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 چكیده
 

یکا در سمی آمرحسابداران ر جامعه به وسیلهکه  ،موضوع کیفیت حسابرسی از زمان گزارش کمیسیون کوهن مقدمه:
است.  کردهود جلب خای را به مرتبط با آن، توجه ویژه هایپژوهشهای اساسی منتشر شد و انگیزهمیالدی  1978سال 

نقش  ابرسی وکیفیت حس شخصیت با وقوع رفتارهای کاهنده گانهپنج، بررسی رابطه بین ابعاد حاضر هدف پژوهش
  .استجنسیت در رغبت به رفتارهای مذکور 

همبستگی است.  ز نظر نحوه گردآوری داده، توصیفیاین پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و ا روش پژوهش:
های حسابرسی در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه کلیه ردهحسابرسان مشغول به کار در شامل  پژوهشآماری جامعه

برای تجزیه و تحلیل  .نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است 384ها تعداد است که از بین آنحسابداران رسمی ایران 
 .شده استاستفاده مستقل  ایدو نمونه tها از ضریب همبستگی و آزمون داده

 گانهپنجحسابرسی و ابعاد کیفیت  بین رفتارهای کاهنده داریمعنیه رابط آن است که نتایج پژوهش حاکی از ها:یافته
 ،بارت دیگر. به عوجود دارد کاری(وجدان پذیربودن وپذیری، دلگرایی، انعطافرنجوری، برون)روان شخصیت

 تنها دو رفتار بررسیرفتارهای مورد  بین از چنین،هم .رفتارها تأثیرگذار استنوع این  انجام در رغبت بهفرد شخصیت 
تر کم»و  «رسدنظر میه، منطقی بیچه که برای یک حسابرس آن تر ازکمبه کاهش میزان کار انجام شده »

ها در بین آنانجام رغبت به  و یستاز توزیع یکسانی بین حسابرسان مرد و زن برخوردار ن «زمان کردنگزارش
 حسابرسان زن بیشتر است.

د و د عملکربهبو ،و توجه به آنرود شخصیت عامل مهمی در عملکرد سازمانی و فردی به شمار می گیری:نتیجه
پیشبرد  برایفردی  هایویژگیدر هر دو مقوله شخصیت و جنسیت، . لذا، دنبال خواهد داشتهسالمت کاری فرد را ب

 .داردسازمانی اهمیت  هایهدف
 

 .کردن زمانتر گزارش، کمکیفیت حسابرسی، شخصیت رفتارهای کاهندهجنسیت، : های کلیدیواژه
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 مقدمه

 
نیاز به  و های جامعهو پیچیدگیجمعیت رشد فزاینده 

های اطالعاتی و نیز اطالعات اقتصادی مربوط، نظام

کند و در این فرایندهای مولد اطالعات را توجیه می

عنوان بخشی از فرایند نیاز به حسابرسی به  بین

 حرفه (.1) شودمیبیشتر  رسانیاطالع گزارشگری و

 ترینمنضبطو  ترینشکلم از یکی حسابرسی

 و ماهیت نوع دلیل به و رودمی شمار به دنیا هایحرفه

 نیز خاصی اعتماد و اعتبار از کندمی هارائ که خدماتی

 تقویتو  اعتماد و اعتبار این است. تداوم برخوردار

 ضوابط به ءاعضا عملی و فکری بندیپای به آن

 ماحصل که (2)دارد  بستگی حرفه اخالقی و رفتاری

انجام کیفیت باالی خدمات حسابرسی است. آن 

شود که حسابرسی مالی با کیفیت برتر موجب می

کنندگان قرار اتکاتری در اختیار استفادهاطالعات قابل

مهم  ایهجنب حسابرسکیفیت اظهارنظر (. 3گیرد )

حرفه برای مدتی طوالنی در وی شدن ماندگاربرای 

ای کنون توجه مراجع حرفهاکه هم  شودتلقی می

 (.4) حسابداری را به خود جلب کرده است

به آن  ربسازمان و بررسی عوامل مؤثر هر عملکرد 

 مسائلیجمله از بهبود عملکرد های یافتن راهمنظور 

در  ویژه دارند.توجه آن  هها بکه سازماناست 

ات حسابرسی ارائه خدمات با کیفیت سسؤم

در این . زیرا، استمطلوب  دهنده عملکردنشان

توانند به وظیفه اصلی خود یعنی صورت می

نند. کیفیت حسابرسی برای کعمل  «اعتباربخشی»

نفعان خدمات حسابرسی مورد حرفه حسابرسی و ذی

خدمات  اعتباربحث و مجادله است. برای حفظ 

 دقتحسابرسی، کیفیت حسابرسی نیازمند بازبینی و 

های همواره یکی از دغدغه موضوعاین بیشتری است. 

در ادبیات  است. بوده حرفهاندرکاران دستاصلی 

گونه رفتار عمدی که بر کیفیت  انجام هربه حسابرسی 

کننده کیفیت تهدیدرفتارهای  دارد منفی اثرحسابرسی 

حسابرسان تحت شرایط  و شودمی گفتهحسابرسی 

خاصی به سوی انجام اعمال ناکارآمد گرایش پیدا 

کاری که  دلیلبرای یافتن  گفتنی است. (5)کنند می

اند، در واقع، باید هدف فرد یا گروه خاصی انجام داده

 ،در نتیجهمشخص شود.  انجام آن توجیه و بیان و علت

به وسیله حسابرسان  رفتارهای ناکارآمدانجام چرایی 

. با توجه به مطالب موصوف و نظر استحائز اهمیت 

کیفیت  موردر انجام شده د هایپژوهشکه  به این

 نمایندگی انجام شده نظریهبر پایه  حسابرسی در ایران

عد اندازه کیفیت حسابرسی از بُ ،عبارت دیگره ب یا

حسابرسی، مؤسسه حسابرسی، نوع مالکیت مؤسسه 

الزحمه حسابرسی و چرخش اجباری حسابرس و حق

شده  یبررسعدی از رفتار و عوامل محیطی یا تنها بُ

چرایی این رفتارها از  انجام پژوهش در مورداست 

سؤال  ،. لذااهمیت داردشخصیتی ابعاد دیدگاه 

 مطابق)شخصیت بین آیا حاضر این است که پژوهش 

کری و کاستا( مک وسیلهبه معرفی شده ابعاد پنج گانه 

رابطه کیفیت حسابرسی  کاهنده یوقوع رفتارها و

که آیا تفاوت  و این ؟وجود دارد داریمعنی

زنان و  بیندر  در رغبت به این رفتارها داریمعنی

در  ،ابتدا این منظوربرای ؟ مردان حسابرس وجود دارد

بخش مبانی نظری پژوهش، تعریف کیفیت حسابرسی 
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و چارچوب مفهومی آن و رفتارهای مزبور و سپس 

های آزمون سرانجامبحث و  و جنسیت شخصیت

 ده است.شآماری انجام و نتایج تفسیر 

 

 مبانی نظری

  چارچوب مفهومی کیفیت حسابرسی

از اجزای کیفیت گزارشگری  یفیت حسابرسیک

 دهدنشان میکیفیت گزارشگری مالی و  مالی است

تا چه اندازه واقعیت اقتصادی های مالی که گزارش

 (. بنابراین،6د )دهشرکت را به طور منصفانه نشان می

رونق حسابرسی نقش با اهمیتی در توسعه اقتصادی و 

 در مورد. حسابرسان کندمیایفا  هاشرکت

 که کنندهای مالی اظهارنظر میبودن صورتمنصفانه

های مالی به منظور کسب نفعان صورتبرای ذی

و  درستطور ه که اطالعات ب اعتماد نسبت به این

به . شودمیاند با اهمیت تلقی منصفانه گزارش شده

طیف وسیعی از افراد  کیفیت حسابرسیعبارت دیگر، 

کیفیت از این رو، . دهدجامعه را تحت تأثیر قرار می

عامل موجب افزایش شهرت مؤسسه حسابرسی شده و 

کیفیت چنین، هم. است آن اضا برای خدماتاصلی تق

 و کندحسابرسی به کارایی اقتصاد بازار کمک می

به در حفظ اثربخشی حرفه حسابرسی  اصلیعنصر 

میزان اعتماد و اتکایی که در نتیجه، رود. می شمار

های مالی داشته توانند نسبت به صورتسهامداران می

اما با  ؛(7) یت حسابرسی بستگی داردباشند به کیف

 آنتعریف و ارزیابی  کیفیت حسابرسی،وجود اهمیت 

که  شودتلقی میمفهومی پیچیده و چندوجهی 

در مورد گزارشگری های مختلفی را موضوعتواند می

کند. چندین مشخص برای سهامداران متفاوت مالی 

گیری دازهکه تعریف و تفسیر و ان دشوپیامد سبب می

کیفیت  .1: (8) کندجلوه  کیفیت حسابرسی مشکل

 ،زیرا ؛صورت مستقیم قابل مشاهده نیسته حسابرسی ب

 ،استای مبتنی بر دانش حسابرسی ارائه خدمات حرفه

حسابرسی معیار خوبی برای  هایناکارآمدی .2

کیفیت حسابرسی  .3 ،نیستارزیابی کیفیت حسابرسی 

های مالی عاری از پایین حتی زمانی که صورت

تواند می نیز استبا اهمیت  هایها و اشتباهتحریف

المللی هیأت استانداردهای بین .4وجود داشته باشد و 

کند که هر کار می بیان بخشی،حسابرسی و اطمینان

حسابرسی منحصر به فرد بوده و بنابراین شواهد مناسب 

از یک کار حسابرسی به کار دیگر نیز  حسابرسی

در ارزیابی و تعریف کیفیت حسابرسی را هایی چالش

کیفیت حسابرسی دارای چنین، هم (.9)کند می ایجاد

ابعاد متفاوتی است و به طور ذاتی غیرقابل مشاهده 

با  .(10بوده و مشخصه خاصی برای آن وجود ندارد )

