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 چکیده
قضاوتي حسابرساا  پرداخهاه    عملکرد بر کار پيچيدگي و خودکارآمدی هدف، گيری جهت بررسي تأثيربررسي اين تحقيق به 

پيمايشي، مبهني بار ماد     -همبسهگي  -و از لحاظ نحوه گردآوری اطالعات، توصيفياست. تحقيق حاضر، تحقيقي کاربردی 
معادالت ساخهاری است. نمونه مورد مطالعه از کارکنا  موسسات حسابرسي در مشهد انهخاب شد. با توجه به حجم جامعاه در  

پرسشنامه توزيع شد که از ايان   053 دسهرس، با توجه به فرمو  تعيين حجم نمونه کوکرا  جهت افزايش اعهبار تحقيق تعداد
درصد تعيين شاد. جهات    03پرسشنامه دريافت و مبنای تحليل آماری قرار گرفت. نرخ بازگشت پرسشنامه ها  142ميا  تعداد 

داری پارامهرها اسهفاده شد. مناسبت مد  پيشنهادی با  آزمو  فرضيه ها از مقدار احهما  حاصل از برازش مد  در حالت معني
بررساي گردياد.    2داری پارامهرها با اسهفاده از نرم افزار اسمارت پاي ا  اس  ن فرضيه ها در حالت تخمين اسهاندارد و معنيتبيي

 معناي داری  رابطاه  حسابرسي قضاوت عملکرد و يادگيری هدف جهت گيری نهايج در سطح خطای پنج درصد نشا  داد: بين
 جهات  دارد. باين  وجاود  معناي داری  رابطاه  حسابرسي قضاوت عملکرد و گرايشي عملکرد هدف جهت گيری دارد. بين وجود
 و ياادگيری  هادف  جهت گياری  دارد. بين وجود معني داری رابطه حسابرسي قضاوت عملکرد و اجهنابي عملکرد هدف گيری

 وجاود  معناي داری  رابطه خودکارآمدی و گرايشي عملکرد هدف جهت گيری ندارد. بين وجود معني داری رابطه خودکارآمدی
 قضاوت عملکرد خودکارآمدی و دارد. بين وجود معني داری رابطه خودکارآمدی و اجهنابي عملکرد هدف گيری جهت دارد. بين
را  حسابرساي  قضااوت  عملکرد و يادگيری هدف جهت گيری دارد. خودکارآمدی رابطه بين وجود معني داری رابطه حسابرسي

را مياانجيگری   حسابرساي  قضااوت  عملکارد  و گرايشاي  عملکارد  جهت گيری کند. خودکارآمدی رابطه بين ميانجيگری نمي
کناد. پيچيادگي    را ميانجيگری مي حسابرسي قضاوت عملکرد و اجهنابي عملکرد جهت گيری کند. خودکارآمدی رابطه بين مي

 کند. را تعديل مي حسابرسي قضاوت عملکرد خودکارآمدی و بين کار رابطه
 . خودکارآمدی، پيچيدگي کار، قضاوت حسابرسا جهت گيری هدف،  :کلید واژگان
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 مقدمه
مطالعات پيشين در زمينه اثرات جههگيری هدف و خود کارآمدی از کارهای ساده ای اسهفاده کرده اند که نيازی به دانش فني 

يم گيری ها بوده است. با اين وجود، قضاوت حسابرسي و کارهای تصم   زياد نداشهه و عدم قطعيت تصميم جزء ويژگي آ 
پيچيده و غيرقطعي تر از کارهای بررسي شده در مطالعات پيشين بوده است. بعنوا  مثا ، هنگام انجام حسابرسي، حسابراسن 

های نادرست، تاييد حسابرسي و انواع شواهد ربط بدهند. عالوه بر اين،    ها را به ارائه   ها را ارزيابي نموده و آ    بايد ريسک
کنند، و شواهد ممکن است گويای چندين فرضيه    هايي مي   ده از شواهد حسابرسي اقدام به تنظيم فرضيهحسابرسا  با اسهفا

محهمل باشد. حسابرسا  با اسهفاده از معيارهای دقت تصميم و اقدامات مخهلفي که معموالً مبهم هسهند، اقدام به تصميم 
ها خالصه    رسي رابطه بين عوامل روانشناسي و کيفيت قضاوتنمايند. در نهيجه سهم علمي مطالعه حاضر در بر   گيری مي

شود که در آ  شرکت کنندگا  حسابرسا  حرفه ای آموزش ديده در بسهر تصميم گيری بوده و کارهای آ  نيز پيچيده تر    مي
نشناسي بر کيفيت باشد. تحقيقات پيشين در حسابداری و حسابرسي به بررسي اثرات اين عوامل روا   از تحقيقات گذشهه مي

قضاوت نپرداخهه اند. گرچه اهميت جههگيری هدف و خود کارآمدی برای ارتقاء عملکرد قضاوت حسابرسي برای کارهای 
دهند که سطح باالتر جههگيری هدف و  باشد، اما اين شواهد نشا  مي   پيچيده در قياس با کارهای کمهر پيچيده، بيشهر مي

د که حسابرسا  بايد سطوح نده   نشا  ميهای پيشين شود. يافهه    ضاوت حسابرسي بههر ميخود کارآمدی منجر به عملکرد ق
های    های حسابرسي با کيفيت در محيط   گيری هدف و خودکارآمدی را داشهه باشند، تا بهوانند قضاوت ارتقاء يافهه جهت

 . بيند، داشهه باشند   حسابرسي واقعي که کارهای پيچيده در خود مي
 

 پژوهشپیشینه 
به بررسي اثرات خود کارآمدی، جههگيری هدف و پيچيدگي کار بر عملکرد قضاوت حسابرسي در ( 1320سانوسي و همکارا  )

حساابرس از   254آزمايشاي باا   پرداخهناد.  های حسابرسي با اهداف حسابرسي و انواع ارائه نادرسات،     ارتباط داد  صحيح رويه
ها را ملزم به پيوند    های آزمايش انجام داديم. کار تجربي آ    های حسابرسي کوچک و مهوسط در مالزی بعنوا  آزمودني   شرکت
هاای کوچاک و      نمونه آمااری از حسابرساا  شارکت    نمود.    های حسابرسي به اهداف حسابرسي و انواع ارائه نادرست مي   رويه
که جههگيری هدف يادگيری تاثير قوی تر بر عملکرد قضاوت حسابرسي در قياس با  نهايج نشا  دادسط مالزی بوده است. مهو

