The Impact of Machiavellianism Behavior on Auditor Professional
Skepticism: A Test of Personality Psychology Theory
Ehsan Ghaseminezhad−
Bahman Banimahd−−
Mehdi Beshkoh−−−

Abstract
Objective: The purpose of this study is to investigate the behavioral characteristics of
opportunism (Machiavellianism) on the skepticism of the profession of independent auditors as
one of the important components of auditors in detecting significant fraud and distortion in the
financial statements. Which can have a negative impact on the judgment and decision of
auditors.
Methods: This research is an applied research and is one of the descriptive survey research.
Required data were collected and analyzed using a questionnaire completed by 466 auditors from
the members of Iranian Association of Certified Public, Audit Office, and the Supreme Audit
Court. Questionnaire questions consist of two parts, general and specific. The public sector
questions include the general characteristics of the respondents including gender, place of
employment, level of education, age and occupation. The following standard questionnaires were
used for specific questions. 1. Behavioral Characteristics of Opportunism: Christie and Gais
(1970) this questionnaire consists of 20 items. The items in this scale have 5 options including
strongly disagree, disagree, disagree, agree and strongly agree, which are scored from 1 to 5,
respectively. 2. Professional Doubt: Hart (2010) this questionnaire consists of 30 items with 6
components. The components of the questioner's mind are measured by 3 items, interruption in
judgment by 5 items, knowledge search by 6 items, interpersonal perception by 5 items, selfconfidence by 5 items, and self-judgment by 6 items. The items in this scale have 6 options
completely disagree, disagree, slightly disagree, slightly agree, agree and strongly agree, which
are scored from 1 to 6, respectively.
Results: he results of this study showed that the behavioral characteristics of opportunism have a
significant and negative relationship with the skepticism of auditors. This means that as the level
of opportunism in auditors increases, so does their professional skepticism. Other results of this
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Abstract

study also indicate that opportunism has a significant and negative relationship with the
skepticism of independent auditors. In other words, as the level of opportunism in auditors
increases, so does the dimension of the questioning mind, the pause in judgment, the search for
knowledge, interpersonal understanding, self-confidence, and self-judgment. The evidence of
this research is consistent with the theoretical foundations of the research of Azjen (2005),
Danley et al. (2003), Schaefer and Wang (2011), Gosh and Curtin (1996) and Beigi Herchgani et
al. (2015). In their research, they concluded that personality-behavioral characteristics affect
people's judgment and decision-making, and behavioral disorders, including opportunism, reduce
the efficiency and performance of auditors.
Conclusion: The results of this study show that opportunistic behavioral characteristics in the
skepticism of independent auditors reduce the desire and motivation of auditors to collect
information and evidence, reduce the proof of management claims in financial statements, reduce
independence and impartiality, reduce confidence and motivation of auditors and Decreased
mentality and interest of independent auditors.. It is therefore recommended that auditors and
supervisory bodies take ethics seriously and by establishing mechanisms that prevent unethical
behavior, take an effective step towards improving the economic conditions of the country and
thus protecting the public interest.
Keywords: Machiavellianism, Professional Skepticism, Independent Auditors, Structural Equation
Modeling.
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چکیده
هدف :هدف این پژوهش بررسی ویژگی رفتاری فرصتطلبی بر تردید حرفهای حسابرسان مستقل است که میتواند بر قضاوت
و تصمیمگیری حسابرسان تأثیر منفی داشته باشد.
روش :این پژوهش از حیث هدف کاربردی است و در زمرۀ پژوهشهای توصیفی -پیمایشی قرار میگیرد .دادههای مورد نیاز با
استفاده از پرسشنامه تکمیل شده به وسیله  644نفر از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ،سازمان حسابرسیی و دییوان
محاسبات کشور جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان میدهد ویژگی رفتاری فرصتطلبی بر تردید حرفهای حسابرسان مستقل و مؤلفههای آن شامل ذهن
پرسشگر ،وقفه در قضاوت ،جستجوی دانش ،درک میان فردی ،اعتماد به نفس و خود رأی بودن ،رابطۀ معنیدار و منفی دارد.
