تعهد اجتماعي، فشارهاي تاثير اين تحقيق به بررسي

موسسه  18ري مورد مطالعه حسابرسان شاغل در است. جامعه آما 8991پيمايشي و قلمرو زماني سال - تحقيق توصيفي
گيري کوکران حجم نمونه تقريبي تعداد  حسابرسي عضو جامعه انتخاب شد. با توجه به حجم جامعه در دسترس و فرمول نمونه

پرسشنامه قابل تجزيه و تحليل آماري بود. جهت آزمون فرضيه ها  119پرسشنامه توزيع که از اين تعداد  952نفر و تعداد  152
   ازش مدل در حالت معني داري پارامترها استفاده گرديد. مناسبت )برازندگي( مدل با تبيين از مقدار احتمال حاصل از بر

 Smartداري پارامترها از طريق مدل سازي معادالت ساختاري با کمک نرم افزار فرضيه ها در حالت تخمين استاندارد و معني

PLS  نيباساس مدل برازش داده شده نتايج نشان داد: بررسي گرديد. در تحليل آماري به کمک آزمون تحليل مسير و بر 
وجود  يدار يفشار تطابق و قضاوت حسابرسان رابطه معن نيب وجود دارد. يدار يفشار اطاعت و قضاوت حسابرسان رابطه معن

 يمعن و قضاوت حسابرسان رابطه يتعهد عاطف نيب وجود دارد. يدار يو قضاوت حسابرسان رابطه معن يتعهد حرفه ا نيب دارد.
تعهد مستمر و قضاوت حسابرسان  نيب وجود دارد. يدار يو قضاوت حسابرسان رابطه معن يتعهد هنجار نيب وجود دارد. يدار

و قضاوت  ييفردگرا نيب وجود دارد. يدار يفاصله قدرت و قضاوت حسابرسان رابطه معن نيب وجود دارد. يدار يرابطه معن
و  نانيعدم اطم نيب دارد.نوجود  يدار يو قضاوت حسابرسان رابطه معن ييمردگرا نيب وجود دارد. يدار يحسابرسان رابطه معن

 وجود دارد. يدار يقضاوت حسابرسان رابطه معن

 . فشارهاي اجتماعي، تعهد و ويژگي هاي شخصيتي، قضاوت حسابرسان: واژگان کلیدی
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 مقدمه
توجه بيشتري را به خود موسسات حسابرسي در سراسر جهان با توجه به نقص حسابرسي اخير و دادرسي  قضاوت حسابرسان
نهادهاي حسابداري حرفه اي، قوانين اخالقي را که شامل مسائل مربوط به فشارهاي داخلي هستند را براي  .جلب کرده است

مؤسسه حسابداران رسمي خبره آمريکا بيان مي کند  .کمک به اعضاي خود در مسير معضالت اخالقي دشوار توسعه داده اند
ر معتقدند که موقعيت برتر به لحاظ حقوقي دروغين است، آنها بايد نگراني هاي خود را به سطح باالي حکه اگر حسابرسان متب

حسابرسان مديريتي درون سازمان معطوف کنند. همچنين، مؤسسه حسابداران رسمي خبره آمريکا همچنين بيان مي کند که 
نبايد قضاوت خود را تابع ديگران )از جمله همکاران( قرار دهند. با اين وجود، اگرچه موسسه حسابداران رسمي خبره و استاندارد 

ليکن هيچ بحثي در مورد تاثير  بر اصل حفظ يکپارچگي و عيني بودن حسابرسان تأکيد دارند، و حسابرسي براي خطرات تقلب
، نشان موسسات حسابرسيرائه نشده است. عالوه بر اين، رسوايي هاي حسابداري اخير در رابطه با ا تاکنونفشارهاي داخلي 

با توجه به علل  .است اين حرفهمي دهد که شکسته شدن رفتار اخالقي در ميان مديران و حسابرسان نيز نگراني عمده در 
عنوان مثال توسط مشتريان( متمرکز شده است، حسابرسي، اکثر مطالعات پيشين بر روي فشارهاي خارجي )به  هاي شکست

با توجه به اين پيش گفتار در ادامه به تشريح اين  .فشارهاي اجتماعي تمرکز دارند گذاريدر حالي که تعداد کمي از بر تاثير
      مسئله پرداخته و بر اساس شواهد تجربي، اهميت موضوع، تدوين فرضيه هاي تحقيق و نحوه آزمون فرضيه ها پرداخته

 مي شود.
 

 پژوهشپیشینه 
که آيا پيروي و فشارهاي تطابقي ارائه به بررسي اين سوالي اساسي در تحقيق خود پرداختند  (1281) 8تسانگويا و همکاران

شده توسط سرپرستان )شرکا( و همکاران در شرکت هاي حسابرسي مي تواند باعث رفتارها حسابرسي ناکارآمد در ژاپن شود يا 
که آيا سطح بااليي از تعهد حرفه اي و سازماني و ويژگي هاي شخصي حسابرسان مي تواند اين  نمودندين بررسي همچن ؟خير

نتايج نشان مي دهد که فشار اطاعت و پيروي مي تواند قضاوت حسابرسان را مختل کند، در  ؟فشارها را کاهش دهد يا خير
با استفاده از يک مدل سه بُعدي از تعهد و مقياس پنج بُعدي از  .نداردحالي که فشار تطابقي تأثير قابل توجهي در اين زمينه 

ويژگي هاي فردي، نشان مي دهد که رفتار ناکارآمدي حسابرسي مي تواند با افزايش تعهد عاطفي و هنجاري و با توجه به 
 .ويژگي هاي بسيار مردانه در حسابرسان فردي کاهش يابد

حسابرس بر  يطرفيو ب رييپذ تيمسئول زه،يانگ ،يستگيکاري، شا تجربه ريتاث يبه بررس يدر پژوهش (1285) 1و راتناوات واياول
در  يهاي حسابداري عموم شاغل در شرکت حسابرسان پرداختند. پژوهش فوق بر روي يحسابرس تيفيکرفتار کاهنده روي 

بر  يقابل توجه رياو تاث يطرفيو ب رييپذ تيولئاست که توانمندي حسابرس، مس نيا از يحاک جيجاکارتا انجام شده است و نتا
او توسعه  دانش حسابرس و يستگيشا دياي بهتر با و قضاوت حرفه يحسابرس تيفيدارد و در جهت ک يحسابرس تيفيروي ک

 گران،يتحت فشار قراردادن دبه دور از  و بهتر يحسابرس را در جهت حسابرس تواند يحسابرس م يطرفيب نيداده شود. همچن
 کمک کند.

                                                           
1
 Tsunogaya, et al. 
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نگرش نسبت به رفتار ناکارآمد حسابرس: تاثير بر تاکيد بودجه، رفتار رهبري و  ( در تحقيقي با عنوان1289) 8پاينو و تاني
رفتار ناکارآمد حسابرس، در ارتباط با کاهش کيفيت حسابرسي، يک مسئله پذيرفته شده معتقدند  اثربخشي بررسي حسابرسي

کند که عوامل موثر در رفتار ناکارآمد حسابرس را شناسايي  است. اين مطالعه يک مدل نظري را توسعه داده و تست مي
کند. تاکيد بودجه، ساختار رفتار رهبري و توجه و اثربخشي بررسي حسابرسي به عنوان سوابق نگرش نسبت به رفتار  مي

 115يه و تحليل رويکرد حداقل مربعات جزئي  بر اساس نتايج اين تحقيق از اند. تجز ناکارآمد حسابرس مورد بررسي قرار گرفته
کنند. اين  ها در حمايت از مدل نظري شواهد سازگاري توليد مي مدير حسابرسي در مالزي به کار گرفته شده است. يافته

ي متني، از جمله ساختار رفتار رهبري شود، به غير از متغيرها ها نيست که منجر به رفتار نامطلوب مي تاکيدي بر مشاهده بودجه
هاي طبيعي پژوهش بر اساس  و اثربخشي بررسي حسابرسي. مطالعه به محيط حسابرسي محدود است، و منوط به محدوديت