عملکرد دارد. خود کارآمدی باعث تعديل تاثير جههگياری هادف در شارايطي     -عملکرد و رويکرد -گيری هدف اجهناب جهت
نهايج حاضر بار اهميات    شرايط پيچيده تر کار حسابرسي داشهه باشد. شود که کار حسابرسي پيچيدگي کمهری در قياس با    مي

عوامل شناخهي اجهماعي در توضيح تغييرپذيری عملکرد قضاوت حسابرسي برای کارهای قضاوت حسابرسي با سطوح مخهلف 
 کند.    پيچيدگي تاکيد مي
ه انهقا  دانش حسابرسي همراه با ديگر مهغيرها ( هدف از اين مطالعه آزمو  اين امر است که چگون1320) 2موباکو و همکارا 

بر ميزا  ترديد حرفه ای در حسابرسا  تاثير مي گذارد و به اين پرسش اساسي پاسخ مي دهد که چگونه صالحيت و تخصص 
 حسابرسا  به طور مشهرک با روند انهقا  دانش تعامل مي يابد. اين مطالعه تالش مي کند اين اجزا را در ياک ماد  تجرباي   
مورد آزمو  قرار گيرد و آنها را تجزيه مي کند و نشا  مي دهد که چگونه آنها بر شک و ترديد باا مقايساه چگاونگي انهقاا      
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دانش در کارشناسا  نسبت به تازه کارها تأثير مي گذارد. نهايج اين مطالعه نشا  مي دهد که تفاوت بين حسابرسا  مهخصص 
   بهبود شک و ترديد در برنامه ريزی تعامل حمايت ماي کناد. نهاايج مطالعاه نشاا        و تازه کارا ، از نقش دانش و تخصص در

مي دهد که انهقا  دانش نقش مهمي در افزايش ترديد حرفه ای حسابرس دارد، در نهيجه، سبب بهبود صحت تصميم گياری  
صاي، موقعيات و قضااوت،    ( پيشنهاد شده است، دانش تخص1336حسابرسا  مي شود. همچنين، همانطور که توسط نلسو  )

عوامل مهمي در برنامه ريزی يک حسابرسي محسوب مي شوند. با اين حا ، اثرات صفت )اثرات درک شده شرکت( در توضيح 
اين نهايج بسيار مهم هسهند زيرا اهميت نقش توابع انهقا  دانش در تسهيل تمرين حسابرسا  از قضاوت حسابرسا  مهم نبود. 

 .اسب در برنامه ريزی مشارکت حسابرسي را واضح مي کنندشک و ترديد حرفه ای من
مطالعه حاضر به بررسي اثر هوش هيجاني، ارزش های اخالقي شرکت ها، و جوّ اخالقي بر قضاوت اخالقي ( 1325) 2اسماعيل

رکت و جوّ حسابرسا  در مالزی مي پردازد. اين مطالعه از يک پرسشنامه شامل ابزارهای هوش هيجاني، ارزش های اخالقي ش
پاسخ قابل اسهفاده به دست آمد و از آزمو  های آماری  190اخالقي مربوط به کار حسابرسا  اسهفاده نموده است. در مجموع 

نهايج نشا  مي دهد که هوش هيجاني و ارزش  .ميانگين نمره، انحراف اسهاندارد، همبسهگي، و رگرسيو  چندگانه اسهفاده شد
به طور قابل توجهي قضاوت اخالقي حسابرسا  را تحت تأثير قرار مي دهد. به همين ترتيب، های اخالقي شرکت های بزرگ 

 ابزار و اسهقال  جو اخالقي اثر قابل توجهي بر قضاوت اخالقي حسابرسا  در مالزی دارد. 
 ثبت اخهند. عدمپرد تاثير جنبه فردی سرمايه معنوی بر قضاوت حسابرسا  مسهقلبه برريسي  ،(2069موسوی و نظرپور ) نسل

 حسابرسا  نقش ميا  اين است در مواجه آ  با مالياتي امور سازما  که است مشکالتي جمله از ها شرکت توسط مالياتي بدهي

 هاای  خواساهه  برابار  در تاا  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 رشهه اين محققين مورد بحث هميشه دهند، نشا  مناسبي و مطلوب قضاوت کار صاحب

 قضااوت  بار  تاثيرگاذار  عوامال  عنوا  به را (فرهنگ و شخصي های ارزش اصو  اخالقي، اخالق،) معنوی سرمايه فردی ابعاد

 و اساپيرمن  همبساهگي  ضاريب  از اساهفاده  با پژوهش های پرسشنامه از حاصل های داده .آزمو  نمود و پيشنهاد حسابرسا 
به  تواند مي معنويات با مرتبط مباحث که دهد مي نشا  مطالعه اين نهايج. گرفت قرار بررسي مورد مهغيره رگرسيو  چند تحليل
 حسابرساي ماورد   هاای  شارکت  در ماليااتي  بادهي  ثبات  عدم با برخورد همانند مواردی در مسهقل حسابرسا  قضاوت تعديل

 .بيانجامد
 حسابرساا   یو قضاوت حرفه ا ياخالق یريگ ميبر تصم امدهايشدت عواقب و پ ريتاث يبررسبه  (2064)پاک مرام  و یسپهر

انهظاارات از حساابدارا     ،4و انرو   0ورلد کام  ،1 کويتا ريبزرگ جها  نظ یشرکهها يبرخ رياخ ياخالق یهاييرسواپرداخهند. 
 یهاا يريگ ميداده اسات. موضاوعات مرباوط باه تصام      شيافزا ياخالق یو همه جانبه رهنمودها قيدق تيرعا یرا برا يرسم
در  يحسابدارا  رسام  ياخالق یريگ ميتصم تيمورد توجه قرار گرفهه است. در خصوص اهم ياخالق يماليو گزارشگر ياخالق
گاردد . پاژوهش حاضار باه      يم ياخالق یريگ ميباعث تصم يگردد که چه عوامل يموضوع مطرح م نيا اعهبار حرفه، یارتقا