جامع، ادبیات  یتعریف ارائهوجود مشکالت در 

ای معمواًل کیفیت حسابرسی را چگونگی انجام حرفه

پذیرفته حسابرسی مطابق با استانداردهای عمومی  کار

 هایتعریف .(11) ندکشده حسابرسی، تعریف می

کیفیت ابعاد بسیاری از این مورد شده در  ارائهمختلف 

کیفیت این،  افزون برد. کشحسابرسی را به تصویر می

حسابرسان به  ی کهاطالعات عنوان درستیبه  حسابرسی

، سطح اطمینان (12) کنندمی ارائهگذاران سرمایه

که  حسابرسی و احتمال این به وسیلهفراهم شده 

در  عمده هایوجود اشتباه دلیله بحسابرس 

، نیز دکنگزارش تعدیلی صادر های مالی صورت
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در مورد  مرسوم هایتر تعریفبیش (.13) شودمیتفسیر 

 کنندهکیفیت حسابرسی در ادبیات حسابداری بیان

های با اشتباه ءاز کشف و افشااستنباط و ادراک بازار 

 استحسابرس  به وسیلهمالی های صورتاهمیت در 

ارزیابی کیفیت حسابرسی را  ،آنجلودی. (14)

 کشف و گزارشاز احتمال  )استنباط( بازار

 نظامهای مالی و یا با اهمیت در صورت هایتحریف

تعریف حسابرس به وسیله کار حسابداری صاحب

 (. 15کند )می

کیفیت با توجه به مطالب ذکر شده در باال، 

، در نتیجه. نداردتعریف ساده و واحدی  حسابرسی

های قانونی اغلب تشکلافزون بر پژوهشگران 

به جای تعریف کیفیت دارند سعی  نیز حسابرسی

ارائه  آنارچوب مفهومی در رابطه با چحسابرسی 

رای گزارشگری مالی شومیالدی  2006. در سال کنند

پنج محرک اصلی کیفیت حسابرسی را مشتمل  بریتانیا

های ویژگی بر فرهنگ داخلی مؤسسه حسابرسی،

حسابرسی و مؤسسه  شخصیتی و مهارتی شرکای

ای، اثربخشی و کارآمدی فرآیندهای کارکنان حرفه

حسابرسی، قابلیت اتکا و سودمندی گزارش حسابرسی 

 (.16) دانستندعوامل خارج از کنترل حسابرسان  و

با استفاده از فراتحلیل در پژوهشی  فرانسیس

کیفیت  را برای درک مفهوم شش عامل یچارچوب

شامل . این چارچوب کرده استحسابرسی ارائه 

های حسابرسی و رویه) های حسابرسیورودی

آوری و )جمع فرآیندهای حسابرسی (،کارکنان

، ایجاد و فرآیندهای کاری(، شواهد حسابرسی ارزیابی

مؤسسه  به وسیله کارکنانتوسعه انگیزش در 

از در کیفیت ) حسابرسیحرفه  شدنحسابرسی، سهیم

ن استانداردها و کنندگاتدوینطریق نظارت 

ناشی از و پیامدهای اقتصادی های قانونی( تشکل

 (.17) است رسیحساب برآیند

المللی حسابرسی و یناستانداردهای ب هیأت

 بسطچارچوب کیفیت حسابرسی را  بخشی،اطمینان

کنندگان از با توجه به تفاوت در نگرش استفادهداده و 

. اولین عنصر، کرده استارائه  راپنج عنصر اطالعات 

 و اخالق هاهای حسابرسی است که بر ارزشورودی

که شامل  است. دومین جزء، فرآیندها استمتمرکز 

های کنترل کیفی است. فرآیندهای حسابرسی و رویه

این عنصر  است. های حسابرسیسومین عنصر خروجی

های مالی حسابرسی شده شامل مجموعه کامل صورت

های و گزارش بهبود اعمال گزارشگری و کنترل

ورد حاصل از . عنصر چهارم شامل بازخاستداخلی 

که واکنش متقابل بین زنجیره است مقررات حسابرسی 

)شامل حسابرسان مستقل،  تأمین گزارشگری مالی

دهد. گذاران( را نشان میمدیریت، ذینفعان و قانون

که به  است محیطی -عنصر پنجم، عوامل مفهومی

 ت و کیفیت گزارشگری مالی اثراحتمال زیاد بر ماهی

 (. 14) دارد

 های سهامی عامهیأت نظارت بر حسابداری شرکت

، کیفیت حسابرسی را به عنوان محدوده منافع در آمریکا

های جاری شناسایی، و چارچوبی برای توصیف شاخص

سه عنصر اصلی چارچوب مزبور آن ارائه کرده است. 

 گروه)صالحیت و استعداد  هامشتمل بر ورودی

)الزامات استانداردهای کنترل  ، فرآیندهاحسابرسی(

 (.18)است  و نتایج حسابرسی کیفیت(
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باال حکایت از وجود های چارچوب مقایسه

پیرامون چرخه  هاچارچوباین  دارد.جوانب مشترک 

ورودی، فرآیند، خروجی و سایر عوامل محیطی و 

دهد ین موضوع را نشان میو ا اندمفهومی طراحی شده

کیفیت حسابرسی یک مفهوم چندوجهی است که  که

های زیادی در طول چرخه حسابرسی تأثیر مؤلفهاز 

 هر یک درک بهتر در این رابطه بهپذیرد. پژوهش می

 دانش مبنایی کیفیتافزایش ها و از این محرک

ذکر های چارچوبهمه در . کندکمک میحسابرسی 

 عامل به عنوان کارکنانهای ویژگیبه  باالشده در 

 بنابراین،. شده است تأکیدحسابرسی  در کیفیتصلی ا

ا که سرمایه انسانی یک دارایی بسیار ب توان گفتمی

 .استاهمیت در مؤسسات حسابرسی 

 

 کیفیت حسابرسی رفتارهای کاهنده
که چه  این تعریف جامع و قابل قبولی در مورد

وجود و چه رفتاری نامناسب  استرفتاری مناسب 

آدمی بدان که چه  آن عبارت است ازرفتار اما  ندارد

رفتار انسانی یک (. 19) کندمیمعتقد است و عمل 

. افراد است اکنشی بین فرد و محیطکارکرد و

ها، اعتقادات شخصی، انتظارات، نیازها و توانایی

آورند. اگر گذشته خود را به درون سازمان می تجارب

خوانی های سازمان همافراد با ویژگی هایویژگی

د و گیرفتار افراد در سازمان شکل میداشته باشد ر

از جمله این  .شودموجب رفتارهای کارآمد می

دادن گوش کردن با مدیر وتوان به صحبترفتارها می

در صورتی که این انطباق  .به وی اشاره داشت

ها وجود نداشته باشد رفتارهای ناکارآمد ویژگی

گرایش نه تنها  رفتارهایی که .خواهد شدپدیدار 

 برابر در منطقی عمل یک ست بلکهنیغیرعقالنی انسان 

شود. تلقی میموجود  فرآیندهای و هاکنترل به پاسخ

شود تعریف میاقداماتی  به عنوانرفتارهای ناکارآمد 

طور عمد اقدام به دستکاری عناصر یک ه که مرئوس ب

، حسابرسی حرفهند. در زکنترلی می نظام

به وسیله عمل دستکاری و یا تقلب نکردن گزارش

است. این  نماد ظهور رفتارهای ناکارآمدحسابرس 

 برنامه حسابرسی و خالفر حسابرس ب رفتارها را

ای حرفهرفتار از جمله آیین قوانین و مقررات مربوط

. پیامد این گونه رفتارها، کاهش کیفیت ددهانجام می

رفتارهای ناکارآمد حسابرسی (. 20) استحسابرسی 

کیفیت حسابرسی نسبت داده  اغلب به اعمال کاهنده

توان به عنوان ضعف در را میرفتارها  این د.شومی

کاهش فرآیند حسابرسی تعریف کرد که به 

 وری و اثربخشی شواهد حسابرسی منجرآجمع

رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی  ،بنابراین .شودمی

آوری شده نامطمئن، شواهد جمع شود کهموجب می

در  .(5) باشدو یا از نظر کمی و کیفی ناکافی  نادرست

مربوط به  خطرگونه شواهد برای  این نتیجه،

 .(21کند )های مالی پوشش کافی ایجاد نمیتصور

که در  (21 و 14، 5)است  شامل موارد زیراین رفتارها 

 یرفتارها کنندهاین پژوهش به عنوان معیارهای تعیین

 :در نظر گرفته شده است یحسابرس تیفیکاهنده ک

از ی یهاپیش از موعد رویهتمام ناقص و یا ا .1

 .حسابرسیفرآیند 

و یا  ضعیف و شفاهی هایپذیرش توضیح .2

 صاحبکار. مدارک مشکوک
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 یک روش درستیو تعیین  بررسیشکست در  .3