هاي ترويج تاثير گذارد، و به  گيري هاي حسابرسي، استخدام، آموزش و تصميم مطالعه است. نتايج اين مطالعه بايد بر روش
دن وقوع و پذيرش رفتار ناکارآمد حسابرس کمک کند. مطالعه به اين دليل مهم است که افزايش آگاهي با حداقل رسان

گذاران و کميته بررسي پيشرفت در مورد اختالل در کيفيت حسابرسي و رفتار  ي حسابداران مالزي به عنوان سياست موسسه
  جود دارد.ناکارآمد حسابرس ناشي از اولين گزارش کميته بررسي پيشرفت و

در رفتار  حسابرسهاي حسابرسي، فشار بودجه زمان حسابرسي و نگرش  تاثير هزينه( در تحقيقي با عنوان 1281) 1سوهايتي
رقابت شديد بيان نمودند کوچک  موسسه حسابرسيو داللت آن بر بررسي کيفيت حسابرسي در مقياس  رسناکارآمد حساب

هاي حسابرسي اثر  بر هزينه وشود  کند که منجر به جنگ هزينه مي تشويق ميبه مناقصه رقابتي  حسابرسي موسساتميان 
و نگرش در  حسابرسانکه دليل رفتار ناکارآمد  در بر داردي زمان حسابرسي  براي فشار بودجه را گذارد. اين نتيجه مفاهيمي مي

هزينه حسابرسي، فشار بودجه  ،مطالعه ابزارشود.  منجر به کيفيت حسابرسي ضعيف مي ،خواهد شد که حسابرسانجام وظايف 
هاي پژوهش مورد استفاده  ناکارآمد، و کيفيت حسابرسي هستند. روش حسابرسان، موسسه حسابرسيزمان حسابرسي، نگرش 

هاي بررسي  ها با استفاده از تکنيک تاييدي هستند. نوع پژوهش، پژوهش کاربردي است. داده -هاي توصيفي در اين مورد روش
در مقياس کوچک به دست آمده و با مدل معادالت ساختاري بررسي شده است.  موسسه حسابرسي 861پرسشنامه به با توزيع 

وجود دارد.  حسابرسحسابرسي به نگرش  يهاي حسابرسي، فشار بودجه زمان قابل توجهي از هزينه مقدارنتيجه نشان داد که 
تواند دليل بر  دارد و آن مي حسابرستوجهي بر رفتار ناکارآمد  نيز اثرات قابل حسابرسفشار بودجه زمان حسابرسي و نگرش 

  افزايش کيفيت حسابرسي باشد.
 ارتباط بين متغيرهاي دموگرافيک با رفتارهاي کاهنده کيفيت حسابرسي( به تحقيق با عنوان 8996ي و همکاران )محمد  خان

خدشه دار شده و اين سوال در اذهان عمومي مطرح شد که ، اعتبار حرفه حسابرسي ربعد از وقوع رسوايي هاي اخيپرداختند. 
حسابرسان کجا بودند بسياري از رفتار ها و تصميم هاي کارکنان و مديران در سازمان هاي امروزي تحت تاثير ارزش هاي 

حسابرسي  اخالقي آنها است. هدف اصلي اين پژوهش تعيين ارتباط عوامل شخصيتي در حسابرسان با رفتارهاي کاهنده کيفيت
است. يافته هاي پژوهش نشان دهنده اين مورد است که ويژگي هاي شخصي حسابرسان تاثير مستقيمي با رفتارهاي کاهنده 
ي  کيفيت حسابرسي دارد. بررسي ها نشان داد که هرچقدر سن و تجربه و مدرک حسابرسان کمتر باشد رفتارهاي کاهنده

فته هاي اين پژوهش، اميد مي رود سازمان حسابرسي، جهت افزايش کيفيت کيفيت بيشتري بروز مي دهند. با توجه به يا

                                                           
1
 Paino & Thani 

2 
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حسابرسي، با تدوين راهبرد اخالقي مناسب و انجام برنامه ريزي هاي الزم، در جهت افزايش سطح آرمانگرايي حسابرسان، 
 .اقدام کنند

 ثبت پرداختند. عدم ت حسابرسان مستقلتاثير جنبه فردي سرمايه معنوي بر قضاوبه برريسي  (،8996و نظرپور ) موسوي نسل

 حسابرسان نقش ميان اين است در مواجه آن با مالياتي امور سازمان که است مشکالتي جمله از ها شرکت توسط مالياتي بدهي

 هاي خواسته برابر در تا گذارد مي تاثير بر آنها عواملي چه اينکه .باشد مهم تواند مي مربوطه بدهي ثبت عدم با مواجهه در

 مقاله اين اساس، همين بر .است بوده رشته اين محققين مورد بحث هميشه دهند، نشان مناسبي و مطلوب قضاوت کار صاحب

 قضاوت بر تاثيرگذار عوامل عنوان به را فرهنگ( و شخصي هاي ارزش اصول اخالقي، اخالق،) معنوي سرمايه فردي ابعاد

 و اسپيرمن همبستگي ضريب از استفاده با پژوهش هاي پرسشنامه از حاصل هاي داده. آزمون نمود و پيشنهاد حسابرسان
به  تواند مي معنويات با مرتبط مباحث که دهد مي نشان مطالعه اين نتايج. گرفت قرار بررسي مورد متغيره رگرسيون چند تحليل
 مورد حسابرسي هاي شرکت در مالياتي بدهي ثبت عدم با برخورد همانند مواردي در مستقل حسابرسان قضاوت تعديل

 .بيانجامد
 حسابرسان يو قضاوت حرفه ا ياخالق يريگ ميبر تصم امدهايشدت عواقب و پ ريتاث يبررسبه  (8991) پاک مرام ي وسپهر

انتظارات از حسابداران  ،1و انرون  9ورلد کام  ،1 کويتا ريبزرگ جهان نظ يشرکتها يبرخ رياخ ياخالق يهاييرسواپرداختند. 
 يها يريگ ميداده است. موضوعات مربوط به تصم شيافزا ياخالق يو همه جانبه رهنمودها قيدق تيرعا يرا برا يرسم
 يحسابداران رسم ياخالق يريگ ميتصم تيمورد توجه قرار گرفته است. در خصوص اهم ياخالق يمال يو گزارشگر ياخالق

پژوهش حاضر به . گردد يم ياخالق يريگ ميباعث تصم يگردد که چه عوامل يموضوع مطرح م نيا ،اعتبار حرفه يدر ارتقا
 عهحسابرسان عضو جام نيدر ب يو قضاوت حرفه ا ياخالق يها يريگ ميبر تصم امدهايشدت عواقب و پ ريتاث يدنبال بررس

صورت گرفته و  رانيا ينفر از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسم 819 يپژوهش حاضر رو است. رانيا يحسابداران رسم
      نشان  هيآزمون فرض جينتا يشده است. با استفاده از مدل معادالت ساختار يپرسشنامه جمع آور قيآن از طر يداده ها

 .باشند يحسابرسان م ياخالق يريگ ميصمموثر بر ت ريمتغ امدهايدهد که شدت عواقب و پ يم
جامعه پرداخت.  قضاوت حسابرس هياول يابيبر ارز يکار با مشتر يقبل و سابقه ديترد شک و ريتاث( به بررسي 8999)فاضل 

 يدر دانشگاه ها ليشاغل در حرفه و مشغول به تحص يارشد رشته حسابدار يکارشناس انيحاضر دانشجو قيمورد نظر تحق
شاغل با  انيمشخص نبودن تعداد دانشجو ليباشد که به دل ينفر م 856و فارس بوده است. نمونه مشتمل بر  زدي يآزاد اسالم

   پرسشنامه  قيتحق نيداده ها در ا ياستفاده از روش کوکران با حجم جامعه نامحدود محاسبه شده است. ابزار گردآور
 يبررس يبوده است. برا يهمبستگ کرديبا رو يشيمايپ -يفيحاضر توص قيباشد. روش تحق يم يالملل نياستاندارد شده ب