 عاه حسابرسا  عضاو جام  نيدر ب یو قضاوت حرفه ا ياخالق یها یريگ ميبر تصم امدهايشدت عواقب و پ ريتاث يدنبا  بررس
صورت گرفهه و  را يا ينفر از حسابرسا  عضو جامعه حسابدارا  رسم 240 یپژوهش حاضر رو است. را يا يحسابدارا  رسم
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      نشاا    هيآزماو  فرضا   جينهاا  یشده است. با اسهفاده از ماد  معاادالت سااخهار    یپرسشنامه جمع آور قيآ  از طر یداده ها
 . باشند يحسابرسا  م ياخالق یريگ ميصمموثر بر ت ريمهغ امدهايدهد که شدت عواقب و پ يم

جامعه مورد پرداخت.  قضاوت حسابرس هياول يابيبر ارز یکار با مشهر يو سابقه قبل ديشک وترد ريتاث( به بررسي 2060)فاضل 
آزاد  یدر دانشاگاه هاا   ليشاغل در حرفه و مشغو  باه تحصا   یارشد رشهه حسابدار يکارشناس ا يحاضر دانشجو قينظر تحق
شااغل باا    ا يمشخص نبود  تعاداد دانشاجو   ليباشد که به دل ينفر م259و فارس بوده است. نمونه مشهمل بر  زدي ياسالم

پرسشنامه اسهاندارد  قيتحق نيداده ها در ا یز روش کوکرا  با حجم جامعه نامحدود محاسبه شده است. ابزار گردآوراسهفاده ا
 اتيفرضا  يبررسا  یباوده اسات. بارا    يهمبسهگ کرديبا رو يشيمايپ -يفيحاضر توص قيباشد. روش تحق يم يالملل نيشده ب
است که  نيا انگريها ب هيفرض يحاصل از بررس جياست. نها دهاسهفاده ش رهيو چند مهغ رهيتک مهغ و يرگرس کياز تکن قيتحق

بار   زيا ن یکاار باا مشاهر    يتجربه قبل نيباشد، هم چن يگذار م ريقضاوت حسابرس تاث هياول يابيحسابرس بر ارز ديشک و ترد
 قضاوت حسابرس موثر است. هياول يابيارز
 

 فرضیه های پژوهش 
 دارد. وجود معني داری رابطه حسابرسي قضاوت عملکرد و يادگيری هدف جهت گيری بين : 2فرضيه 
 دارد. وجود معني داری رابطه حسابرسي قضاوت عملکرد و گرايشي عملکرد هدف جهت گيری : بين1فرضيه 
 دارد. وجود معني داری رابطه حسابرسي قضاوت عملکرد و اجهنابي عملکرد هدف گيری جهت بين :0فرضيه 
 دارد. وجود معني داری رابطه خودکارآمدی و يادگيری هدف گيری جهت بين : 4فرضيه 
 دارد. وجود معني داری رابطه خودکارآمدی و گرايشي عملکرد هدف جهت گيری : بين5فرضيه 
 دارد. وجود معني داری رابطه خودکارآمدی و اجهنابي عملکرد هدف گيری جهت بين :9فرضيه 
 کند. را ميانجي گری مي حسابرسي قضاوت عملکرد و يادگيری هدف یجهت گير : خودکارآمدی رابطه بين0فرضيه 
 کند. را ميانجي گری مي حسابرسي قضاوت عملکرد و گرايشي عملکرد جهت گيری : خودکارآمدی رابطه بين0فرضيه 
 کند. را ميانجي گری مي حسابرسي قضاوت عملکرد و اجهنابي عملکرد جهت گيری : خودکارآمدی رابطه بين6فرضيه 

 

 روش پژوهش
 از مهغيرها، ميا  پذيری تاثير و رابطه کيفيت مورد در کاربردی و توسعه دانش ها نظريه کارايي آزمود  دليل به تحقيق حاضر،

 است. اين تحليلي نوع از همبسهگي و -توصيفي اطالعات، تحليل و گردآوری شيوه نظر از و است کاربردی تحقيق هدف، نظر

که به  چرا است، تحليلي نوع از پردازد و مي آ  ها ميا  روابط نيز و مهغيرها وضعيت توصيف به چرا که است توصيفي تحقيق
و ابعاد تحقيق )مهغيرها و  هايي در مورد موضوع مورد مطالعه به پرسشکه  تحليل نظرات پاسخ دهندگا  )نمونه مورد مطالعه(

ها قرار  که در اخهيار آ  )ابزار تحقيق( طريق پرکرد  پرسشنامه . اين کار را ازپاسخ داده اند، مي پردازد ،سوا  های مربوط(
 صورت مي پذيرد.گيرد  مي
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 پژوهش جامعه آماری

ای از افراد، اشياء و ... )واحد( که حداقل در يک صفت مشهرک باشند. جامعه آماری به جامعه آماری عبارت است از مجموعه
ی آ  ها بپردازد. در اين تحقيق، واحد خواهد به تحقيق درباره که محقق مي کل گروه افراد، وقايع يا چيزهايي اشاره دارد

های حسابرسي در شهر مشهد تمرکز شده  تحليل، فرد است و بر روی حسابرسا  شاغل در سازما  حسابرسي و کليه موسسه
 12در مشهد حدود  های حسابرسي و سازما  حسابرسي شهر مشهد ، است. طبق بررسي های به عمل آمده از سطح موسسه

نفر در نظر  533 های جهت تعيين جامعه آماری موسسه حسابرسي و وجود دارد که حدود تقريبي افراد شاغل در اين موسسه
های حسابرسي و با توجه محدوديت های زماني و مکاني محقق، شهر محل سکونت محقق  جامعه موسسهگرفهه شده است. 