 .حسابداریو استاندارهای فنی و یا اصول 

 .بررسی سطحی مستندات صاحبکار .4

 چه آن از ترکم به شده انجام کار میزان کاهش .5

 .رسدمی نظربه منطقی ،یحسابرس یک برای که

 .رد غیرماهرانه اقالمی از یک نمونه .6

 گیزال )بحث( براناقالم سؤ کردندر دنبال ناتوانی .7

 .در حسابرسی

 .کارانجام زمان  کردنتر گزارشکم .8

 گروهی.روحیه همکاری  نداشتن .9

مستندات سنوات قبل بدون  برداشتن ازرونوشت .10

 .هارسانی آنبروز

 
 شخصیت

 که چیزیانسان  مختلف هایویژگی میان از

 را دیگران و خود تا کند کمک انسان به تواندمی

 ازای جنبه ،این ویژگی است. شخصیتبشناسد  بهتر

 توانبا استفاده از آن می که است انسان حیات

 چه معین احوال و اوضاع در آدمی که کرد بینیپیش

عبارت  به .(22) داد خواهد نشان خود از رفتاری

های شیوه ای از رفتار وشخصیت یعنی مجموعهدیگر، 

های ویژگی تفکر شخص در زندگی روزمره که با

بینی پیش قابلیت و (پایداری)بودن، ثبات همتابی

دارای  شخصیتدر واقع،  (.23) شودمشخص می

 کسی هر است. اصوالً کاربردیو  عامیانه مفهومی

 خود را فرد به منحصر هایویژگی و هاتوانایی منش،

 دهی وپاسخ هایشیوه رفتاری، هایالگو که دارد

 بیرونی نشان و درونی محیط به را وی هایواکنش

 افراددهد. می شکل را وی شخصیت داده و این موارد

 رفتار خاصی هایشیوه به شخصیت از جنبه هر با

 ،بنابراینهستند.  خاصی انتظارات دارای و کنندمی

 و تواناییهر شخصیتی که  بیان کردتوان این گونه می

 متفاوتی نیازهای نیز و فرد به منحصر رفتاری مهارت

 نیازها، خود دارای شخصیتی الگوی اساس بر و ددار

 .است خاصی هایهدف و هاتوقع ها،انگیزه انتظارات،

 و وظایف ،هاهدف حسب بر نیز هاسازمان

 خاصی هایتوقع و انتظارات نیازها، خود هایفعالیت

نواع ا از یک هر برای ،در نتیجه کنند.میتأمین  را

 های مختلفدر سازمان متفاوتی هایشغل هاشخصیت

 همیشه هاشخصیت انسانبررسی (. 22است ) مناسب

بوده  بسیاری نظرانصاحب پژوهشگران و توجه مورد

 افراد شخصیتی ابعاد مورد در روانشناسان(. 24است )

 نظرها این جمله از اند،کرده ارائه نظرهای گوناگونی

 کوستا کری وشخصیتی مک گانهپنج ابعادبه  توانمی

پذیری، گرایی، انعطافبرونرنجوری، روانشامل 

در  الگواین  .اشاره کرد کاریوجدان پذیربودن ودل

 و شدهزیادی تأیید  هایپژوهشهای اخیر در سال

 الگواین  ،زیرا .است قرار گرفته سایر الگوهامبنای 

کند و هر اساسی را برای شخصیت معرفی می هایعدبُ

 . (25)است  خاص اتصفتعدادی از  گیرندهعد دربربُ

 

 احساسی  رنجوری در مقابل ثباتروان .الف
 و عواطف کنترل توانایی معنای به احساسی ثبات

 .(24عقالنیت است ) نسبی حاکمیت و هااحساس

 سازگاری شخصیتقابل مهای مقیاس قلمرو مؤثرترین

 یا و عاطفیخویی  رنجورروان ،ثبات یا
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انواع  بالینی متخصصان .است نژندگراییروان

 اجتماعی، ترس چون عاطفی هایناراحتی گوناگونی از

 اما انددادهتشخیص  افراد در را خصومت و افسردگی

 عاطفیهای وضعیت این از یکی مستعد که افرادی

 کنند.می تجربه نیز را دیگر هایوضعیت احتماالً هستند

 غم، ترس، چون منفی عواطف تجربه به تمایل عمومی

 و نفرت چیزی گناه احساس و عصبانیت دستپاچگی،

 رنجوری راهای روانناراحتی برای آمادگی از بیشتر

 رنجوری مبین شدتروان .(26) دهدمی تشکیل

 ت. فرد روانجور واکنش شدیدهای هیجانی اسواکنش

 هایدهد و نشانهنشان می نسبت به تنیدگی مدتو دراز

رنجی، حساسیت نسبت به مسائل ناپایداری خلق، زود

 (.27شود )وی مشاهده می ی و اضطراب درجزی

 
 گراییرونگرایی در مقابل دبرون .ب

 که دنشونامیده می گرابرون افرادی روانشناسی در

 انسانی د. این روابطنباش داشته تریقوی انسانی روابط

 بهبود رایک سازمان  مدیر عملکرد تواندمی اثربخش

 با توجه به گراییبرون ویژگی ،واقع در بخشد.

 مرتبط است شغلی عملکرد با انسانی روابط مهارت

 توانایی اما بوده گراجامعه البته گراها،برون .(24)

 این افراد به که است صفاتی از یکی فقط اجتماعی

 بزرگ هایگروه تمایل به مردم، داشتندوست واسطه

 با ها،ییآگردهمتمایل به  .دارند گراییبرون و

 صفات از نیز بودنپرحرف و بودنفعال بودن،جرأت

 یدر سطح باال افراد این است. گراهابرون دیگر

 و هستند نیز بینخوش و انرژی با ،یسرخوش

 مشاغل در خطرپذیرش  با این افراد هایویژگی

 گرادر حالی که افراد درون .(22) گی داردهمبست

از  هستند و بستهخود دل هایبیشتر به افکار و احساس

 کارگریز، دیرآشنا، محافظهمردم شخصیت و منشنظر 

 .(25) پرورندو خیال
 

 پذیریانعطاف .پ
 اشخاصی عنوان به دارند را ویژگی این که افرادی

 با کننده،همکاری نیت،اعتماد، خوشقابل ،ادب با

 عناصر(. 24شوند )می توصیف قلبخوش وتحمل 

 ،زیباپسندی احساس فعال، تصور چون پذیریانعطاف

 کنجکاوی طلبی،تنوع درونی، هایاحساس به توجه

و  هانظریه در نقشی اغلب قضاوت در استقالل و ذهنی

 منعطف اشخاص .نداکرده ایفاء شخصیت هایسنجش

 کنجکاو بیرونی دنیای هم و دنیای درونی درباره هم

 این افراد .تجربه زیادی دارند زندگانیدر  و هستند

 غیرمتعارف هایارزش و جدید عقاید پذیرش به مایل

 منعطفغیر اشخاص از ترعمیق و بیشتر و بوده

 .(26)کنند می تجربه را و منفی مثبت هایهیجان

 

 پذیربودندل .ت

 تخیلی، افرادی ویژگی، این از برخوردار افراد

 نظر هنری از حساس و باز ذهنی دارای کنجکاو،

 از عدیبُ پذیربودندل گرایی،برون همانند هستند.