نتیجهگیری  :نتایج این پژوهش نشان میدهد ویژگیهای رفتاری در تردیید حرفیهای حسابرسیان از جملیه عوامیل تأثیرگیاار
محسوب میشود .بنابراین ،به متولیان و نهادهای نظارتی حرفه حسابرسی پیشنهاد میشود اصول اخالقی را به شکل جیدی در
کانون توجه خود قرار دهند و با ایجاد مکانیزمهایی که مانع از رفتارهای غیراخالقی میشود گامی مؤثر در راستای بهبود شرایط
اقتصادی کشور برداشته و بدین ترتیب منافع عموم نیز به نوعی حفظ گردد.

واژههای کلیدی :رفتار فرصتطلبی ،تردید حرفهای ،حسابرس مستقل ،مدل سازی معادالت ساختاری.
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استناد :قاسمینژاد ،احسان؛ بنیمهد ،بهمن؛ بشکوه ،مهدی .)0677( .تأثیر ویژگی رفتاری فرصتطلبیی بیر تردیید حرفیهای
حسابرسان مستقل :آزمونی از نظریه روانشناسی شخصیتی .دانش حسابداری.48-98 ،)0(02 ،
مقدمه

در حسابرسی نیز تأکید شده است تا حسابرسها تردید و شکی منطقی نسبت به شوواهد حسابرسوی داشوته باشوند .رویکورد
مبتنی بر شک منطقی ،بر وجود سطحی از عدم صداقت یا جانبداری مدیریت در ارائه صورتهای مالی تأکید دارد .این شوک
تا زمانی ادامه دارد که شواهد خالف آن تأیید شود (بل و همکاران .)5002 ،1در سوا های اخیور بوه دلیول تقلبهوای گسوترده
حسابداری ،موضوع تردید حرفهای به موضوعی با اهمیت تبودیل شوده اسوت .توا آنجوا کوه اسوتانداردهای حسابرسوی ،تردیود
حرفهای را به عنوان یکی از مؤلفههای اساسی حسابرسی صورتهای مالی میشناسند .این استانداردها تردید حرفهای را بورای
ارزیابی نقادانه شواهد حسابرسی و هشیاری نسبت به شرایطی که میتواند نشانه تحریف ناشی از تقلب یا اشتباه باشود ضوروری
میدانند (انجمن حسابداران رسمی آمریکا5005 ،5؛ هیئت اسوتانداردهای بوین المللوی حسابرسوی .)5015 ،3بوه عبوارت دیگور،
حسابرس باید همواره درجهای از مراقبت حرفهای را در جمعآوری شواهد حسابرسی مدنظر قرار دهد و اینگونه فرض نمایود
که توطئه یا تقلبی از سوی مدیریت واحد مورد رسیدگی در ارائه صورتهای مالی وجود دارد.
در سا های اخیر همواره این پرسش مطرح شده است کوه آیوا تردیود حرفوهای حسابرسوان مسوتقل صرفوواً مجموعوهای از
مهوارتها و دانش حرفهای است یوا ویژگویهووای فوردی و روان شوناختی در شوکلگیری آن مؤثرنود (گوالور و پراویوت،4
 .)5014از این رو ،با توجه به اهمیوت موضووع کوه در بوار شکور شود ،ایون پوژوهش بوه دنبوا بررسوی توأثیر ویژگوی رفتواری
فرصتطلبی به عنوان یکی از ویژگیهای روان شناسی شخصیتی بر تردید حرفهای حسابرسان مستقل است.