های عضو جامعه با  انهخاب شد. ديگر محدوديت اين جامعه عدم همکاری بيشهر موسسههای  )مشهد( جهت مراجعه به موسسه
ها که از يک ای از نشانههای نمونه گيری نمود. نمونه عبارت است از مجموعه محقق بود که منجر شد نهوا  از تمام موسسه

های آ  قسمت، عرف کيفيات و ويژگيشود، به طوری که اين مجموعه مای بزرگهر انهخاب ميقسمت، يک گروه يا جامعه
گروه يا جامعه بزرگهر بوده و با مطالعه آ ، پژوهشگر قادر است نهيجه را به کل جامعه آماری تعميم دهد. از آنجا که اين تحقيق 

ن از باشد، بنابرايکاربردی بوده و معرف بود  گروه نمونه برای تعميم پذيری به جامعه دارای اهميت مي براساس نوع هدف،
گيری احهمالي به روش تصادفي ساده اسهفاده شد. برای تعيين حجم نمونه نيز با توجه به معلوم بود  تعداد جامعه آماری نمونه

 از فرمو  حجم نمونه کوکرا  اسهفاده شده است. حجم نمونه تحقيق با اسهفاده از رابطه زير محاسبه شد.
 

  

    
 

     

(   )       
 

    
 

 و : که در اين فرم
N-  .حجم جامعهα-  .سطح خطاP- ميزا  احهما  مواردی است که به پرسش ها در خصوص مهغير مورد نظر پاسخ        
شود که در  %( از جدو  مربوطه، گرفهه مي5باشد که با توجه به سطح خطا ) احهما  توزيع نرما  اسهاندارد مي Z–. دهند  مي

 باشد. مقدار اشهباه مجاز در برآورد پارامهر مي e –مبنای محاسبه آ  قرار دارد.  69/2اين تحقيق 
 

   
                 

     (     )               
 

     

               
     

 
نفر شد.   120گيری، حداقل حجم نمونه انهخابي تعداد  نفر( و فرمو  نمونه 533با توجه به حجم جامعه تقريبي در دسهرس )

 پرسشنامه بازگشت شد و مبنای تحليل های آماری واقع شد. 104پرسشنامه توزيع گرديد که از اين تعداد  033تعداد 

 

 آنها و نحوه اندازه گیری ی پژوهشمتغیرها
، که در شوند م مييتقسو ميانجي  وابسهه، ر مسهقليدسهه مهغ سهتحقيق دارند، به مد  مفهومي رها بر اساس نقشي که در يمهغ

 شود: ادامه به نحوه محاسبه هر يک از آ  ها بر اساس رويکرد و مد  اين تحقيق پرداخهه مي
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 با ها حل راه مقايسه رايج برای انهخاب قضاوت و گيری تصميم تصميم گيری )قضاوت( حسابرس: اسهراتژی :متغیر وابسته

 .(2660 ،2تعريف شده است )مک ميال  و وايت نامطلوب های حل راه حذف به منظور برگزيده ويژگي يک

 عملکرد هدف جهت گيریسه نوع جههگيری وجود دارد: جههگيری هدف يادگيری،  :گيری هدف جهت :متغیر مستقل

های    افراد با جههگيری هدف يادگيری، انگيزه اجرای کار را برای توسعه قابليت .اجهنابي عملکرد هدف جهت گيریو  گرايشي
های خود به    ، انگيزه اجرای کار برای تشريح قابليتگرايشي (. افراد با جههگيری هدف عملکرد2600 دويک و لجت،خود دارند )

، از کارهای دشوار اجهنابيدارند. افراد با جههگيری هدف عملکرد های مطلوب از جانب ديگرا     ديگرا  يا رسيد  به قضاوت
 (.1332 واندوا  و همکارا ،کنند تا از درک منفي ديگرا  نسبت به عملکرد منفي کارشا  فرار کنند )   اجهناب مي

با آ  کار  رندهيگ ميکه تصم شاوديدر نظر گرفهه م دهيچيکار به عنوا  پ کيزماني پيچيدگي در کار:  متغیر تعدیل کننده:

و  اطالعاات دارد )آرنولد اادیيز ريبه پاردازش مقاد ازيخصاوص ن نيدر ا ریيگ اميبارای تصم ااي و نداشاهه ييآشانا
 (.1333، 1همکارا 

 شاده مشهق مشهور، شناس روا ( 2660) بندورا آلبرت اجهماعي شناخت نظريه از خودکارآمدیخودکارآمدی:  :متغیر میانجی

 شناخت نظريه. دارد اشاره مسئوليت ها و  وظايف  انجام در خود توانائي های به فرد قضاوت های يا باورها به که اسات
رفهار، محيط و فرد است. اين الگو به ارتاباط ماهقابل بين رفهار، اثرات محيطي و  جانبه سه علّي الگوی بر مبهني اجهماعي
شناخهي، عاطفي و بيولوژيک( که به ادراک فرد برای توصيف کارکردهای روا  شناخهي اشاره دارد، تأکيد   فردی )عوامل  عوامل

اثرات   (2660گذارند. بندورا )  و رفهار خود اثر مي  انگيزش  بر  مي کند. بر اساس اين نظريه، افراد در يک نظام علّيت ساه جاانبه
دارای نوعي   ها انسا   کرد.  يک بعدی محيط بر رفهار فرد که يکي از فرضيه های مهم روا  شناسا  رفهار گرا بوده است، را رد

رفهار های خود کنهر  دارند و بر  هسهند و تاوسط آ  ناظام بار افکار، احساسات و  تنظيمي  ناظام خاود کانهرلي و نيروی خود
 (. 2005مي کنند )عبدالهي،   ايفا  ای کننده  سرنوشت خود نقش تعيين

 

 آزمون نرمال بودن
های  توا  گفت که آزمو  بود  توزيع آماری مهغيرهاست. به طور کلي مي نرما  ،پارامهری های نياز انجام تمامي آزمو  پيش

توا  اسهنباط درست از نهايج  پارامهری، عموما بر ميانگين و انحراف معيار اسهوارند. حا  اگر توزيع جامعه نرما  نباشد، نمي
ارائه گرديده  2گرديد که نهايج آ  در جدو   بود  مهغيرها، از آزمو  چولگي و کشيدگي اسهفاده برای آزمو  نرما   .داشت