 نيا انگريها ب هيفرض يحاصل از بررس جياست. نتا دهاستفاده ش رهيو چند متغ رهيتک متغ ونيرگرس کياز تکن قيتحق اتيفرض
 يکار با مشتر يتجربه قبل نيباشد، هم چن يگذار م ريقضاوت حسابرس تاث هياول يابيحسابرس بر ارز دياست که شک و ترد

 قضاوت حسابرس موثر است. هياول يابيبر ارز زين
 يبررس قيتحق نيا ياصل هدفپرداخت.  حسابرسان يريگ ميو تصم يمسائل اخالق نيرابطه ب يبررس( به 8991) يعسکر
( 8916رست ) يريگ ميتصم نديفرا يباشد و از مدل چهار مرحله ا يحسابرسان م يريگ ميتصم نديمراحل فرا نيرابطه ب

  از قيتحق يرهايمتغ يري. که به منظور اندازه گرديقرار گ يمورد بررس قيتحق يرهايمتغ نياستفاده شده است تا رابطه ب
پرسش نامه از روش  ييايپا يباشد استفاده شده است. . منظور بررس يم ياخالق يوياز سه سنار کلکه متش يپرسش نامه ا
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صورت که ابتدا  ني( پرسش نامه از نظر متخصصان استفاده شده، بديي)روا اعتبار نييکرونباخ و به منظور تع يآلفا بيضر
 عيتوز ينامه انجام و برا در پرسش ازيمورد ن اتشد و پس از کسب نظر متخصصان اصالح عيتوز هينامه اول  پرسش يتعداد
عضو  يو موسسات حسابرس يو پرسنل سازمان حسابرس رانيحسابرسان، مد هيحاضر کل قيتحق يجامعه آمار آماده شد. يينها

 يافراد عضو نمونه آمار نيپرسش نامه ب 161باشند که با توجه به فرمول کوکران تعداد  يم رانيا يجامعه حسابداران رسم
 يو قضاوت اخالق ياخالق تين نيدهد ب يپرسش نامه نشان م 161 يداد ها ليو تحل هيحاصل از تجر جي. نتاديگرد عيتوز

حسابرسان در  يکه هر چه قضاوت اخالق يوجودارد بطور يحسابرسان رابطه مثبت معنادار ياخالق تيحسابرسان با حساس
 يقضاوت اخالق نيدهد که ب ينشان م جينتا نيقرار دارد. ا ييز در سطح بااليآنها ن ياخالق تيقرار داشته باشد، ن ييسطح باال

 يباالتر ياخالق تيکه از حساس يکه حسابرسان يوجود دارد. بطور يرابطه مثبت و معنادار زيحسابرسان ن ياخالق تيو ن
خود اعمال نموده که  ماتيمدر تص يشتريب يقضاوت اخالق ياخالق يچالش ها طيدر شرا يريگ ميبرخوردارند در هنگام تصم

 گردد. يآنها م ياخالق تين شيبه نوبه خود موجب افزا زين نيا
پژوهش با  نپرداختند. لي. حسابرسان يريگ ميبا قضاوت و تصم تيسن و جنس نيرابطه ب( به بررسي 8998) و همکاران هايحاج

حسابرسان  ق،يتحق نيا يباد. جامعه آمار يآنها م يريگ ميحسابرسان با قضاوت و تصم تيسن و جنس نيرابطه ب يهدف بررس
نفر از  کصدي نيو پرسشنامه ب ياست. انتاب نمونه بصورت تصادف يو مؤسسات عضو جامه حسابداران رسم يسازمان حسابرس
و  هيتجز يداده ها از پرسشنامه، برا يجمع آور يو برا يشيمايپ -يفياز نوع توص ق،يروش تحق .ديگرد عيحسابرسان توز

 يريگ مينشان داد تصم قيتحق جياستفاده شد. نتا رسونيپ يو آزمون همبستگ نيانگيم سهيمقا يداده ها از روش ها ليتحل
 يستگيحسابرسان به شا يريگ ميتصمتضاوت و  تيفيگرفت ک جهيتوان نت يندارد و م يآنها بستگ تيحسابران به سن و جنس

 خواهد داشت. يحسابرس بستگ يفرد يها
و بر اساس پرداختند  بر قضاوت حسابرس يموضوعات حسابرس يدگيچيتجربه و پ ريتاث ( به بررسي8911ي و همکاران )رانيس

هميت و اثر تجربه بيشتر نمايان ا شود،مدل تصميم گيري سيمون نشان مي دهد هر چه وظايف و کار حسابرسي پيچيده تر 
مي شود. اين مقاله با توجه به اين مدل، به بررسي وظايف ساختار يافته، نيمه ساختار يافته و ساختار نيافته مي پردازد و افراد 
و تحت مطالعه را به دو گروه باتجربه )حسابداران رسمي شاغل در سازمان حسابرسي( و کم تجربه )سطوح سازماني پايين تر 

حسابرسان کم تجربه شاغل در سازمان حسابرسي( تقسيم مي کند. براي تعيين پيچيدگي و تعيين وظايف ساختار يافته، نيمه 
 16ساختار يافته و ساختار نيافته و تجربه مورد نياز جهت قضاوت براي ارزيابي اين وظايف، يک مطالعه جداگانه که با شرکت 

، مبنا قرار گرفته است. نتايج، نشان گر اين واقعيت است که تفاوت معناداري بين شده است امشريک و مدير حسابرسي انج
تصميم گيري گروه هاي مورد آزمايش وجود دارد و حسابرسان کم تجربه خصوصاً در مورد وظايف ساختار نيافته جانشين هاي 

 شوند. مطمئني براي حسابرسان محسوب نمي

 

 فرضیه های پژوهش 
 بين فشار اطاعت و قضاوت حسابرسان رابطه معني داري وجود دارد. .8 فرضيه
 . بين فشار تطابق و قضاوت حسابرسان رابطه معني داري وجود دارد.1فرضيه 

 . بين تعهد حرفه اي و قضاوت حسابرسان رابطه معني داري وجود دارد.9فرضيه 
 جود دارد.. بين تعهد عاطفي و قضاوت حسابرسان رابطه معني داري و1فرضيه 
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 . بين تعهد هنجاري و قضاوت حسابرسان رابطه معني داري وجود دارد.5فرضيه 
 . بين تعهد مستمر و قضاوت حسابرسان رابطه معني داري وجود دارد.6فرضيه 

 . بين فاصله قدرت و قضاوت حسابرسان رابطه معني داري وجود دارد.1فرضيه 
 بطه معني داري وجود دارد.. بين فردگرايي و قضاوت حسابرسان را1فرضيه 
 . بين مردگرايي و قضاوت حسابرسان رابطه معني داري وجود دارد.9فرضيه 
 . بين عدم اطمينان و قضاوت حسابرسان رابطه معني داري وجود دارد.82فرضيه 

 

 روش پژوهش
دانست  يفيتوص يقيرا تحق قيتحق نيتوان ا ي( مقيداده ها )طرح تحق يبرحسب نحوه گردآور قاتيتحق ياز لحاظ دسته بند

پاسر  بره    اير  هيفرضر  يبررسر  ياطالعات بررا  يشامل جمع آور يفيتوص قيباشد. تحق يم يو همبستگ يشيمايکه از نوع  پ
 يدانير و م يرا کتابخانه ا قيروش تحق ،يبند ميتقس نيتر يدر کل باشد. يموضوع مطالعه م يفعل تيسواالت مربوط به وضع

جايي که نتايج اين تحقيرق را  همچنين از آن .خواهد شدروش ها استفاده  نيا يحال حاضر از هر دوکه در  در نظر گرفته اند.
 توان در جهت آگاه سازي مديران حسابرسي و ارائه راهکارهايي به موسسات حسابرسي به کار برد، از نوع کاربردي است. مي
 

 نحوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها
. شود ياستفاده م يشيمايپ يها با توجه به موضوع پژوهش از روش پژوهش ها هيها به منظور آزمون فرض داده يآور جهت جمع