 با صفت فرد (.24است ) فردیبینهای تمایل

 دیگران به نسبت او است، دوست نوعبودن، پذیردل

 باور کند و کمک که است مشتاق و کرده همدردی

کنند می کمک ویبه مقابل در  نیز دیگران که دارد

و  خودمدار جو،ستیزه ی که این صفت را نداردفرد اما
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 تا است جورقابت و بوده دیگران به نسبت شکاک

 را پذیربودندل که بسیار مایلند کننده. افرادهمکاری

 مطلوب اجتماعی لحاظ از که صفتی عنوان به هم

 را است تریسالم حالت روانی از لحاظ هم و است

 (.26) باشند داشته

 

 کاریوجدان .ث

 داللت شخصیتی، ویژگی عنوان به کاریوجدان

و  پشتکار دقت، نظم، کوشی،سخت بر

 اغلب رشد دوره طول در .(24) دارد پذیریمسئولیت

 کنار شانآرزوهای با چگونه گیرندمی یاد افراد

 عنوان به توانمی ی راکاروجدان ،چنینبیایند. هم

 نحو به محوله وظایف انجام و ریزیطرح قدرت

 موارد در این فردی هایتفاوت .تعریف کرد مطلوب

 وجدان با فرد است. بودن وجدان با احساس

 موفق، . افراداست مصمم و اراده با مند،هدف

 صفات این نام، به ورزشکاران و بزرگ دانانموسیقی

 .(26)دارند  باال حد در را

 
 جنسیت

 جنس و عامل دو به مرد و زن میان تفاوت

 مبنای جنس است. عامل جنسیت مربوط

 دو هر شناسی دارد و مربوط به این است کهزیست

از  در حالی که یکی است Xنوع  از زنان کروموزوم

. است Yو دیگری  Xهای مردان از نوع کروموزوم

 و زنانه امور از اجتماعی تعریف و باور یک جنس

یابد. عامل  تحول زمان طی تواندمی که است مردانه

 نظر در دوگانه بندیطبقه یک اساس معموالً جنس

 یا است زن فرد یک کندمی تعیین که شودگرفته می

 هاحالت تمامی از پیوسته بندییک طبقه مرد. جنسیت

 تلقی مردانه یا زنانه تواندمی که است رفتارهایی و

 رفتار گفت توانمی بندیطبقه همین اساس بر و شود

 مردانه یا است زنانه رفتارهای به شبیه بیشتر فرد یک

 از حسابرسی در زن حسابرسان طور عمومی به (.26)

 هاینظریه (؛28خطرگریزتر هستند ) مردان

بیان  جنسیت و اخالق رابطه در باب شناسیجامعه

 کنند،می تقبیح را عملی هازن کند زمانی کهمی

ورزند و می بیشتری پافشاری خود اعتقادات به نسبت

 مردان به نسبت باالتری اخالقی استانداردهای زنان

 دانشجویان انجام شده،های دارند. مطابق نتایج پژوهش

 پذیرند. زنانمی تررا سخت امتحان در تقلب دختر،

 اظهارنظرهای در بیشتری استقالل مردان، مقابل در

 (.29) دارند خود

 عامل تأثیرگذاری درجنسیت در حسابرسی،  

 تلقیای و قضاوت حرفه خطرفرآیندهای ارزیابی 

 توان عاملیعبارت دیگر، جنسیت را میبه  د.شومی

ارزیابی و  نظر نهایی حسابرسان پیراموندانست که اظهار

. (29) دهدمی سازمان را تحت تأثیر قرار خطرمدیریت 

آوری جمع بیشتری شواهد حسابرسی درزنان  بنابراین،

 کاهش نیز را اهمیت سطح آن متعاقب و کرد خواهند

کیفیت  افزایش به منجر سرانجام امر این که دهندمی

 نشدنارائه زن حسابرسان .شودمی حسابرسیکار 

 به طور را تقلب واسطه به مالی هایصورت منصفانه

 کنند.می کشف مرد حسابرسان به نسبت تریاثربخش

 مردان و زنان و حسابرسی حسابداری در که جا آن از

 دریافت را یکسانی ایحرفه و دانشگاهی هایآموزش
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 را ایمشابه هایقضاوت تا رودانتظار می کنند،می

 عمل تررادیکال ایبه گونه مردهادهند اما  انجام

 را بیشتری خطر سطح عمومی، صورت به و کنندمی

 توانایی زن حسابرسان ،عبارت دیگربه  .پذیرندمی

دارند. در  مردان به نسبت تریقوی اخالقی استدالل

 با تفاوت که است داده نشان هاپژوهشنتایج  مجموع،

های در رابطه با ترجیح مسئله، حل توانایی در اهمیتی

دارد.  وجود زنان و مردان بین ظرناستقالل و خطر

 به دلیل را حسابرسی کیفیت زن حسابرسان ،سرانجام

 حتی (.29) دهندمی افزایش شانشخصیت هایویژگی

 و زن حسابرسان که هاییداده بودن یکسان صورت در

 گریزی بیشترخطر دلیل به کنند،می بررسی مرد

 نوع همان آیا که شود توجه باید زن، حسابرسان

 ؟کنندمی برآوردرا  اهمیت با اشتباه یا اطالعات

 و (28) بوده متأثر از جنسیتحرفه حسابرسی  بنابراین،

 که مبنی بر این مؤثر استکیفیت حسابرسی جنسیت بر 

 تریکیفیت با ایحرفه قضاوت مردان به نسبت زنان

این بیان شد  پیش ازبر اساس مطالبی که  (.29دارند )

 است. 1شماره  پژوهش به شرح شکلمفهومی  الگوی

 

 پیشینه پژوهش
در پژوهشی رابطه بین  همکارانخاکپور و 

عد الگوی پنج عاملی شخصیت با دو بُهای ویژگی

ای مدیران مدارس و وظیفهای زمینه عملکرد شغلی

را بررسی کردند. نتایج پژوهش آنان نشان راهنمایی 

گرایی، ثبات های شخصیتی برونویژگی بینکه از  داد

 داریمعنیرابطه هیجانی و سازگاری با عملکرد شغلی 

و  کاریاما رابطه بین ویژگی شخصیتی وجداندارد 

بین  ، رابطهچنینهم وپذیری با عملکرد شغلی تجربه

عد سن و سابقه خدمت با عملکرد شغلی در هر دو بُ

 (.30نیست ) دارمعنیای ای و وظیفهزمینه

 کاظمی در پژوهشی به بررسی تأثیر قرارداد روانی

 حسابرس و مؤسسه حسابرسی بر رفتارهای کاهنده

کیفیت حسابرسی در بین مؤسسات حسابرسی عضو

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 مفهومی پژوهش الگوی: 1شكل 

 

 رنجویروان

رفتارهای 

 ناکارآمد

 کاریوجدان

 پذیربودندل

 پذیریانعطاف

 گراییبرون

کاهش کیفیت 

 حسابرسی
 شخصیت

 جنسیت

 متغیرهای مستقل متغیر وابسته
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پژوهش نتایج  .پرداخت ایران جامعه حسابداران رسمی