مفهوم فرصتطلبی از اسم نیکولو ماکیاولی ( )1498-125۱برگرفتوه شوده اسوت کوه مفهوومش طوی دوره زموانی بوا ارائوه
«شخصیت تاریک» و «جنبه تاریک عشق» همخووان شوده اسوت .افوراد فرصوت طلوب ممکون اسوت بووا مشخصوواتی همچوون
بیعاطفگوی ،سنگ دلی ،بهرهکشوی ،خودخواهی ،بیتفاوتی ،سردی هیجانی ،رقابتی بودن شدید شناخته شووند .اگور تعریفوی
از فرصتطلبی ارائه شود باید گفته شود که دروغگویی و گرایش به نیرنگ ،فریب کاری ،کنتر اوضواع بوه نفوع خوود ،جواه
طلبی ،جعل شخصیت واقعی ،تفرقه افکنی ،تخریب شخصیت افراد ،به بردگی گرفتن دیگران ،احترام به افراد صواحب ثوروت،
قدرت و شهرت ،تحمیق دیگران ،نقش بازی کردن و مطابق میل دیگران رفتار کردن به منظور رسویدن بوه اهوداف شخصوی و
سازمانی خویش ،از جمله ویژگیهای شخصیتی این گونه افراد است (کالهون.)1898 ،2
حسابرسی رفتاری ،شاخهای از تحقیقات رفتاری است که به کمک تئوریهوا و مفواهیم رشوتههای هوم ووون روانشناسوی،
مدیریت ،جامعه شناسی و سایر علوم سعی دارد تا رفتار حسابرسان را در پوردازش و رسویدگی بوه اطالعوات حسوابداری و در
نهایت قضاوت و تصمیمگیری در اظهارنظر حسابرسی مورد مطالعه قرار دهد .بنابراین ،از آنجایی که ویژگیهوای شخصویتی-
رفتاری و اجتماعی در نگرش حسابرسان به تردید حرفهای موثر است ،می توان به کموک ایون الگوهوا سوطت تردیود حرفوهای
میان حسابرسان و در نتیجه کیفیت حسابرسوی را بهبوود بخشوید (السوون و گلود .)5019 ،9بور ایون اسواس ،پرسوش اصولی ایون
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پژوهش آن است که تردید حرفهای حسابرسان مستقل تا وه اندازه متاثر از ویژگی رفتاری فرصوتطلبی آنوان اسوت هودف
این پژوهش نیز در درجۀ او  ،بسط و گسترش مبانی نظری پژوهشهای رفتاری در حسابرسی و در درجوۀ دوم مطالعوۀ اثورات
ویژگیهای فردی و روانشناختی در قضاوت و تصمیمگیری حسابرسان است.
انتظار میرود نتایج این پژوهش بتواند دستاورد و ارزش افزودۀ علمی به شرح زیر داشوته باشود :او آن کوه نتوایج ایون
پژوهش میتواند موجب معرفی موضوع جدیدی در حوزۀ تحقیقات رفتاری شود .این خوود مویتوانود پژوهشگوران را بورای
انجام پژوهشهای رفتاری دیگری ترغیب نمایود .دوم آن کوه شوواهد پوژوهش نشوان خواهود داد ویژگویهوا و مشخصوههای
شخصیتی نظیر رفتار فرصتطلبی حسابرسان ،تا وه اندازه میتواند تردید حرفهای آنها را تحت الشعاع خوود قورار دهود و در
نتیجه بر قضاوت حسابرسان اثرگذار باشد .این موضوع میتواند اطالعات سودمندی را در اختیوار سیاسوت گوذاران در حووزۀ
حسابرسی برای تدوین خطمشیهای حسابرسی قرار دهد .در ادامه مبانی نظری ،فرضویهها ،روش شناسوی پوژوهش و نتوایج و

یافتههای پژوهش ارائه میشود.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
فرصتطلبی

به لحاظ نظری ،افراد فرصت طلب به دنبا منافع شخصی خود یعنی به دنبا دستیابی به اهداف شخصی و خودخواهانوه در