 يپرژوهش بررا   نينامه است که در ا و استفاده از پرسش يروش، مصاحبه شخص نيها در ا داده يگردآور يها وهيش نيتر جيرا
 يآور بره منظرور جمرع    زير ن ي. در بخش نظرر شود ياستفاده م يتخصص هاي سوال يحاو يا نامه ها از پرسش داده يآور جمع

روش با رجوع به کتب، مجالت و  ني. در اشود ياستفاده م يا با توجه به موضوع پژوهش از روش کتابخانه ازياطالعات مورد ن
 آغراز  هرا  داده يگرردآور  مرحلره . شرود  يمر  يآور پژوهش جمع نيانجام ا يبرا ازيمورد ن ي، اطالعات نظرينترنتيا يها گاهيپا

 از هرا  آن سرازي  بره فشررده   روش استقرائي به و را گردآوري اي کتابخانه و ميداني هاي يافته  آن محقق طي که است فرآيندي

دهد. در اين پژوهش براي  قرار مي ارزيابي مورد را شده تدوين هاي فرضيه پرداخته و تحليل و تجزيه بندي و سپس طبقه طريق
هراي پرژوهش از روش ميرداني و  از ابرزار پرسشرنامه        مرتبط با متغيرها در بخش تجربي و آزمون فرضيههاي  آوري داده جمع

 کره  گونره  بردين  نامره اسرت.   پرسش آن اصلي ابزار و باشد مي 8خواهي نظر طريق از تحقيق اين هاي داده استفاده مي شود.

 بررسي براي شده آوري جمع هاي داده و گرديده نظرتوزيع نمونه مورد مطالعه در جامعه هدف مورد ميان مربوط هاي پرسشنامه

هرايي اسرت کره     اي از سروال  پرسشنامه مجموعه .و آزمون فرضيه هاي تحقيق مورد تحليل واقع مي شود متغيرها رابطه ميان
اطرب قررار   در اختيرار مخ  کند و براي گررفتن پاسر    ها را طراحي و گردآوري مي محقق با توجه به نيازهاي اطالعاتي خود آن

 پرسشنامه اين تحقيق شامل بخش هاي زير است:گيرد.  مي
بخش اول )عمومي(: اين بخش شامل گويه هاي مربوط به ويژگي هاي نمونه مورد مطالعه است که اين ويژگي هاي جامعره  

 باشد.  يشناختي شامل جنسيت، سن، تحصيالت، سابقه کار، سابقه حرفه اي در زمينه حسابرسي و ساير موارد مرتبط م

                                                           
1
 Survey 
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بخش دوم )تخصصي(: اين بخش پرسشنامه به سنجش متغيرهاي تحقيق از طريق گويه هاي مطرح شرده در تحقيرق هراي    
پيشين که روايي آن ها مورد تاييد واقع شده است، پرداخته مي شود. جهت سنجش متغيرهاي فشار اطاعت و فشرار تطرابق از   

بهره گرفته مي شود. جهت سنجش متغيرر قضراوت حسابرسران از    ( 1228) گويه هاي مطرح شده در پژوهش ديزورت و لورد
 ( بهره گرفته مي شود. 1281سناريو مطرح شده در پژوهش تسانگويا و همکاران )

ها را در قالب  گردد که هريک از متغيرها تعدادي از گويه آوري مي در اين پژوهش، اطالعات مورد نياز از طريق پرسشنامه جمع
اند که ارزش عدد پنج براي به کامالً موافقم و عدد يک براي گزينه به کامالً  ي ليکرت به خود اختصاص دادها طيف پنج گزينه

هاي کمي، براي هرر  ها به پاس ها به صورت کيفي بوده که براي تبديل آنگيري، پاس در اين مقياس اندازه باشد. مخالفم مي
 ذکر شده است.ها در جدول زير، هاي آنها وزنکدام از گزينه

 
 تبدیل وزني طیف لیکرت در پرسشنامه (:9)جدول 

 کامال مخالف مخالف نه موافق  و نه مخالف موافق کامال موافق

5 1 9 1 8 

 
شود آزمرون، روايري    هاي آزمون و مطلب مورد سنجش اشاره دارد. وقتي گفته مي اعتبار )روايي( به ارتباط منطقي، بين پرسش

(. براي روايي 8992سنجد )دالور،  باشد، مي هاي آزمون به طور دقيق آنچه را مورد نظر مي  است که پرسشدارد به اين معني 
ها توسط خبرگان و دست اندرکاران و استاد راهنما و ساير اعضاء هيات علمي  و افزايش قابليت اعتماد پرسشنامه، محتواي گويه

بين آن  گيري، عبارت است از درجه ثبات، همساني و قابليت پيش زار اندازهگيرد. پايايي يک اب در دانشگاه مورد سنجش قرار مي
 آوريم. گيرد. پايايي پرسشنامه را از طريق محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ بدست مي در اندازه گيري هرآنچه اندازه مي

 

  پژوهشمتغیرهای 
هاي  ديگر يا از يک مشاهده به مشاهده ديگر، مقداريتواند از يک فرد به فرد  متغير کميتي است که در دامنه اي معين مي

پذيرد و پژوهشگر آنها را بنا به هدف تحقيق خود کنترل، دستکاري  مختلفي را به خود بگيرد. بنابراين چيزي است که تغيير مي
(. در يک 8998، کند. در برخي مواقع، متغير نمادي است که اعداد يا ارزش هايي به آن منتسب ميشود )خاکي يا مشاهده مي

ها، تشخيص متغير امري ضروري است. متغيرها را به  هاي تحقيق و يا آزمون فرضيه تحقيق علمي براي پاس  دادن به سؤال
 بندي کرد: توان به شيوه زير طبقه طور معمول از نظر نقش آن ها در تحقيق مي

مند است، هدف وي توصيف يا پيش بيني تغيير پذيري پژوهشگر بيش از هر چيز به متغير وابسته عالقه  الف( متغير وابسته:
ر متغير وابسته است. به بيان ديگر، همان متغير اصلي است که به منزله يک مطلب قابل پژوهش جلوه مي کند. با تحليل متغي

 . پژوهشگر توان براي حل مساله به پاس  هايي دست يافت گذارد(، مي يعني اينکه چه متغير هايي بر آن تاثير ميوابسته )
(. قضاوت 8998گذارند کمي کند و بسنجد )سکاران،  عالقه مند است اين متغير و نيز ساير متغيرهايي که بر آن تاثير مي

 حسابرسان در اين تحقيق نقش متغير وابسته دارد. 
، وقتي متغير مستقل وجود ب( متغيرهاي مستقل: متغير مستقل به گونه اي مثبت يا منفي بر متغير وابسته تاثير مي گذارد. يعني

داشته باشد متغير وابسته نيز وجود دارد و هر مقدار افزايش در متغير مستقل روي دهد، در متغير وابسته نيز افزايش يا کاهش 
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در اين  .(8998روي خواهد داد. به بيان ديگر، دليل تغيير در متغير وابسته را بايد در متغير مستقل جستجو کرد )سکاران، 
 متغيرهاي مستقل، عبارتند از:  تحقيق

 (.8992) مير و تعهد سازماني شامل تعهد هنجاري، عاطفي و مستمر برگرفته از پژوهش آلن  .8

 (.1229) 8تعهد حرفه اي برگرفته از پژوهش بالئو  .1

 .(1228) 1فشار اطاعت و تطابق برگرفته از پژوهش ديزورت و لورد  .9

مردگرايي در مقابل زن گرايي، ج( فردگرايي در مقابل جمع گرايي و د(  ب(نگرش هاي فرهنگي شامل الف( فاصله قدرت،   .1
 (.8998) 9عدم اطمينان برگرفته از پژوهش هافستد

 

 جامعه آماری پژوهش
ها را دارد، اشاره داشته )دانايي  هاي مورد عالقه محقق که قصد بررسي آن جامعه آماري به کل گروه افراد، رويدادها و پديده

( و عبارت است از مجموعه افراد؛ اشياء و ... که حداقل در يک صفت ويژگي مشترکي دارند )خاکي، 8916ران، فرد و همکا
حسابرسان شاغل در موسسات در اين تحقيق  مورد هدف جامعه آماري(. در اين تحقيق واحد تحليل فرد است و 8998

موسسه حسابرسي واقع در شهر مشهد  18از کارکنان . نمونه آماري به روش دردسترس و باشد مي حسابرسي در مشهد مقدس
نمونه گيري فرآيند انتخاب کردن تعداد کافي از ميان اعضاي جامعه آماري است، به طوري که با  مقدس انتخاب شده است.