درک حسابرسان از اجرا آن بود که بین حاکی از وی 

با  یحسابرس و مؤسسه حسابرس ییا نقض قرارداد روان

کاهنده کیفیت  ایو غیرحرفه ایرفتارهای حرفه

 .(21)ی وجود ندارد داریرابطه معن حسابرسی

رابطه بین معیارهای به بررسی  پژوهشیدر  محمدی

شخصیتی و رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی 

در این پژوهش هدف شناخت رفتارهای  .پرداخت

کاهنده کیفیت حسابرسی رایج بین حسابرسان در سطح 

آن با شخصیت حسابرسان و  رابطهارشد و حسابرسان 

 بودبیانگر آن وی ای پژوهش هیافته بود.سازمانی  تعهد

های کاهنده کیفیت حسابرسی مطرح که بروز رفتار

با  داریطه معنشده در پژوهش به طور مستقیم دارای راب

 .(5) استشخصیت حسابرسان 

به بررسی رابطه  پژوهشیدر  رویایی و همکاران

شناختی های جمعیتبین فلسفه اخالق فردی و ویژگی

نتایج  .با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی پرداختند

که فلسفه اخالق فردی  پژوهش آنان نشان داد

ای کاهنده کیفیت حسابرسان بر رفتارهای غیرحرفه

که بین  طوریه ب .حسابرسی تأثیرگذار است

گرایی با رفتارهای کاهنده کیفیت یی و نسبیگراآرمان

منفی و مثبت  دارمعنی رابطه ،ببه ترتی ،حسابرسی

 .(4) وجود دارد

 که همکاران در پژوهشی نشان دادند حاجیها و

 بستگی هاآن به جنسیت حسابرسان گیریتصمیم

 و قضاوت کیفیت که گرفت نتیجه توانمی و ندارد

 فردی هایشایستگی به گیری حسابرسانتصمیم

 (. 31دارد ) بستگی

علوی طبری و همکاران در پژوهشی به بررسی 

مستقل  یتأثیر جنسیت حسابرس بر کیفیت حسابرس

پرداختند. آنان کیفیت حسابرسی را از سه منظر 

توانایی حل مسئله، خطر و استقالل حسابرس مورد 

علوی طبری و پژوهش توجه قرار دادند. نتایج 

های جنسیتی بر رابطه بین تفاوت که نشان داد همکاران

کیفیت حسابرسی و توانایی حل مسئله حسابرس مؤثر 

اما بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و خطر و استقالل 

 (.28تأثیر است )بیحسابرس 

شهرابی در پژوهشی به بررسی تأثیر عامل جنسیت 

. نتایج پرداختای حسابرسان داخلی بر قضاوت حرفه

نشان داد که جنسیت از مجرای  ویپژوهش 

های شخصیت بر فرآیند ارزیابی خطر و ویژگی

و  ای حسابرسان داخلی اثرگذار استقضاوت حرفه

 را مقدم فردیی هاقضاوت زنان و مردان هر دو گروه

 اجتماعی هایارزش از برگرفته هایقضاوت بر

 عامل تریناصلی را ایحرفه صالحیت دانند. مردانمی

زنان،  که حالی در دانند،می قضاوت بر مؤثر

 (.29) شمارندمی باالتر را اخالقی هایارزش

های کیانی در پژوهشی تأثیرگذاری تفاوت

سان دیوان محاسبات را جنسیتی بر عملکرد حسابر

چه  گرانشان داد که  وی. نتایج پژوهش بررسی کرد

 های جنسیتی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی وتفاوت

پذیری خطرچنین توانایی حل مسائل محاسباتی و هم

کیفیت  اما بر رابطه بین گذار استحسابرسان تأثیر

 (. 32)د  حسابرسی و استقالل حسابرسان تأثیری ندار

و حاجیها در پژوهشی رابطه بین  گودرزی

را  شخصیتی با قضاوت اخالقی حسابرسانی هاویژگی
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بات که ث . نتایج پژوهش آنان نشان داددندکربررسی 

هیجانی و گشودگی به تجربه با قضاوت اخالقی رابطه 

با  و دیگر ابعاد شخصیت دارد داریمعنیمستقیم و 

 .(33) داری نداردمعنیرابطه  قضاوت اخالقی

سی عوامل به برر یدر پژوهش رانو همکا دیامر

. نتایج مد حسابرسان پرداختندآمؤثر بر رفتارهای ناکار

که کانون کنترل بیرونی، فشار پژوهش آنان نشان داد 

بودجه زمانی و خود ارزیابی عملکرد پایین در وقوع 

 .(34) دداری دارأثیر مثبت و معنیرفتارهای مزبور ت

زنان  ،ندرسون و همکارانابر اساس نتایج پژوهش 

تری برای پیشرفت در مؤسسات حسابرسی زمان کم

دهند و در معرض قضاوت بیشتری اختصاص می

 (. 35نسبت به مردان قرار دارند )

کیفیت  رفتارهای کاهنده مالون و رابرت در پژوهشی

 های شخصیتیویژگی حسابرسی در آمریکا را از منظر

حاکی از مرتبط بودن پژوهش آنان . نتایج کردندبررسی 

کیفیت حسابرسی با  تکرار در رفتارهای کاهنده

منبع کنترل، اعتماد به  )شامل های شخصیتیویژگی

عد رقابتی الگوی رفتاری، نیاز به تأیید و نیاز به نفس، بُ 

 (.36) حسابرسان بود ورد(آدست

نتایج پژوهش گیاکومینو و ایتون نشان داد که زنان 

نسبت به مردان بیشتر ابزار اخالقی و خدمت به دیگران 

دهند. بنابراین، تجربه زنان در را مورد توجه قرار می

های زیادی از جنبهمؤسسات حسابرسی با مردان 

در توان به تنش زنان متفاوت است. به عنوان نمونه، می

جنسیت  عامل  چنین،محل کار اشاره کرد. هم

 (.37) استگیری ای در تصمیمکنندهتعیین

به بررسی  پژوهشیدر  همکارانچادگانی و آقایی

های فردی )شامل نوع شخصیت و کانون تأثیر ویژگی

 هاقصد حسابرسان برای گزارش اشتباهکنترل( بر 

 که حاکی از آن بودپژوهش آنان نتایج  .پرداختند

ردی و قصد های فبین ویژگی داریمعنیرابطه مثبت و 

 ،در واقع .وجود دارد هاحسابرسان برای گزارش اشتباه

ی کنترل و کانون داخل Aحسابرسان با نوع شخصیت 

ون برونی و کان Bنسبت به حسابرسان با نوع شخصیت 

 .(38) تر هستندمصمم هاکنترل بر گزارش اشتباه

های تأثیر ویژگی در پژوهشیریزکا و همکاران 

چون تمرکز کنترل، عملکرد شخصی حسابرس )هم

حسابرس، قصد ترک کار و تعهد سازمانی( بر 

پژوهش نتایج  .دندکررفتارهای ناکارآمد را بررسی 

که تمرکز کنترل و قصد ترک کار تأثیر  نشان دادآنان 

و  رفتارهای ناکارآمد حسابرسان مثبتی بر وقوع

بر  عملکرد حسابرس و تعهد سازمانی تأثیر عکس

 .(39) دی ناکارآمد دارانجام رفتارها

به بررسی رابطه بین در پژوهشی اسمیت و امرسون 

 پذیری حسابرسان با رفتارهای کاهندهسطح انعطاف

نتایج پژوهش آنان نشان  پرداختند.کیفیت حسابرسی 

با  حسابرسان پذیریبین سطوح باالتر انعطافداد که 

کیفیت حسابرسی  کاهندهرفتارهای تر سطوح پایین

 (.40وجود دارد ) داریرابطه معنی

 

 پژوهش هایفرضیه
های مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرضیه اساسبر 

 پژوهش به شرح زیر تدوین شده است:

ابعاد  کیفیت حسابرسی و بین رفتارهای کاهنده .1

 وجود دارد. خطیشخصیت رابطه  گانهپنج
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زنان  بینکیفیت حسابرسی در  رفتارهای کاهنده .2

 .دارد داریمعنیو مردان حسابرس تفاوت 

 

 روش پژوهش

 
های پژوهش در علوم رفتاری را به طور کلی روش

)بنیادی، توان با توجه به هدف پژوهش، به سه دسته می

. این پژوهش از (41)تقسیم کرد ای( کاربردی و توسعه

است. بر اساس نحوه  های کاربردیپژوهشنوع 

های ها، این پژوهش از دسته پژوهشگردآوری داده

بودن آن این توصیفیعلت همبستگی است.  توصیفی

است که تصویری از وضع موجود عوامل اثرگذار بر 

این  کند.کیفیت حسابرسی را ارائه می رفتارهای کاهنده

 از این جهت که به بررسی رابطه است همبستگی پژوهش

کیفیت  رفتارهای کاهندهشخصیت و جنسیت با بین 

 پردازد.حسابرسی می

 

 هادادهروش گردآوری 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش از  در این پژوهش،

ابزار ترکیبی از  و ای(طریق مطالعات نظری )کتابخانه

های مورد داده گردآوریرای نامه بو پرسش فرانامه

های برای گردآوری داده. نیاز استفاده شده است

کیفیت حسابرسی، از  مربوط به رفتارهای کاهنده

از  گانه شخصیتجابعاد پنو برای تعیین  فرانامه

از  فرانامه. شداستفاده  (42)پنج عاملی نئو  نامهپرسش

طریق دهندگان از ابزار گردآوری داده است که پاسخ

یا واکنش خود را  و دهندهایی پاسخ میآن به پرسش

ند. کندر برابر مطالب نوشته شده به صورتی ابراز می

بررسی و تجزیه و  در این پژوهش به منظور ،بنابراین

های جامعه آماری در سنجش ایده تحلیل متغیرها و

 برسی، کیفیت حسا ارتباط با رفتارهای کاهنده

در این زمینه، تهیه و  هاییسؤال )هایی( حاویفرانامه 

رایانامه از طریق و  حضوریصورت ه ب هازمودنیبین آ

از مقیاس برای این منظور د. ش و گردآوری توزیع

 استفاده شده است. (ایگزینه 7ای و گزینه 5) لیکرت

در این پژوهش برای حصول اطمینان از روایی )اعتبار( 

حاصل از نتایج نامه استاندارد استفاده شده و از پرسش

 898/0 ،)شخصیت متغیرها آماره آلفای کرونباخ برای

، حاکی از پایایی و قابل اعتمادبودن (71/0 ،فرانامهو 

 .استابزار سنجش 

 

 جامعه آماری

افرادی  شاملباید  آماری پژوهش حاضر جامعه

ش انجام کار در سطوح مختلف که تجربه و دان باشد

د ق خومراتبی حسابرسی را داشته و به افراد مافو سلسله

نامه عمل اجرایی آیینطبق دستور. دباشنگو پاسخ

ای اعضای سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه

شورای  1382جامعه حسابداران رسمی ایران مصوب 

های رتبهمران رسمی ایران، عالی جامعه حسابدا

شامل  ،به ترتیب ،کارکنان شاغل در حرفه حسابرسی

شریک، مدیر، سرپرست ارشد، سرپرست، حسابرس 

ارشد، حسابرس و کمک حسابرس است. نظر به 

شامل  پژوهشه آماری عجام ،هدف پژوهش حاضر

سطوح کارکنان شاغل در مؤسسات حسابرسی  همه

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است که دارای 

 صفت مشخصه جامعه باشند: به عنواندو ویژگی 
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در کارشناسی قل اتحصیلی حدمدرک  داشتن .1

 .های مشابهیا رشته حسابداریرشته 

سال سابقه کار حسابرسی به  3قل اداشتن حد .2

سابرسی عضو صورت تمام وقت نزد مؤسسات ح

 .جامعه حسابداران رسمی ایران

 تا دشآماری طوری انتخاب  جامعه ،در واقع

قادر به درک و انجام افرادی را شامل شود که 

مالک )صفت  ،چنینهم رفتارهای ناکارآمد باشند.