باشد در نهيجه فرض  مي -2و  2که بازه اعداد چولگي و کشيدگي بين  گردد با توجه به اين است. همانگونه که مشاهده مي
 (.1336ها مورد تأييد است )پلنت، نرما  بود  داده

 
 ها(: نتایج آزمون نرمال بودن داده9جدول )

 کشيدگي چولگي نماد مهغير رديف

 SE 020/3- 500/3 خودکارآمدی  .2

                                                           
1
 McMillan and White 

2
 Arnold, et al. 
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1.  
 -TC 060/3- 501/3 پيچيدگي کار

 -AJP 059/3- 045/3 قضاوت حسابرسي عملکرد  .0

 -LGO 209/3 410/3 يادگيری هدف جهت گيری  .4

 PAvdGO 402/3- 224/3 اجهنابي عملکرد هدف جهت گيری  .5

 -PAppGO 500/3- 912/3 گرايشي عملکرد هدف جهت گيری  .9

 

 پژوهش آزمون فرضیه اول
 رابطه معني داری وجود دارد. و عملکرد قضاوت حسابرس تحقيق بيا  مي کند: بين جهت گيری هدف يادگيری 2فرضيه 

( برآورد شده 102/3بر عملکرد قضاوت حسابرس، ضريب مسير به ميزا  ) در بررسي آثار مهغير جهت گيری هدف يادگيری
مي باشد )برای معني دار بود  يک ضريب، عدد معني داری آ  بايد خارج از بازه  122/0رابر است. با توجه به مقدار احهما  ب

کوچکهر است(. مي توا  نهيجه گرفت که اين ضريب  35/3( باشد که در اين صورت از سطح معني داری -69/2+ ، 69/2)
رابطه معني  عملکرد قضاوت حسابرسو  معني دار مي باشد يعني بين جهت گيری هدف يادگيری 35/3مسير در سطح خطای 

درصد از تغييرات  2/10توا  نهيجه گرفت که حدودا گردد. همچنين ميتاييد مي 2داری وجود دارد. بنابراين فرضيه شماره 
 گردد. تبيين مي مربوط به عملکرد قضاوت حسابرس توسط جهت گيری هدف عملکرد گرايشي

 
 اول پژوهش (: نتایج مربوط به فرضیه 4جدول )

 نوع رابطه نهيجه داری معني مسير مسهقيم

 مسهقيم پذيرش فرضيه p  <35/3 عملکرد قضاوت حسابرس  جهت گيری هدف يادگيری

 

 زمون فرضیه دوم پژوهش آ
رابطه معني داری وجود  و عملکرد قضاوت حسابرس تحقيق بيا  مي کند: بين جهت گيری هدف عملکرد گرايشي 1فرضيه 
( 135/3بر عملکرد قضاوت حسابرس، ضريب مسير به ميزا  ) بررسي آثار مهغير جهت گيری هدف عملکرد گرايشي در دارد.

مي باشد )برای معني دار بود  يک ضريب، عدد معني داری آ  بايد  109/1برآورد شده است. با توجه به مقدار احهما  برابر 
کوچکهر است(. مي توا  نهيجه گرفت که  35/3ز سطح معني داری ( باشد که در اين صورت ا-69/2+ ، 69/2خارج از بازه )

و عملکرد قضاوت  معني دار است يعني بين جهت گيری هدف عملکرد گرايشي 35/3اين ضريب مسير در سطح خطای 
 5/13ا توا  نهيجه گرفت که حدودگردد. همچنين ميتاييد مي 1رابطه معني داری وجود دارد. بنابراين فرضيه شماره  حسابرس

 گردد. تبيين مي درصد از تغييرات مربوط به عملکرد قضاوت حسابرس توسط جهت گيری هدف عملکرد گرايشي
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 (: نتایج مربوط به فرضیه دوم پژوهش3جدول )
 نوع رابطه نهيجه داری معني مسير مسهقيم

 مسهقيم پذيرش فرضيه p  <35/3 عملکرد قضاوت حسابرس  جهت گيری هدف عملکرد گرايشي

 

 آزمون فرضیه سوم پژوهش 
رابطه معني داری وجود  و عملکرد قضاوت حسابرس تحقيق بيا  مي کند: بين جهت گيری هدف عملکرد اجهنابي 0فرضيه 
( -131/3بر عملکرد قضاوت حسابرس، ضريب مسير به ميزا  ) در بررسي آثار مهغير جهت گيری هدف عملکرد اجهنابي دارد.

مي باشد )برای معني دار بود  يک ضريب، عدد معني داری آ  بايد  601/2توجه به مقدار احهما  برابر برآورد شده است. با 
کوچکهر است(. مي توا  نهيجه گرفت که  35/3( باشد که در اين صورت از سطح معني داری -69/2+ ، 69/2خارج از بازه )

و عملکرد قضاوت  جهت گيری هدف عملکرد اجهنابيمعني دار نمي باشد يعني بين  35/3اين ضريب مسير در سطح خطای 
 گردد..تاييد نمي 0رابطه معني داری وجود ندارد. بنابراين فرضيه شماره  حسابرس

 
 پژوهشسوم (: نتایج مربوط به فرضیه 2جدول )

 نوع رابطه نهيجه داری معني مسير مسهقيم

 مسهقيم عدم پذيرش فرضيه p  >35/3 عملکرد قضاوت حسابرس  جهت گيری هدف عملکرد اجهنابي

 

 پژوهش  چهارمآزمون فرضیه 
در بررسي آثار  رابطه معني داری وجود دارد. و خودکارآمدی تحقيق بيا  مي کند: بين جهت گيری هدف يادگيری 4فرضيه 

مقدار احهما  ( برآورد شده است. با توجه به 265/3بر خودکارآمدی، ضريب مسير به ميزا  ) مهغير جهت گيری هدف يادگيری
( باشد که در -69/2+ ، 69/2مي باشد )برای معني دار بود  يک ضريب، عدد معني داری آ  بايد خارج از بازه ) 400/2برابر 