گي ها هاي گروه نمونه قادر خواهيم بود اين خصوصيات يا ويژ هاي آزمودني مطالعه گروه نمونه و فهميدن خصوصيات و ويژگي
گيري تصادفي ساده، گيري احتمالي شامل نمونههاي نمونه (. انواع روش8998را به اعضاي جامعه آماري تعميم دهيم )خاکي،

گيري مضاعف و انواع  اي، نمونه گيري ناحيه اي، نمونه گيري خوشهاي، نمونه گيري تصادفي طبقه گيري سيستماتيک، نمونه نمونه
 .(8998گيري سهميه اي است )سکاران،  در دسترس و نمونه گيري قضاوتي، تمالي شامل نمونهگيري غير اح هاي نمونهروش

از آنجا که اين تحقيق براساس نوع هدف، کاربردي بوده و معرف بودن گروه نمونه براي تعميم پذيري به جامعه داراي اهميت 
شد. براي تعيين حجم نمونه از جامعه مورد هدف که گيري احتمالي به روش در دسترس استفاده باشد، بنابراين از نمونهمي

باشند نيز با توجه به معلوم بودن تعداد جامعه آماري از فرمول حجم نمونه کوکران استفاده شده است. حجم  نفر مي 522تقريبا 
 نمونه تحقيق با استفاده از رابطه زير محاسبه شده است:

  

    
 

     

(   )       
 

    
 

 

 : خطاي برآوردي پنج صدم. e : متغير تصادفي با توزيع نرمال، Z: اندازه حجم جامعه، N آن؛که در 

   
                 

     (     )               
 

      

               
     

 

 نفر شد.  181گيري حداقل حجم نمونه انتخابي تقريبا تعداد  نفر( و فرمول نمونه 522با توجه به حجم جامعه در دسترس )

                                                           
1
 Blau 

2
 Lord and DeZoort 

3
 Hofstede 
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 (: توزیع و نرخ بازگشت پرسشنامه ها3جدول )
 ردیف

 طبقات

 تعداد کل برآورد 

 )نفر( 

 نمونه آماری 

 بر اساس رابطه کوکران

پرسشنامه 

 توزیع شده

پرسشنامه دریافت شده و 

 قابل تجزیه و تحلیل

 نرخ بازگشت

 )درصد(
 5/11 119 952 181 522 جمع

 

 بررسي نرمال بودن داده ها
هاي  توان گفت که آزمون ست. به طور کلي ميا بودن توزيع آماري متغيرها نرمال ،پارامتري هاي نياز انجام تمامي آزمون پيش

توان استنباط درست از نتايج  . حال اگر توزيع جامعه نرمال نباشد، نميهستند پارامتري، عموما بر ميانگين و انحراف معيار استوار
بودن متغيرها، از آزمون چولگي و کشيدگي استفاده شده است. شاخص اندازه گيري پارامترهاي  براي آزمون نرمال  .داشت

     تعيين انحراف از قرينگي ضريب چولگي است. شاخص سنجش پراکندگي جامعه نسبت به توزيع نرمال ضريب کشيدگي 
گردد با توجه به اين که بازه اعداد چولگي و  ارائه گرديده است. همان گونه که مشاهده مي 9نام دارد که نتايج آن در جدول 

 ها مورد تأييد است.مي باشد در نتيجه فرض نرمال بودن داده -8+ و 8کشيدگي بين 
 

ها  (: نتایج آزمون نرمال بودن داده3جدول )  

 کشیدگي چولگي نماد متغیر متغیر ردیف
 -NC 511/2- 811/2 تعهد هنجاري 8

 -CC 159/2- 192/2 تعهد مستمر 1

 -AC 162/2- 991/2 تعهد عاطفي 9

 -AOC 991/2- 962/2 تعهد حرفه اي 1

 -OP 299/2- 152/2 فشار اطاعت 5

 -CP 918/2- 191/2 فشار تطابق 6

 -PD 916/2- 818/2 فاصله قدرت 1

 -IC 819/2- 591/2 جمع گرايي فردگرايي/ 1

 -MF 998/2- 119/2 گرايي زن مردگرايي/ 9

 -UA 112/2- 616/2 عدم اطمينان 82

 -JA 515/2- 156/2 قضاوت حسابرس 88

 

 پژوهش فرضیه اولآزمون 
 فرضيه اول: بين فشار اطاعت و قضاوت حسابرسان رابطه معني داري وجود دارد.

( برآورد شده است. با توجه به مقدار -991/2، ضريب مسير به ميزان )قضاوت حسابرساندر بررسي آثار متغير فشار اطاعت بر 
( باشد -96/8، +96/8دار بودن يک ضريب، عدد معني داري آن بايد خارج از بازه ) باشد )براي معني مي 111/1احتمال که برابر 
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رفت که اين ضريب مسير در سطح خطاي کوچکتر است(. مي توان نتيجه گ 25/2اين صورت از سطح معني داري  که در
داري وجود دارد. بنابراين فرضيه  و قضاوت حسابرسان رابطه معکوس و معني معني دار است يعني بين فشار اطاعت 25/2

درصد از تغييرات مربوط به قضاوت حسابرسان  1/99توان نتيجه گرفت که در حدود گردد. همچنين ميشماره يک تاييد مي
گردد مشخص مي βباشد. به عبارت ديگر باتوجه به ضريب داري مي گردد و اين مقدار معنياعت تبيين ميتوسط فشار اط

 کند.واحد تغيير مي 991/2که يک واحد فشار اطاعت تغيير کند، قضاوت حسابرسان به ميزان درصورتي 
 

 (: نتیجه مربوط به فرضیه اول 4جدول )

 نتیجه داری معني مسیر مستقیم
 پذيرش فرضيه 25/2  p قضاوت حسابرسان فشار اطاعت 

 

 پژوهش فرضیه دوم آزمون
 فرضيه دوم: بين فشار تطابق و قضاوت حسابرسان رابطه معني داري وجود دارد.

( برآورد شده است. با توجه به مقدار 196/2، ضريب مسير به ميزان )قضاوت حسابرساندر بررسي آثار متغير فشار تطابق بر 
( باشد -96/8، +96/8دار بودن يک ضريب، عدد معني داري آن بايد خارج از بازه ) باشد )براي معني مي 829/5احتمال که برابر 

کوچکتر است(. مي توان نتيجه گرفت که اين ضريب مسير در سطح خطاي  25/2که در اين صورت از سطح معني داري 
داري وجود دارد. بنابراين فرضيه شماره  ت حسابرسان رابطه مستقيم و معنيمعني دار است يعني بين فشار تطابق و قضاو 25/2

درصد از تغييرات مربوط به قضاوت حسابرسان توسط فشار  6/19توان نتيجه گرفت که در حدود گردد. همچنين ميدو تاييد مي
که گردد درصورتي مشخص مي βيب باشد. به عبارت ديگر باتوجه به ضرداري مي گردد و اين مقدار معنيتطابق تبيين مي

 کند.واحد تغيير مي 196/2يک واحد فشار تطابق تغيير کند، قضاوت حسابرسان به ميزان 
 

 (: نتیجه مربوط به فرضیه دوم 5جدول )
 نتیجه داری معني مسیر مستقیم

 پذيرش فرضيه p  <25/2 قضاوت حسابرسان فشار تطابق 

 