شامل افرادی را شد که  تعیینمشخصه( انتخاب طوری 

 هایسؤالتوانند به ب نظری واز نظر عملی که  شود

 . پاسخ دهند فرانامه

 

 نمونه پژوهش
 جامعه آماریطور که پیش از این بیان شد همان

ات مؤسسحسابرسان شاغل در  همهشامل  این پژوهش

و  رسمی ایران استحسابرسی عضو جامعه حسابداران 

صفت مشخصه اصلی جامعه حداقل سه سال تجربه 

در این مدت نگرش و  ،زیرا .استحسابرسی کار 

آمار درستی از آن جا که  .ده استشرفتار افراد تثبیت 

از تعداد کل این حسابرسان در سطوح متفاوت در 

در این  نبوده وها مشخص تعداد آن، دست نیست

گیری در دسترس استفاده شده پژوهش از روش نمونه

است. با توجه به حداکثر نمونه در جدول مورگان 

نفر تعیین شده است.  384حجم نمونه ( 1)رابطه شماره 

-فرانامه 461یع تعداد عه پس از توزدر این مطال

 تعداد بیشتر از حداقل حجم نمونه(، %20نامه )پرسش

مورد آن  336شد که تعداد  آوریمورد جمع 348

 .قابل استفاده بود

𝑛                                 1رابطه   =
z2.p.q

d2
                           

 

n= اندازه نمونه. 

z=  را نشان  %5مقدار توزیع نرمال در سطح

 است. ±96/1دهد که برابر با می

P= هانسبت موفقیت )تأیید( فرضیه. 

q= هانسبت شکست )رد( فرضیه. 

d= بارت دیگر . به عخطای برآورد نمونه

دهنده دقت مورد نظر در پژوهش است که نشان

 در نظر گرفته شده است. %5در این پژوهش 

مونه به باال تعداد ن در 1شماره  با توجه به رابطه

 شود:شرح زیر محاسبه می

𝑛 =
  (1.96)2

0.5 0.5 

0.052
= 384 

 
 هاها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهروش

ز ا در فرضیه اول بین متغیرهابرای بررسی رابطه 

و برای آزمون فرضیه دوم  ضریب همبستگی پیرسون

نوع جنسیت در وقوع  داریمعنیتفاوت بررسی  یعنی

دو  tکیفیت حسابرسی از آماره  رفتارهای کاهنده

 24نسخه  SPSSافزار در محیط نرم مستقل اینمونه

 استفاده شد.

 

 هایافته

 
 توصیفیآمار 

 شناختیجمعیت هایویژگی 1 شماره جدول

رتبهمشامل جنسیت، سطح تحصیالت،  هاآزمودنی
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 هاشناختی آزمودنیهای جمعیت: ویژگی1جدول 
 درصد تعداد متغیر

 جنسیت
 مرد
 زن

233 
103 

69 
31 

 سطح تحصیالت
 کارشناسی                  

 کارشناسی ارشد
 دانشجوی دکتری و دکتری

193 
136 

7 

4/57 
5/40 

1/2 

 مرتبه شغلی

 حسابرس
 حسابرس ارشد

 سرپرست
 سرپرست ارشد

 مدیر فنی

67 
161 
80 
10 
18 

20 
48 
24 
3 
5 

 سابقه کار

 سال 3-5بین 
 سال 6-10بین 
 سال 11-15بین 

 سال 15بیشتر از 

79 
130 
75 
52 

5/23 
39 
22 

5/15 
 

طور که در دهد. همانشغلی و سابقه کار را نشان می

دهندگان از پاسخ %69این جدول مشخص شده است 

ها دارای تحصیالت آن %43زن، حدود  %31مرد و 

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی  %4/57تکمیلی و 

دهندگان در پاسخ %72هستند. حسب آن که بالغ بر 

حسابرس ارشد و سرپرست هستند و شغلی  هایمرتبه

است  5ها بیشتر از آن %5/76کاری چنین، تجربههم

گان از درک و دهندتوان بیان کرد که پاسخمی

های فرانامه گویی به سؤالتوانایی مناسبی برای پاسخ

 برخوردارند.

وابسته  متغیرهای فراوانی توزیع 2جدول شماره 

 متغیر رفتارهای کاهندهدهد. پژوهش را نشان می

ای گزینه 7کیفیت حسابرسی در مقیاس طیف لیکرت 

طور که در این مورد سنجش قرار گرفته است. همان

جدول مشخص شده است اعداد مرتبط با میانگین، 

میانه و نما در اغلب موارد بیش از حد وسط است. 

گیری کرد که بروز رفتارهای توان نتیجهبنابراین، می

کیفیت حسابرسی در بین حسابرسان مرسوم و  کاهنده

رایج است. با توجه به این که مقدار چولگی و 

( 2و  -2کشیدگی هر یک از متغیرها خارج از بازه )

متغیرها مورد تردید قرار  بودننیست پیش فرض نرمال

 گیرد.نمی

 هگانپنج ابعاد فراوانی توزیع 3جدول شماره 

دهد. متغیر شخصیت در مقیاس شخصیت را نشان می

گرفته  ای مورد سنجش قرارگزینه 5طیف لیکرت 

های مرکزی ارائه شده در این جدول است. شاخص

نسبی  دهد که حسابرسان از ثبات احساسینشان می

گرایی بیشتر متمایل هستند و برخوردار بوده و به درون

پذیرش بیشتر  ادر مقابل تغییرات به سمت مقاومت ت

چنین، کسب تجربه و شوند. همترغیب می

است.  های کارکنان  این حرفهکاری از ویژگیوجدان

یکبا توجه به این که مقدار چولگی و کشیدگی هر 
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 گانه شخصیت: توزیع فراوانی ابعاد پنج3جدول 

 متغیر ترینکم بیشترین میانگین میانه نما چولگی کشیدگی انحراف معیار
43/0 
38/0 
37/0 
33/0 
53/0 

39/0 
65/0 
18/0 
07/0 
85/0 

13/0 
68/0 
58/0 
53/0 
86/0 

5/2 
17/2 
17/2 
08/2 
33/2 

5/2 
42/2 
42/2 
33/2 
54/2 

46/2 
48/2 
44/2 
41/2 
65/2 

33/4 
08/4 
75/3 
67/3 
67/4 

25/1 
58/1 
75/1 
58/1 
5/1 

 رنجوریروان
 گراییبرون

 پذیریانعطاف
 پذیربودندل

 کاریوجدان

 
 متغیرها: نرمال بودن 4جدول 

مقدار 
 داریمعنی

-آماره کلموگروف
 اسمیرونوف

 متغیر
مقدار 

 داریمعنی
-کلموگروفآماره 

 اسمیرونوف
 متغیر

 1رفتار  071/0 06/0 رنجوریروان 084/0 064/0
 2رفتار 012/0 062/0 گراییبرون 054/0 071/0
 3رفتار  032/0 059/0 پذیریانعطاف 019/0 067/0
 4 رفتار 061/0 054/0 بودن پذیردل 057/0 075/0
 5رفتار  048/0 061/0 کاریوجدان 076/0 093/0
 6رفتار  079/0 068/0 شخصیت 034/0 072/0

 7 رفتار 104/0 051/0 
 8رفتار  028/0 072/0
 9رفتار  064/0 061/0
 10رفتار  053/0 058/0
 رفتارها 048/0 057/0

      

  گیرد.بودن متغیرها مورد تردید قرار نمینرمال( نیست پیش فرض 2و  -2از متغیرها خارج از بازه )

 : توزیع فراوانی متغیرهای وابسته2جدول 
 شماره رفتار ترینکم بیشترین میانگین میانه نما چولگی کشیدگی انحراف معیار