معني  35/3کوچکهر است(. مي توا  نهيجه گرفت که اين ضريب مسير در سطح خطای  35/3اين صورت از سطح معني داری 
 4و خودکارآمدی رابطه معني داری وجود ندارد. بنابراين فرضيه شماره  هدف يادگيری دار نمي باشد يعني بين جهت گيری

 گردد. تاييد نمي
 

 پژوهشچهارم (: نتایج مربوط به فرضیه 5جدول )
 نوع رابطه نهيجه داری معني مسير مسهقيم

 مسهقيم عدم پذيرش فرضيه p  >35/3 خودکارآمدی  جهت گيری هدف يادگيری

 

 پژوهش  پنجمآزمون فرضیه 
 رابطه معني داری وجود دارد. و خودکارآمدی تحقيق بيا  مي کند: بين جهت گيری هدف عملکرد گرايشي 5فرضيه 
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( برآورد شده است. با 003/3بر خودکارآمدی، ضريب مسير به ميزا  ) در بررسي آثار مهغير جهت گيری هدف عملکرد گرايشي
+ ، 69/2مي باشد )برای معني دار بود  يک ضريب، عدد معني داری آ  بايد خارج از بازه ) 060/0توجه به مقدار احهما  برابر 

 کوچکهر است(.  35/3( باشد که در اين صورت از سطح معني داری -69/2
 

 پژوهشپنجم ربوط به فرضیه (: نتایج م6جدول )
 نوع رابطه نتیجه داری معنی مسیر مستقیم

 مسهقيم پذيرش فرضيه 35/3  p خودکارآمدی  جهت گيری هدف عملکرد گرايشي

 

 آزمون فرضیه ششم پژوهش 
 رابطه معني داری وجود دارد. و خودکارآمدی تحقيق بيا  مي کند: بين جهت گيری هدف عملکرد اجهنابي 9فرضيه 

( برآورد شده است. -100/3بر خودکارآمدی، ضريب مسير به ميزا  ) در بررسي آثار مهغير جهت گيری هدف عملکرد اجهنابي
+ 69/2مي باشد )برای معني دار بود  يک ضريب، عدد معني داری آ  بايد خارج از بازه ) 660/2با توجه به مقدار احهما  برابر 

کوچکهر است(. مي توا  نهيجه گرفت که اين ضريب مسير در  35/3ح معني داری ( باشد که در اين صورت از سط-69/2، 
و خودکارآمدی رابطه معني داری وجود دارد.  معني دار است يعني بين جهت گيری هدف عملکرد اجهنابي 35/3سطح خطای 

از تغييرات مربوط خودکارآمدی درصد  0/10توا  نهيجه گرفت که حدودا گردد. همچنين ميتاييد مي 9بنابراين فرضيه شماره 
 گردد. تبيين مي توسط جهت گيری هدف عملکرد اجهنابي

 
 پژوهشششم (: نتایج مربوط به فرضیه 7جدول )

 نوع رابطه نهيجه داری معني مسير مسهقيم

 مسهقيم پذيرش فرضيه 35/3  p خودکارآمدی  جهت گيری هدف عملکرد اجهنابي

 

 پژوهش  هفتمآزمون فرضیه 
در بررسي آثار  رابطه معني داری وجود دارد. تحقيق بيا  مي کند: بين خودکارآمدی و عملکرد قضاوت حسابرس 0فرضيه 

( برآورد شده است. با توجه به مقدار احهما  416/3مهغير خودکارآمدی بر عملکرد قضاوت حسابرس، ضريب مسير به ميزا  )
( باشد که در -69/2+ ، 69/2ضريب، عدد معني داری آ  بايد خارج از بازه )مي باشد )برای معني دار بود  يک  143/4برابر 

معني  35/3کوچکهر است(. مي توا  نهيجه گرفت که اين ضريب مسير در سطح خطای  35/3اين صورت از سطح معني داری 
-تاييد مي 0فرضيه شماره و عملکرد قضاوت حسابرس رابطه معني داری وجود دارد. بنابراين  دار است يعني بين خودکارآمدی

درصد از تغييرات مربوط عملکرد قضاوت حسابرس توسط خودکارآمدی  6/41توا  نهيجه گرفت که حدودا گردد. همچنين مي
 گردد. تبيين مي
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 پژوهش هفتم(: نتایج مربوط به فرضیه 8جدول )
 نهيجه داری معني مسير مسهقيم

 پذيرش فرضيه 35/3  p عملکرد قضاوت حسابرس   خودکارآمدی

 

 آزمون فرضیه هشتم پژوهش 
را  حسابرس قضاوت عملکرد و يادگيری هدف جهت گيری تحقيق بيا  مي کند که: خودکارآمدی رابطه بين 0فرضيه 

و  265/3يادگيری و خودکارآمدی برابر با  هدف مقدار ضريب مسير برای رابطه بين دو مهغير جهت گيری کند. ميانجيگری مي
که T-Value محاسبه گرديد. اما با توجه به مقدار  416/3حسابرس  قضاوت بين دو مهغير خودکارآمدی و عملکردبرای رابطه 

 هدف توا  نهيجه گرفت بين جهت گيریو خودکارآمدی معني دار نمي باشد مي يادگيری هدف برای هر رابطه جهت گيری
-تاييد نمي 0معني داری وجود ندارد. بنابراين فرضيه شماره رابطه خودکارآمدی حسابرس از طريق  قضاوت عملکرد و يادگيری

 گردد.
 