 سوم پژوهشفرضیه  آزمون
 سوم: بين تعهد حرفه اي و قضاوت حسابرسان رابطه معني داري وجود دارد.فرضيه 

( برآورد شده است. با توجه به مقدار 125/2در بررسي آثار متغير تعهد حرفه اي بر قضاوت حسابرسان ، ضريب مسير به ميزان )
( باشد -96/8، +96/8ايد خارج از بازه )دار بودن يک ضريب، عدد معني داري آن ب باشد )براي معني مي 259/5احتمال که برابر 

کوچکتر است(. مي توان نتيجه گرفت که اين ضريب مسير در سطح خطاي  25/2که در اين صورت از سطح معني داري 
داري وجود دارد. بنابراين فرضيه  معني دار است يعني بين تعهد حرفه اي و قضاوت حسابرسان رابطه مستقيم و معني 25/2

درصد از تغييرات مربوط به قضاوت حسابرسان  5/12توان نتيجه گرفت که در حدود گردد. همچنين ميد ميشماره سه تايي
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گردد مشخص مي βباشد. به عبارت ديگر باتوجه به ضريب داري مي گردد و اين مقدار معنيتوسط تعهد حرفه اي تبيين مي
 کند.واحد تغيير مي 125/2سان به ميزان که يک واحد تعهد حرفه اي تغيير کند، قضاوت حسابردرصورتي 

 
 (: نتیجه مربوط به فرضیه سوم6جدول )

 نتیجه داری معني مسیر مستقیم
 پذيرش فرضيه p  <25/2 قضاوت حسابرسان تعهد حرفه اي 

 

 پژوهش  چهارمآزمون فرضیه 
 فرضيه چهارم: بين تعهد عاطفي و قضاوت حسابرسان رابطه معني داري وجود دارد.

( برآورد شده است. با توجه به مقدار 119/2بررسي آثار متغير تعهد عاطفي بر قضاوت حسابرسان ، ضريب مسير به ميزان )در 
( باشد -96/8، +96/8دار بودن يک ضريب، عدد معني داري آن بايد خارج از بازه ) باشد )براي معني مي 821/9احتمال که برابر 

کوچکتر است(. مي توان نتيجه گرفت که اين ضريب مسير در سطح خطاي  25/2که در اين صورت از سطح معني داري 
داري وجود دارد. بنابراين فرضيه  معني دار است يعني بين تعهد عاطفي و قضاوت حسابرسان رابطه مستقيم و معني 25/2

ربوط به قضاوت حسابرسان درصد از تغييرات م 9/11توان نتيجه گرفت که در حدود گردد. همچنين ميشماره چهارم تاييد مي
گردد مشخص مي βباشد. به عبارت ديگر باتوجه به ضريب داري مي گردد و اين مقدار معنيتوسط تعهد عاطفي تبيين مي

 کند.واحد تغيير مي 119/2که يک واحد تعهد عاطفي تغيير کند، قضاوت حسابرسان به ميزان درصورتي 
 

 م نتیجه مربوط به فرضیه چهار(: 7)جدول 
 نتیجه داری معني مسیر مستقیم

 پذيرش فرضيه p  <25/2 قضاوت حسابرسان تعهد عاطفي 

 

 پژوهش  پنجمآزمون فرضیه 
 فرضيه پنجم: بين تعهد هنجاري و قضاوت حسابرسان رابطه معني داري وجود دارد.

( برآورد شده است. با توجه به مقدار 521/2)، ضريب مسير به ميزان قضاوت حسابرساندر بررسي آثار متغير تعهد هنجاري بر 
( باشد -96/8، +96/8دار بودن يک ضريب، عدد معني داري آن بايد خارج از بازه ) باشد )براي معني مي 899/1احتمال که برابر 

کوچکتر است(. مي توان نتيجه گرفت که اين ضريب مسير در سطح خطاي  25/2اين صورت از سطح معني داري  که در
داري وجود دارد. بنابراين فرضيه  معني دار است يعني بين تعهد هنجاري و قضاوت حسابرسان رابطه مستقيم و معني 25/2

درصد از تغييرات مربوط به قضاوت حسابرسان  1/52توان نتيجه گرفت که در حدود گردد. همچنين ميشماره پنجم تاييد مي
گردد مشخص مي βباشد. به عبارت ديگر باتوجه به ضريب داري مي عنيگردد و اين مقدار متوسط تعهد هنجاري تبيين مي

 کند.واحد تغيير مي 521/2که يک واحد تعهد هنجاري تغيير کند، قضاوت حسابرسان به ميزان درصورتي 
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 (: نتیجه مربوط به فرضیه پنجم8جدول )
 نتیجه داری معني مسیر مستقیم

 پذيرش فرضيه p  <25/2 قضاوت حسابرسان تعهد هنجاري 

 

 پژوهش  ششمآزمون فرضیه 
 فرضيه ششم: بين تعهد مستمر و قضاوت حسابرسان رابطه معني داري وجود دارد.
( برآورد شده است. با توجه به مقدار 911/2در بررسي آثار متغير تعهد مستمر بر قضاوت حسابرسان، ضريب مسير به ميزان )

( باشد -96/8، +96/8دار بودن يک ضريب، عدد معني داري آن بايد خارج از بازه ) معني باشد )براي مي 612/1احتمال که برابر 
کوچکتر است(. مي توان نتيجه گرفت که اين ضريب مسير در سطح خطاي  25/2که در اين صورت از سطح معني داري 

وجود دارد. بنابراين فرضيه شماره  داري معني دار است يعني بين تعهد مستمر و قضاوت حسابرسان رابطه مستقيم و معني 25/2
درصد از تغييرات مربوط به قضاوت حسابرسان توسط  1/91توان نتيجه گرفت که در حدود گردد. همچنين ميششم تاييد مي

   گردد مشخص مي βباشد. به عبارت ديگر باتوجه به ضريب داري مي گردد و اين مقدار معنيتعهد مستمر تبيين مي
 کند.واحد تغيير مي 911/2ک واحد تعهد مستمر تغيير کند، قضاوت حسابرسان به ميزان که يدرصورتي 

 
 (: نتیجه مربوط به فرضیه ششم1جدول )

 نتیجه داری معني مسیر مستقیم
 پذيرش فرضيه p  <25/2 قضاوت حسابرسان تعهد مستمر 

 

 پژوهش  هفتمآزمون فرضیه 
 حسابرسان رابطه معني داري وجود دارد.فرضيه هفتم: بين فاصله قدرت و قضاوت 

( برآورد شده است. با توجه به مقدار -919/2در بررسي آثار متغير فاصله قدرت بر قضاوت حسابرسان، ضريب مسير به ميزان )
 (-96/8+ ، 96/8دار بودن يک ضريب، عدد معني داري آن بايد خارج از بازه ) باشد )براي معني مي 996/1احتمال که برابر 

کوچکتر است(. مي توان نتيجه گرفت که اين ضريب مسير در سطح خطاي  25/2باشد که در اين صورت از سطح معني داري 
داري وجود دارد. بنابراين فرضيه  معني دار است يعني بين فاصله قدرت و قضاوت حسابرسان رابطه معکوس و معني 25/2

درصد از تغييرات مربوط به قضاوت حسابرسان  9/91گرفت که در حدود توان نتيجه گردد. همچنين ميشماره هفتم تاييد مي
گردد مشخص مي βباشد. به عبارت ديگر باتوجه به ضريب داري مي گردد و اين مقدار معنيتوسط فاصله قدرت تبيين مي

 .کندواحد تغيير مي 919/2که يک واحد فاصله قدرت تغيير کند، قضاوت حسابرسان به ميزان درصورتي 
 

 (: نتیجه مربوط به فرضیه هفتم تحقیق91جدول )
 نتیجه داری معني مسیر مستقیم

 پذيرش فرضيه p  <25/2 قضاوت حسابرسان فاصله قدرت 
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 پژوهش هشتم آزمون فرضیه 
 بين فردگرايي و قضاوت حسابرسان رابطه معني داري وجود دارد. :فرضيه هشتم

( برآورد شده است. با توجه به مقدار 258/2قضاوت حسابرسان، ضريب مسير به ميزان )در بررسي آثار متغير فردگرايي بر 
( -96/8+ ، 96/8دار بودن يک ضريب، عدد معني داري آن بايد خارج از بازه ) باشد )براي معني مي 118/2احتمال که برابر 

رفت که اين ضريب مسير در سطح خطاي کوچکتر است(. مي توان نتيجه گ 25/2باشد که در اين صورت از سطح معني داري 
داري وجود ندارد. بنابراين فرضيه شماره هشت  معني دار نمي باشد يعني بين فردگرايي و قضاوت حسابرسان رابطه معني 25/2

 گردد. تاييد نمي
 

 (: نتیجه مربوط به فرضیه هشتم99جدول )
 نتیجه داری معني مسیر مستقیم

 عدم پذيرش فرضيه p  >/25 قضاوت حسابرسان فردگرايي 

 

 پژوهش نهم آزمون فرضیه 
 فرضيه نهم: بين مردگرايي و قضاوت حسابرسان رابطه معني داري وجود دارد.