78/0 
99/0 
95/0 
22/1 
19/1 
96/0 
71/0 
8/0 

94/0 
01/1 

(59/0) 
81/0 

(25/0) 
(87/0) 

23/0 
(21/0) 

99/0 
(41/0) 
(28/0) 
(89/0) 

(2/0) 
99/0 
3/0 

13/0 
27/0 
61/0 

(8/0) 
(18/0) 
(15/0) 
(08/0) 

4 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
4 
4 

4 
3 
3 
4 
5/3 

3 
4 
4 
4 
4 

2/4 
3/3 
3/3 
7/3 
6/3 
3/3 
6/3 
6/3 
9/3 
6/3 

6 
6 
6 
7 
7 
6 
6 
5 
6 
6 

2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
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اسمیرونوف، -مطابق با نتایج آزمون کلموگروف

دن بو %5بیشتر از ، مبنی بر 4مندرج در جدول شماره 

 بودن مورد تأیید قرارنرمالداری، فرض مقدار معنی

 گیرد.می

 

 آمار استنباطی
پاسخ ر راستای های پژوهش ددر این بخش فرضیه

فرضیه در  است. پژوهش، آزمون شده هایالسؤ به

 وکیفیت حسابرسی  اول رابطه بین رفتارهای کاهنده

که در این  شودمیشخصیت بررسی  گانهپنجابعاد 

بین دو متغیر رفتارهای کاهنده فرضیه رابطه خطی 

شخصیت  گانهپنجیک از ابعاد  کیفیت حسابرسی با هر

با استفاده از ضریب همبستگی  جداگانهصورت ه ب

وت در در فرضیه بعدی تفا .پیرسون آزمون شده است

 زنان و مردان بیندر  میل و رغبت به این رفتارها

 است. شدهحسابرس آزمون 

از آزمون همبستگی پیرسون )مندرج  حاصلنتایج 

 :دهد که( نشان می5در جدول شماره 

 رنجوری و کلیه رفتارهای کاهندهروانبین بُعد  .1

کیفیت حسابرسی به استثنای بررسی سطحی 

مستندات صاحبکار، کاهش میزان کار انجام شده 

تر از آن چه که برای یک حسابرسی، به کم

روحیه همکاری  رسد و نداشتننظر میمنطقی به

داری وجود دارد و با توجه به گروهی رابطه معنی

حاسبه شده این روابط از مثبت بودن ضرایب م

 مستقیم )افزایشی( است. نوع

 ای و ناقص گرایی و رفتارهای اتمامبین بُعد برون .2

حسابرسی، رد  فرآیند از هاییرویه موعد از پیش

ل نبادغیرماهرانه اقالمی از یک نمونه، ناتوانی در 

کردن اقالم سؤال )بحث( برانگیز در حسابرسی، 

و نداشتن روحیه همکاری گروهی 

برداشتن از مستندات سنوات قبل بدون رونوشت

ا بداری وجود دارد و ها رابطه معنیبروزرسانی آن

بودن ضرایب محاسبه شده این توجه به منفی

 روابط از نوع معکوس )کاهشی( است.

پذیری و رفتارهای ناتوانی در بین بُعد انعطاف .3

دنبال کردن اقالم سؤال )بحث( برانگیز در 

حسابرسی، نداشتن روحیه همکاری گروهی و 

برداشتن از مستندات سنوات قبل بدون رونوشت

داری وجود دارد و با ها رابطه معنیبروزرسانی آن
 

 .است %5و  %1در سطح  یدارترتیب، به معنای معنی، به * و **
 

 ابعاد شخصیتکیفیت حسابرسی و  : ضرایب همبستگی پیرسون رفتارهای کاهنده5جدول 
        رفتار              

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شخصیتبُعد 

 13/0* 09/0 12/0* 13/0* 12/0* 05/0 05/0 15/0** 24/0** 14/0* رنجوریروان

 (14/0)* (16/0)** (05/0) (12/0)* (14/0)* (02/0) (05/0) (1/0) (1/0) (13/0)* گراییبرون

 (13/0)* (12/0)* 03/0 (16/0)** (08/0) (01/0) (06/0) (08/0) (1/0) (09/0) پذیریانعطاف

 (11/0) (13/0)* 02/0 (14/0)** (11/0)* (01/0) (02/0) (07/0) (13/0)* (11/0)* پذیربودندل

 (16/0)** (22/0)** (06/0) (14/0)** (17/0)** 03/0 (03/0) (09/0) (11/0)* (15/0)** کاریوجدان



 اصغر طاهرآبادیویسی و دکتر علیطه احمدزاده، دکتر فرشید خیرالهی، دکتر فرهاد شاه                                             

 17       1396 پاییز و زمستان، 18، پیاپی دوم مجله حسابداری سالمت، سال ششم، شماره

این  بودن ضرایب محاسبه شدهتوجه به منفی

 .استروابط از نوع معکوس )کاهشی( 

 یا و ناقص اتمامو رفتارهای  بودنپذیردلعد بین بُ .4

، حسابرسی فرآیند از هاییرویه موعد از پیش

ضعیف و شفاهی صاحبکار و  هایپذیرش توضیح

یا مدارک مشکوک، رد غیرماهرانه اقالمی از 

ال در دنبال کردن اقالم سؤ ناتوانیونه، یک نم

روحیه نداشتن )بحث( برانگیز در حسابرسی و 

وجود دارد و  داریمعنیرابطه  گروهیهمکاری 

با توجه به منفی بودن ضرایب محاسبه شده این 

 .استروابط از نوع معکوس )کاهشی( 

 یا و ناقص اتمامکاری و رفتارهای عد وجدانبین بُ .5

، حسابرسی فرآیند از هاییرویه موعد از پیش

ضعیف و شفاهی و یا  هایپذیرش توضیح

، رد غیرماهرانه صاحبکار مدارک مشکوک

در دنبال کردن اقالم  ناتوانیونه، نم اقالمی از یک

 نداشتنال )بحث( برانگیز در حسابرسی، سؤ

برداشتن از رونوشتو  گروهیروحیه همکاری 

ها مستندات سنوات قبل بدون بروزرسانی آن

وجود دارد و با توجه به منفی  داریمعنیرابطه 

بودن ضرایب محاسبه شده این روابط از نوع 

 .استمعکوس )کاهشی( 

 داریمعنیتفاوت بررسی برای  در مورد فرضیه دوم

مستقل استفاده  ایدو نمونه t مقایسه میانگین از آزمون

جدول شماره مندرج در )آزمون  شده است. نتایج این

کاهش میزان کار که تنها رفتارهای بیانگر آن است  ،(6

، یبرای یک حسابرستر از آن چه که انجام شده به کم

)میانگین و انحراف معیار برای رسد نظر میمنطقی به

و برای زنان، به ترتیب،   03/1و  4/3مردان، به ترتیب، 

 ترو کماست(  دارمعنی %1که در سطح  39/1و  09/4

)میانگین و انحراف معیار کار  انجام زمان کردنگزارش

و برای زنان، به  78/0و  5/3برای مردان، به ترتیب، 
 

 ای مستقلدو نمونه t : نتایج آزمون6جدول 

 آماره متغیر
مقدار 

 داریمعنی

تفاوت 

 میانگین

 زنان    مردان

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 76/0 2/4 79/0 15/4 (069/0) 566/0 (575/0) 1رفتار 

 01/1 37/3 99/0 29/3 (08/0) 498/0 (679/0) 2رفتار 

 87/0 35/3 98/0 3/3 (053/0) 634/0 (476/0) 3رفتار 

 28/1 86/3 19/1 62/3 (246/0) 089/0 (705/1) 4رفتار 

 39/1 09/4 03/1 4/3 (691/0) 000/0 (607/5) 5رفتار 

 94/0 29/3 98/0 25/3 (038/0) 739/0 (333/0) 6رفتار 

 65/0 66/3 73/0 65/3 (012/0) 885/0 (144/0) 7رفتار 

 84/0 73/3 78/0 5/3 (226/0) 017/0 (394/2) 8رفتار 

 89/0 95/3 96/0 96/3 006/0 96/0 05/0 9رفتار 

 97/0 62/3 03/1 52/3 (097/0) 418/0 (81/0) 10رفتار
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دار است( از معنی %5که در سطح  84/0و  73/3ترتیب، 

ار یکسانی در بین حسابرسان مرد و زن، برخوردتوزیع 

ون نیست. با توجه به ضرایب به دست آمده در این آزم

 ارهنتایج حاکی از آن است که وقوع رفتارهای مورد اش

داری در بین مردان و زنان حسابرس دارای تفاوت معنی

که وقوع آن در بین حسابرسان زن است. به طوری 

شود. به عبارت دیگر، وقوع این بیشتر مشاهده می

ج تر است. نتایرفتارها در بین مردان نسبت به زنان کم

 داری رااین آزمون در مورد سایر رفتارها تفاوت معنی

 دهد.نشان نمی

 
 گیرینتیجه

 
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد 

کیفیت  و رغبت به رفتارهای کاهنده شخصیت بر میل

حسابرسی و توزیع رفتارهای مزبور با توجه به جنسیت 

است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول بیانگر آن 

 که ابعاد شخصیت در رغبت به رفتارهای کاهنده است

کیفیت حسابرسی )به استثتای دو مورد بررسی سطحی 

م شده به مستندات صاحبکار و کاهش میزان کار انجا

نظر تر از آن چه که برای یک حسابرسی، منطقی بهکم

رسد( مؤثر بوده که فقط در مورد بُعد می

و  استدارای تأثیر مثبت  رنجوری شخصیتروان

به  د.و معکوس دار یسایر ابعاد جنبه کاهشبرای 

عبارت دیگر، مطابق با نتایج پژوهش هر کدام از ابعاد 

رنجوری( تأثیر منفی بر روانعد شخصیت )به استثنای بُ

ی دارد و در ارتقاء حسابرس تیفکیکاهنده رفتارهای 

در واقع، کیفیت حسابرسی نقش مهمی خواهد داشت. 