 پژوهش هشتم(: نتایج مربوط به فرضیه 1جدول )
 نهيجه از طريق مهغير مسير غير مسهقيم

 عدم پذيرش خودکارآمدی عملکرد قضاوت حسابرس  يادگيری هدف جهت گيری

 

 پژوهش  نهمآزمون فرضیه 
را  حسابرس قضاوت عملکرد و گرايشي هدف جهت گيری که: خودکارآمدی رابطه بينتحقيق بيا  مي کند  6رضيه ف

و  003/3و خودکارآمدی برابر با  گرايشي هدف مقدار ضريب مسير برای رابطه بين دو مهغير جهت گيری کند. ميانجيگری مي
که  T-Value ما با توجه به مقدار محاسبه گرديد. ا 416/3حسابرس  قضاوت برای رابطه بين دو مهغير خودکارآمدی و عملکرد

حسابرس از  قضاوت عملکرد و گرايشي هدف توا  نهيجه گرفت بين جهت گيریبرای هر دو رابطه معني دار مي باشد مي
 گردد.تاييد مي 6طريق خودکارآمدی رابطه معني داری وجود دارد. بنابراين فرضيه شماره 

 
 پژوهشنهم (: نتایج مربوط به فرضیه 91جدول )
 نهيجه از طريق مهغير مسير غير مسهقيم

 پذيرش خودکارآمدی عملکرد قضاوت حسابرس  گرايشي هدف جهت گيری

 

 پژوهش  دهمآزمون فرضیه 
را  حسابرس قضاوت عملکرد و اجهنابي هدف جهت گيری تحقيق بيا  مي کند که: خودکارآمدی رابطه بين 23فرضيه 

و  -100/3و خودکارآمدی برابر با  اجهنابي هدف مسير برای رابطه بين دو مهغير جهت گيریمقدار ضريب  کند. ميانجيگری مي
که  T-Value محاسبه گرديد. اما با توجه به مقدار  416/3حسابرس  قضاوت برای رابطه بين دو مهغير خودکارآمدی و عملکرد

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد چهارم(                                              9311 ، بهار42 ، شماره3دوره   

 

06 
 
 

حسابرس از  قضاوت عملکرد و اجهنابي هدف توا  نهيجه گرفت بين جهت گيریبرای هر دو رابطه معني دار مي باشد مي
 گردد.تاييد مي 23طريق خودکارآمدی رابطه معني داری وجود دارد. بنابراين فرضيه شماره 

 
 پژوهشدهم  (: نتایج مربوط به فرضیه99جدول )

 نتیجه از طریق متغیر مسیر غیر مستقیم

 پذيرش خودکارآمدی عملکرد قضاوت حسابرس  اجهنابي هدف جهت گيری

 

 پژوهش  یازدهمآزمون فرضیه 
 را تعديل مي کند. حسابرس قضاوت عملکرد تحقيق بيا  مي کند: پيچيدگي کار رابطه بين خودکارآمدی و  22فرضيه 

حسابرس، مقدار ضريب مسير  در بررسي اثر تعديل کننده مهغير پيچيدگي کار در رابطه بين خودکارآمدی و قضاوت عملکرد
مي باشد )برای معني دار بود  يک ضريب، عدد معني داری آ   092/0مقدار احهما  برابر  محاسبه گرديد. -001/3برابر با 

کوچکهر است(.  مي توا  نهيجه گرفت  35/3( باشد که در اين صورت از سطح معني داری -69/2+ ، 69/2بايد خارج از بازه )
 قضاوت عملکرد يچيدگي کار رابطه بين خودکارآمدی و معني دار است يعني پ 35/3که اين ضريب مسير در سطح خطای 

 را تعديل مي کند. حسابرس

 
 پژوهش یازدهم(: نتایج مربوط به فرضیه 94جدول )

 نتیجه داری معنی مسیر غیرمستقیم )نقش تعدیل کننده پیچیدگی کار(

 پذيرش فرضيه p  <35/3 قضاوت عملکرد حسابرس  خودکارآمدی 

 

 نتیجه گیری بحث و 
رابطه معني داری وجود دارد.در  و عملکرد قضاوت حسابرس تحقيق بيا  مي کند: بين جهت گيری هدف يادگيری 2فرضيه 

معني دار  35/3بر عملکرد قضاوت حسابرس، اين ضريب مسير در سطح خطای  بررسي آثار مهغير جهت گيری هدف يادگيری
رابطه معني داری وجود دارد. بنابراين فرضيه  ت حسابرسو عملکرد قضاو مي باشد يعني بين جهت گيری هدف يادگيری

 ( همخواني داشت.1320گردد. نهايج حاصل ازاين فرضيه با نهايج پژوهش سانوسي و همکارا  )تاييد مي 2شماره 
رابطه معني داری وجود  و عملکرد قضاوت حسابرس تحقيق بيا  مي کند: بين جهت گيری هدف عملکرد گرايشي 1فرضيه 
بر عملکرد قضاوت حسابرس، ضريب مسير در سطح خطای  در بررسي آثار مهغير جهت گيری هدف عملکرد گرايشي دارد.
رابطه معني داری وجود دارد.  و عملکرد قضاوت حسابرس معني دار است يعني بين جهت گيری هدف عملکرد گرايشي 35/3

( همخواني 1320ه با نهايج پژوهش سانوسي و همکارا  )گردد. نهايج حاصل ازاين فرضيتاييد مي 1بنابراين فرضيه شماره 
 داشت.
رابطه معني داری وجود  و عملکرد قضاوت حسابرس تحقيق بيا  مي کند: بين جهت گيری هدف عملکرد اجهنابي 0فرضيه 

 بر عملکرد قضاوت حسابرس، ضريب مسير در سطح خطای دارد. در بررسي آثار مهغير جهت گيری هدف عملکرد اجهنابي
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رابطه معني داری وجود  و عملکرد قضاوت حسابرس معني دار نمي باشد يعني بين جهت گيری هدف عملکرد اجهنابي 35/3
( 1320گردد. نهايج حاصل ازاين فرضيه با نهايج پژوهش سانوسي و همکارا  )تاييد نمي 0ندارد. بنابراين فرضيه شماره 

 همخواني داشت.
رابطه معني داری وجود دارد. در بررسي آثار  و خودکارآمدی جهت گيری هدف يادگيری تحقيق بيا  مي کند: بين 4فرضيه 

معني دار نمي باشد يعني بين جهت  35/3بر خودکارآمدی، ضريب مسير در سطح خطای  مهغير جهت گيری هدف يادگيری
گردد. نهايج حاصل ازاين تاييد نمي 4و خودکارآمدی رابطه معني داری وجود ندارد. بنابراين فرضيه شماره  گيری هدف يادگيری

 ( همخواني داشت.1320فرضيه با نهايج پژوهش سانوسي و همکارا  )
رابطه معني داری وجود دارد. در بررسي  و خودکارآمدی تحقيق بيا  مي کند: بين جهت گيری هدف عملکرد گرايشي 5فرضيه 