( برآورد شده است. با توجه به مقدار 219/2در بررسي آثار متغير مردگرايي بر قضاوت حسابرسان، ضريب مسير به ميزان )
( -96/8+ ، 96/8دار بودن يک ضريب، عدد معني داري آن بايد خارج از بازه ) )براي معنيباشد  مي 911/8احتمال که برابر 

کوچکتر است(. مي توان نتيجه گرفت که اين ضريب مسير در سطح خطاي  25/2باشد که در اين صورت از سطح معني داري 
داري وجود دارد. بنابراين فرضيه شماره  معني دار است يعني بين مردگرايي و قضاوت حسابرسان رابطه مستقيم و معني 25/2

درصد از تغييرات مربوط به قضاوت حسابرسان توسط  9/1توان نتيجه گرفت که در حدود گردد. همچنين مينهم تاييد مي
که گردد درصورتي مشخص مي βباشد. به عبارت ديگر باتوجه به ضريب داري مي گردد و اين مقدار معنيمردگرايي تبيين مي

 کند.واحد تغيير مي 219/2واحد مردگرايي تغيير کند، قضاوت حسابرسان به ميزان يک 
 

 (: نتیجه مربوط به فرضیه نهم تحقیق93جدول )
 نتیجه داری معني مسیر مستقیم

 پذيرش فرضيه p  <25/2 قضاوت حسابرسان مردگرايي 

 

 پژوهش دهم آزمون فرضیه 
 بين عدم اطمينان و قضاوت حسابرسان رابطه معني داري وجود دارد. :فرضيه دهم

( برآورد شده است. با توجه به مقدار -121/2در بررسي آثار متغير عدم اطمينان بر قضاوت حسابرسان، ضريب مسير به ميزان )
( -96/8+ ، 96/8رج از بازه )دار بودن يک ضريب، عدد معني داري آن بايد خا باشد )براي معني مي 291/5احتمال که برابر 

کوچکتر است(. مي توان نتيجه گرفت که اين ضريب مسير در سطح خطاي  25/2باشد که در اين صورت از سطح معني داري 
داري وجود دارد. بنابراين فرضيه  معني دار است يعني بين عدم اطمينان و قضاوت حسابرسان رابطه معکوس و معني 25/2
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درصد از تغييرات مربوط به قضاوت حسابرسان  1/12توان نتيجه گرفت که در حدود ردد. همچنين ميگشماره دهم تاييد مي
گردد مشخص مي βباشد. به عبارت ديگر باتوجه به ضريب داري مي گردد و اين مقدار معنيتوسط عدم اطمينان تبيين مي

 کند.واحد تغيير مي 121/2ميزان که يک واحد عدم اطمينان تغيير کند، قضاوت حسابرسان به درصورتي 
 

 (: نتیجه مربوط به فرضیه دهم 93جدول )
 نتیجه داری معني مسیر مستقیم

 پذيرش فرضيه p  <25/2 قضاوت حسابرسان عدم اطمينان 

 

 نتیجه گیری 
قضاوت فرضيه اول: بين فشار اطاعت و قضاوت حسابرسان رابطه معني داري وجود دارد. در بررسي آثار متغير فشار اطاعت بر 

و قضاوت  معني دار است يعني بين فشار اطاعت 25/2، مي توان نتيجه گرفت که ضريب مسير در سطح خطاي حسابرسان
گردد. نتايج حاصل از اين فرضيه با ابراين فرضيه شماره يک تاييد ميداري وجود دارد. بن حسابرسان رابطه معکوس و معني
 ( همخواني داشت.1281نتايج پژوهش تسانگويا و همکاران )

قضاوت فرضيه دوم: بين فشار تطابق و قضاوت حسابرسان رابطه معني داري وجود دارد. در بررسي آثار متغير فشار تطابق بر 
معني دار است يعني بين فشار تطابق و قضاوت  25/2ه ضريب مسير در سطح خطاي ، مي توان نتيجه گرفت کحسابرسان

گردد. نتايج حاصل از اين فرضيه با نتايج داري وجود دارد. بنابراين فرضيه شماره دو تاييد مي حسابرسان رابطه مستقيم و معني
 ( همخواني داشت.1281پژوهش تسانگويا و همکاران )

ه اي و قضاوت حسابرسان رابطه معني داري وجود دارد. در بررسي آثار متغير تعهد حرفه اي بر بين تعهد حرف: فرضيه سوم
معني دار است يعني بين تعهد حرفه اي و  25/2، مي توان نتيجه گرفت که ضريب مسير در سطح خطاي قضاوت حسابرسان

گردد. نتايج حاصل از اين فرضيه ره سه تاييد ميداري وجود دارد. بنابراين فرضيه شما قضاوت حسابرسان رابطه مستقيم و معني
 ( همخواني داشت.1281با نتايج پژوهش تسانگويا و همکاران )

بين تعهد عاطفي و قضاوت حسابرسان رابطه معني داري وجود دارد. در بررسي آثار متغير تعهد عاطفي بر : فرضيه چهارم
معني دار است يعني بين تعهد عاطفي و  25/2سطح خطاي  ، مي توان نتيجه گرفت که ضريب مسير درقضاوت حسابرسان

گردد. نتايج حاصل از اين داري وجود دارد. بنابراين فرضيه شماره چهارم تاييد مي قضاوت حسابرسان رابطه مستقيم و معني
 ( همخواني داشت.1281فرضيه با نتايج پژوهش تسانگويا و همکاران )

ت حسابرسان رابطه معني داري وجود دارد. در بررسي آثار متغير تعهد هنجاري بر بين تعهد هنجاري و قضاو: فرضيه پنجم
معني دار است يعني بين تعهد هنجاري و  25/2، مي توان نتيجه گرفت که ضريب مسير در سطح خطاي قضاوت حسابرسان

گردد. نتايج حاصل از اين مي داري وجود دارد. بنابراين فرضيه شماره پنجم تاييد قضاوت حسابرسان رابطه مستقيم و معني
 ( همخواني داشت.1281فرضيه با نتايج پژوهش تسانگويا و همکاران )

بين تعهد مستمر و قضاوت حسابرسان رابطه معني داري وجود دارد. در بررسي آثار متغير تعهد مستمر بر قضاوت : فرضيه ششم
معني دار است يعني بين تعهد مستمر و قضاوت  25/2حسابرسان، مي توان نتيجه گرفت که ضريب مسير در سطح خطاي 
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گردد. نتايج حاصل از اين فرضيه با داري وجود دارد. بنابراين فرضيه شماره ششم تاييد مي حسابرسان رابطه مستقيم و معني
 ( همخواني داشت.1281نتايج پژوهش تسانگويا و همکاران )

معني داري وجود دارد. در بررسي آثار متغير فاصله قدرت بر  بين فاصله قدرت و قضاوت حسابرسان رابطه: فرضيه هفتم
معني دار است يعني بين فاصله قدرت و  25/2قضاوت حسابرسان، مي توان نتيجه گرفت که ضريب مسير در سطح خطاي 