تأثیرگذاری شخصیت حسابرسان بر رفتار  نتایج بیانگر

با مبانی مطابق به این ترتیب که ها است. آن شغلی

 بُعد)رنجور افراد روانحاضر نتایج پژوهش نظری و 

میل و دارای  ندارند ثبات احساسی کهرنجوری( روان

کیفیت حسابرسی  رفتارهای کاهندهبه  بیشتریرغبت 

 .شودبه تنزل کیفیت حسابرسی میمنجر که  هستند

 خوشرو و معاشرتی،یی( گرابرون )بُعد گراافراد برون

مند همستعد روابط انسانی و اجتماعی اثربخش و عالق

. بین هستندگرایی و خوشجمع به کارهای گروهی،

و  دارندنقش مثبتی در بهبود عملکرد شغلی  در نتیجه،

ی را کاهش حسابرس تیفکیکاهنده  یرفتارها

دارای ی( رپذیانعطاف )بُعد پذیرانعطاف فرادا .دهندمی

 برداری از تجربه دیگرانباز و همواره در پی الگوذهن 

روزرسانی و هو حداکثر استفاده از آن در جهت ب

و دانش تخصصی خود به منظور  هدایت مهارت

عملکرد سازمانی در سایه وجود  ،لذا هستند.پیشرفت 

 یرفتارهاو  این چنین افرادی بهبود خواهد یافت

عد بُ .یابدکاهش می یحسابرس تیفکیکاهنده 

به افرادی اشاره دارد که با ادب،  بودنپذیردل

کننده بوده و خود همکاریپذیر، قابل اعتماد و انعطاف

در جهت هدف  کاری وفق داده ورا با شرایط و محیط

 آرمانی خود و سازمانی که در آن مشغول به کار است

هنجار ز این گونه افراد، رفتارهای نابا .کندمیتالش 

کاهنده  یرفتارها بنابراین، رود.تر انتظار میکم

عد در بُدهند. ی را کاهش میحسابرس تیفکی

چون هایی همافراد دارای ویژگیکاری، وجدان

انگیزش باال و تالش به منظور پیشرفت، نظم، 

این ویژگی  .شناسی هستندپذیری و وظیفهمسئولیت
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شود که افراد با جدیت و دقت الزم به وظیفه می سبب

 هاهدفپیشبرد  برای راه نادرستده و از کرخود عمل 

. در نشان دهندمناسب از خود  یو عملکرد بپرهیزند

ی را کاهش حسابرس تیفکیکاهنده  یرفتارها ،نتیجه

 شخصیتگیری کرد که توان چنین نتیجهمی دهند.می

خود  سازمانی محیطاز  کارکنانتفسیر  فرایند تواندمی

 سایه در که رفتارهاییو  دهد تأثیر قرار تحت را

 در .دهد شکل را دشومی برجسته سازمانی محیط

 نوع در کنندهتعیین عوامل از یکی شخصیت واقع،

 . نتایج فرضیهآن است به واکنش نوع و محیط ادراک

 (،5های محمدی )پژوهشنتایج  با حاضر اول پژوهش

(، 36مالون و رابرت )(، 30همکاران ) خاکپور و

مبنی بر مؤثر بودن ( 38چادگانی و همکاران )آقایی

در رفتار و  افرادابعاد شخصیتی و نوع الگو شخصیتی 

 همسو است. ها آنعملکرد شغلی 

توزیع که تنها  نشان داد آزمون فرضیه دومنتایج 

تر از آن کاهش میزان کار انجام شده به کم»رفتارهای 

و  «رسدنظر می، منطقی بهیبرای یک حسابرسچه که 

بین حسابرسان  «کار انجام زمان کردنگزارش ترکم»

 دو رفتاراین وقوع  . در نتیجه،ستیمرد و زن یکسان ن

دارد و وقوع  داریمعنیدر بین مردان و زنان تفاوت 

برای سایر  است. بیشترنسبت به مردان آن در بین زنان 

بین مردان و  داریمعنیتفاوت  رفتارهای بررسی شده

فرسایی دهنده طاقتاین نتایج نشان .نشدمشاهده زنان 

انجام فرآیند حسابرسی مطابق با زمان  یتوانناو 

نتایج پژوهش حاضر با بین زنان است.  تخصیصی در

مبنی بر  (31) و همکاران حاجیهاهای نتایج پژوهش

گیری و قضاوت در حسابرسی فارغ از تصمیماین که 

که  (28، علوی طبری و همکاران )استجنسیت 

جنسیت بر رابطه بین نداشتن  حاکی از تأثیر

و  ندرسونا و است پذیری و کیفیت حسابرسیخطر

زنان در مؤسسات که نشان داد ( 35همکاران )

تری برای پیشرفت اختصاص زمان کمحسابرسی 

گیاکومینو و ایتون پژوهش نتایج دهند همسو و با می

تواند عامل که جنیست می بیانگر آن است ( که37)

. مغایر است شودگیری تلقی ای در تصمیمکنندهتعیین

علت مغایرت نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش 

 حسابرس زنان باشد که سبب بدان ستآنان ممکن ا

 هایرده در (%84)حدود  اغلب ایران، کشور در

 در و هستند بکار مشغول سرپرست از ترپایین

 .ندارند چندانی نقش گیریتصمیم

 

 کاربردی پیشنهادهای
نشان  که از جمله عوامل مهمی است شخصیت

 ره زیرا، است. شغلی سازگارتر چه با فردی هردهد می

 با متناسب که است شرایطی دارای شخصیتی ویژگی

 ازپژوهش حاضر و  با توجه به نتایج .خاصی است شغل

الیی و اعتبار با خطردرجه  حسابرسی ازجا که حرفه  آن

ر ابعاد شخصیتی هکه  شودمی برخوردار است پیشنهاد

 فردی مسئول به وسیلهحسابرسی  گروهکدام از اعضای 

ای گروه به گونهای و اعضشود  مشخصبازبینی و 

 های هر فرد طوری تعیین شودمسئولیت انتخاب شده و

به کیفیت حسابرسی گرایش به رفتارهای کاهنده که 

پیشنهاد به مؤسسات حسابرسی چنین، هم برسد.حداقل 

 یشخصیت ابعادشود در استخدام حسابرسان جدید به می

 ند.کناب انتخرا افراد مناسب  وده کرها توجه آن
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 های آیندهبرای پژوهش پیشنهاد
با ت یدر این پژوهش رابطه شخصیت و جنس

در . رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی بررسی شد

 کردنتوان با افزودن و پیمایشمی یندههای آپژوهش

 ای مانندچون رفتارهای غیرحرفه)هم رفتارهای دیگر

جوی شغل دیگر، وصحبت کردن در ارتباط با جست

پراکنی در مورد مؤسسه و اعتراض بدگویی و یا شایعه

نتایج را بهتر های دیگر( گروهدر مورد کارایی و بازده 

دیگر  اثر و رابطه زمان تعمیم داده و همتفسیر و 

بر چون استرس و فرسودگی شغلی های شغلی هممؤلفه

 را بررسی کرد.کیفیت حسابرسی  رفتارهای کاهنده

 
 های پژوهشمحدودیت

پژوهش حاضر این بود که به  محدودیتاز جمله 

دلیل شرایط کاری حسابرسان و حضورنداشتن در 

امکان دسترسی به  اوقاتمؤسسه حسابرسی در بیشتر 

. در واقع، امکان پذیر بودبه سختی امکانها آنبرخی از 

مؤسسات حسابرسی کلیه حسابرسان  استفاده از نظرات

 وجود نداشت.  عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
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