معني دار است يعني بين  35/3ب مسير در سطح خطای بر خودکارآمدی، ضري آثار مهغير جهت گيری هدف عملکرد گرايشي
گردد. تاييد مي 5و خودکارآمدی رابطه معني داری وجود دارد. بنابراين فرضيه شماره  جهت گيری هدف عملکرد گرايشي

 درصد از تغييرات مربوط خودکارآمدی توسط جهت گيری هدف عملکرد گرايشي 00توا  نهيجه گرفت که حدودا همچنين مي
 ( همخواني داشت.1320گردد. نهايج حاصل ازاين فرضيه با نهايج پژوهش سانوسي و همکارا  ) يين ميتب

 رابطه معني داری وجود دارد. و خودکارآمدی تحقيق بيا  مي کند: بين جهت گيری هدف عملکرد اجهنابي 9فرضيه 
معني دار است  35/3مسير در سطح خطای بر خودکارآمدی، ضريب  در بررسي آثار مهغير جهت گيری هدف عملکرد اجهنابي

-تاييد مي 9و خودکارآمدی رابطه معني داری وجود دارد. بنابراين فرضيه شماره  يعني بين جهت گيری هدف عملکرد اجهنابي

درصد از تغييرات مربوط خودکارآمدی توسط جهت گيری هدف عملکرد  0/10توا  نهيجه گرفت که حدودا گردد. همچنين مي
 ( همخواني داشت.1320گردد. نهايج حاصل ازاين فرضيه با نهايج پژوهش سانوسي و همکارا  ) تبيين مي اجهنابي
رابطه معني داری وجود دارد. در بررسي آثار  تحقيق بيا  مي کند: بين خودکارآمدی و عملکرد قضاوت حسابرس 0فرضيه 

و  معني دار است يعني بين خودکارآمدی 35/3ای مهغير خودکارآمدی بر عملکرد قضاوت حسابرس، ضريب مسير در سطح خط
توا  نهيجه گرفت گردد. همچنين ميتاييد مي 0عملکرد قضاوت حسابرس رابطه معني داری وجود دارد. بنابراين فرضيه شماره 

ن گردد. نهايج حاصل ازاي درصد از تغييرات مربوط عملکرد قضاوت حسابرس توسط خودکارآمدی تبيين مي 6/41که حدودا 
 ( همخواني داشت.1320فرضيه با نهايج پژوهش سانوسي و همکارا  )

را  حسابرس قضاوت عملکرد و يادگيری هدف جهت گيری تحقيق بيا  مي کند که: خودکارآمدی رابطه بين 0فرضيه 
و  265/3با يادگيری و خودکارآمدی برابر  هدف کند. مقدار ضريب مسير برای رابطه بين دو مهغير جهت گيری ميانجيگری مي

محاسبه گرديد. اما با توجه به مقدار احهما  که  416/3حسابرس  قضاوت برای رابطه بين دو مهغير خودکارآمدی و عملکرد
 هدف توا  نهيجه گرفت بين جهت گيریو خودکارآمدی معني دار نمي باشد مي يادگيری هدف برای هر رابطه جهت گيری

-تاييد نمي 0يق خودکارآمدی رابطه معني داری وجود ندارد. بنابراين فرضيه شماره حسابرس از طر قضاوت عملکرد و يادگيری

 ( همخواني نداشت.1320گردد. نهايج حاصل ازاين فرضيه با نهايج پژوهش سانوسي و همکارا  )
را  حسابرس قضاوت عملکرد و گرايشي هدف جهت گيری تحقيق بيا  مي کند که: خودکارآمدی رابطه بين 6فرضيه 

و  003/3و خودکارآمدی برابر با  گرايشي هدف کند. مقدار ضريب مسير برای رابطه بين دو مهغير جهت گيری انجيگری ميمي
محاسبه گرديد. اما با توجه به مقدار احهما  که  416/3حسابرس  قضاوت برای رابطه بين دو مهغير خودکارآمدی و عملکرد

حسابرس از  قضاوت عملکرد و گرايشي هدف نهيجه گرفت بين جهت گيریتوا  برای هر دو رابطه معني دار مي باشد مي
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گردد. نهايج حاصل ازاين فرضيه با نهايج تاييد مي 6طريق خودکارآمدی رابطه معني داری وجود دارد. بنابراين فرضيه شماره 
 ( همخواني داشت.1320پژوهش سانوسي و همکارا  )

را  حسابرس قضاوت عملکرد و اجهنابي هدف جهت گيری دی رابطه بينتحقيق بيا  مي کند که: خودکارآم 23فرضيه 
و  -100/3و خودکارآمدی برابر با  اجهنابي هدف کند. مقدار ضريب مسير برای رابطه بين دو مهغير جهت گيری ميانجيگری مي

ه به مقدار احهما  که محاسبه گرديد. اما با توج 416/3حسابرس  قضاوت برای رابطه بين دو مهغير خودکارآمدی و عملکرد
حسابرس از  قضاوت عملکرد و اجهنابي هدف توا  نهيجه گرفت بين جهت گيریبرای هر دو رابطه معني دار مي باشد مي

گردد. نهايج حاصل ازاين فرضيه با نهايج تاييد مي 23طريق خودکارآمدی رابطه معني داری وجود دارد. بنابراين فرضيه شماره 
 ( همخواني داشت.1320ارا  )پژوهش سانوسي و همک

را تعديل مي کند. در  حسابرس قضاوت عملکرد تحقيق بيا  مي کند: پيچيدگي کار رابطه بين خودکارآمدی و  22فرضيه 
حسابرس، اين ضريب مسير در سطح  بررسي اثر تعديل کننده مهغير پيچيدگي کار در رابطه بين خودکارآمدی و قضاوت عملکرد

را تعديل مي کند. نهايج  حسابرس قضاوت عملکرد معني دار است يعني پيچيدگي کار رابطه بين خودکارآمدی و  35/3خطای 
 . ( همخواني داشت1320حاصل ازاين فرضيه با نهايج پژوهش سانوسي و همکارا  )
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