ل از اين گردد. نتايج حاصداري وجود دارد. بنابراين فرضيه شماره هفتم تاييد مي قضاوت حسابرسان رابطه معکوس و معني
 ( همخواني داشت.1281فرضيه با نتايج پژوهش تسانگويا و همکاران )

بين فردگرايي و قضاوت حسابرسان رابطه معني داري وجود دارد. در بررسي آثار متغير فردگرايي بر قضاوت : فرضيه هشتم
ني بين فردگرايي و قضاوت معني دار نمي باشد يع 25/2حسابرسان، مي توان نتيجه گرفت که ضريب مسير در سطح خطاي 

گردد. نتايج حاصل از اين فرضيه با نتايج داري وجود ندارد. بنابراين فرضيه شماره هشت تاييد نمي حسابرسان رابطه معني
 ( همخواني نداشت.1281پژوهش تسانگويا و همکاران )

سي آثار متغير مردگرايي بر قضاوت بين مردگرايي و قضاوت حسابرسان رابطه معني داري وجود دارد. در برر :فرضيه نهم
معني دار است يعني بين مردگرايي و قضاوت  25/2حسابرسان، مي توان نتيجه گرفت که ضريب مسير در سطح خطاي 

گردد. نتايج حاصل از اين فرضيه با نتايج داري وجود دارد. بنابراين فرضيه شماره نهم تاييد مي حسابرسان رابطه مستقيم و معني
 ( همخواني داشت.1281انگويا و همکاران )پژوهش تس
بين عدم اطمينان و قضاوت حسابرسان رابطه معني داري وجود دارد. در بررسي آثار متغير عدم اطمينان بر : فرضيه دهم

معني دار است يعني بين عدم اطمينان و  25/2قضاوت حسابرسان، مي توان نتيجه گرفت که ضريب مسير در سطح خطاي 
گردد. نتايج حاصل از اين داري وجود دارد. بنابراين فرضيه شماره نهم تاييد مي سان رابطه معکوس و معنيقضاوت حسابر

 ( همخواني داشت.1281فرضيه با نتايج پژوهش تسانگويا و همکاران )
 

 پژوهشمبتني بر نتایج  پیشنهاداتي
 مستمر به عنوان ابعاد تعهد سازمانيتعهد و  تعهد هنجاري ،نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که سطح بااليي از تعهد عاطفي

به  تعهد ابعاد اين نتايج نشان مي دهد که توسعه قضاوت حسابرسان خودنمايي کند. آثار برمي تواند به طور موفقيت آميزي 
يرد. در واقع بايستي در دستور کار مديران موسسات حسابرسي قرار گو هنجاري  ، مستمرعاطفي موسسه حسابرسي از حيث

مديران بايد در جلساتي برنامه ريزي شده از حسابرسان در مورد اهداف موسسه حسابرسي بازخورد بگيرند و سعي کنند محيطي 
و سعي نمايند تا حسابرسان را براي درگيري ن را ابراز کنند را فراهم آروند تا کارکنان به راحتي بتوانند خواست هاي و نيازهايشا

ترغيب کنند. به طور مثال برنامه زمان بندي جهت انجام امور را از طريق همفکري و مشارکت با حسابرسان بيشتر در کار 
تدوين نمايد، زيرا حسابرسان بهترين افرادي هستند که نيازهاي يک تيم را مي شناسند. براي تبديل تعهد سازماني به يک 

 بود. فرهنگ، ايجاد حس مالکيت در حسابرسان بسيار موثر خواهد 

به لحاظ شخصيت حسابرسان، به نظر مي رسد ويژگي هاي بسيار منصفانه، قضاوت هاي غير اخالقي حسابرسان را ارتقاء 
نشان دهنده ضرورت توجه به ويژگي هاي بسيار مردانه در حسابرسان در محيط حسابداري و حسابرسي  ها اين يافته .بخشد
 .چه بيشتر زنان در اين حرفه را فراهم سازد و سازمان حسابرسي بايستي زمينه حضور هر است
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با توجه به اين که تعهد حرفه اي و سازماني به يکديگر مرتبط هستند و داراي پيامدهاي مهمي براي بهبود پيشنهاد مي شود 
رد عملکرد مي باشند، لذا آموزش حسابرسان حرفه اي نه تنها بايد متمرکز بر دانش فني باشد، بلکه آموزش هايي در مو

 مالحظات برنامه ريزي حرفه اي براي کاهش قصد فروش و افزايش رضايت شغلي نيز در نظر گرفته شود.

 

 اتي برای پژوهش آتي پیشنهاد
 بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي حسابرسان بر تمايل رفتار کاهنده کيفيت حسابرسي .8

 رفتار ناکارآمد در حرفه حسابرسي ابعاد تعهد به موسسات حسابرسي بربررسي تاثير . 1

 

  منابع فارسي
 ،دفتر ايزدي، انتشارات محمد اعرابي، داوود سيد استراتژيک منابع انساني، مديريت  (،8911) آرمسترانگ، مايکل      

 . پژوهش هاي فرهنگي

 حسابرسان يريگ ميبا قضاوت و تصم تيسن و جنس نيرابطه ب (،8998، )، زهرايفتاح، ، احمديگودرز ،، زهرههايحاج، 
 .ها ع در سازمانيث مديريت، حسابداري و مهندسي صناهمايش ملي بررسي راهکارهاي ارتقاء مباح اولين

 ارتباط بين متغيرهاي دموگرافيک با رفتارهاي کاهنده (8996) هما، فهيمي،، داود، گرجي زاده، حامد محمد ،محمدي  خان ،
 .ي مديريت و حسابداري، موسسه آموزش عالي صالحانکيفيت حسابرسي، دومين کنفرانس بين الملل

 و قضاوت  ياخالق يريگ ميبر تصم امدهايشدت عواقب و پ ريتاث يبررس (،8991، )پاک مرام، عسگر، گانهي ،يسپهر     
 .رانيو اقتصاد ا تيريمد ،يحسابدار يمل شيهما نيدوم ،حسابرسان يحرفه ا

 بر قضاوت  يموضوعات حسابرس يدگيچيتجربه و پ ريتاث(، 8911، )ثمي، مينوشاد ،، شکرالهيخواجو ،، محمديرانيس
 . 52-95صص ، 55، شماره 86دوره ي، و حسابرس يحسابدار يها يبررس ،حسابرس

 ارشد،  پايان نامه کارشناسي ،حسابرسان يريگ ميو تصم يمسائل اخالق نيرابطه ب يبررس (،8991، )ي، مرتضيرگعس
 . واحد شاهرود  يدانشگاه آزاد اسالم

 پايان نامه  ،قضاوت حسابرس هياول يابيبر ارز يکار با مشتر يو سابقه قبل ديترد شک و ريتاث (،8999، )فاضل، زهرا
 . زديواحد  يدانشگاه آزاد اسالم ارشد، کارشناسي

 مرکز تحقيقات  ،نريزي ذهبرنامه ها،فرهنگ وسازمان ،(8916) ،کاووسي، اسماعيل، رشيدپور، علي ،فرهنگي، علي اکبر
 . ستراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظاما

 19-91صص ، 16شماره حسابرس،  ،رابطه فرهنگ و حسابداري، (8919) ،ديانتي ديلمي، زهرا ،مدرس، احمد. 

 گيري و ارائه يک الگوي بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و سبک تصميم ،(8915) ،دانايي، حسن، ميرسپاسي، ناصر
 . 81-8، صص 61شماره مديريت،  و اقتصاد، بهينه

 تاثير جنبه فردي سرمايه معنوي بر قضاوت حسابرسان مستقل  (،8996) ن، نظرپور، محمود،موسوي، سيدحسي نسل
-895 صص ،99، شماره 15دوره ، اتپژوهشنامه مالي ،)مطالعه مورد عدم ثبت بدهي مالياتي توسط شرکت مورد حسابرس

116. 
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