قالب ثروت و قدرت هستند و در این راه ممکن است به سادگی دیگران را تحت فشار قرار داده و بوه آنهوا آسویب وارد کننود
(گلپرور و نادری .)1398 ،فرصتطلبی میتواند منجر به رفتارهای غیراخالقی برای دسوتیابی بوه منوافع بیشوتر شوود (برونول و
همکاران .)5009 ،۱در نتیجه افرادی که درجه فرصتطلبی آنها بیشتر است ،بیشتر تمایل به دروغ گفتن ،بازیچه قراردادن افراد
و دریافت رشوه دارند (هرگیس.)5009 ،9
فرصت طلبها افرادی که در مقیاسهای فرصتطلبی نمرات باریی میگیرند (کریستی و گوایس )18۱0 ،8سوبک تنظویم
هیجان خاصی دارند .یکی از ویژگیهای اصلی این سبک نوعی فرار عاطفی است؛ فرصت طلب ها خود را به لحواظ هیجوانی
از موقعیتها جدا میکنند و با دیگران مشارکت عاطفیای ندارند (اوستین و همکواران500۱ ،10؛ کریسوتی و گوایس.)18۱0 ،
آنها بهشدت نسبت به موضوعات منفعتی (مانند پاداش فوری) عکس العمل نشان مویدهنود و حواسشوان بوه هیجانهوا پورت
نمیشود (گایس و همکاران18۱0 ،11؛ ویلسون و همکاران .)1889 ،15به اعتقاد برخی از مؤلفوان ،توانوایی فرصوت طلبهوا در
دستکاری روحیات عاطفی حاصل هوش برتر آنهاست (جونز و پلهاس.)5008 ،13
پژوهشها نشان دادهاند که افراد فرصت طلب( :الف) در برابر نفوش دیگوران مقواوم هسوتند؛ (ج) جهوتگیری احتموالی و
شووناختی مشخصووی دارنوود؛ (ج) عالقووهای بووه برقووراری روابووط بینفووردی ندارنوود و در بسوویاری از موووارد ایوون روابووط را حقیوور
میشمارند؛ و (د) از منافع شخصی انگیزه میگیرند و صورفاً بوه دنبوا اسوتفاده از دیگوران هسوتند (فهور و همکواران1885 ،14؛
رامانایاه و همکاران .)1884 ،12فرصت طلبها برای رسیدن به منافع شخصی خود از راهبردهوای بلندمودت اسوتفاده مویکننود.
آنها همواره در حا ارزیابی موقعیت اجتماعی و شرکایشان هستند و رفتارشان را با توجه به شورایط متییور تنظویم مویکننود.
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تنظیم هیجان آنها با انعطافپذیریشان در تصمیمگیری در ارتباط است ،زیرا میتوانند پاسوخهای هیجوانی خوود را کنتور و
تردیدهای اخالقیشان را مهار کنند (برکزکی.)5012 ،19
رفتار فرصتطلبی با عملکرد هوش هیجانی (مدیریت هیجان ،احساسات ،روابوط هیجوانی ،و غیوره) همبسوتگی منفوی دارد
(اوستین و همکاران .)500۱ ،افرادی که در مقیاسهای فرصتطلبی نمرات باریی میگیرند ،در مقایسه با افورادی کوه نمورات
پایینتری میگیرند ،کمتر قادر به ابراز ماهرانۀ هیجانهای خود هستند (علی و همکاران5008 ،1۱؛ اوستین و همکواران500۱ ،؛
پا  19و برکزکی500۱ ،؛ پیلچ5009 ،18؛ سزیجارتو 50و برکزکی .)5012 ،این افراد فاقد حساسیت هیجوانی هسوتند و در در
هیجانها نارسایی دارند (ناگلر و همکاران .)5014 ،51جای تعجب نیست که رفتار فرصتطلبی را با الکسویتایمیا 55کوه نووعی
اختال در توانایی شناسایی و کالمیسازی احساسات فرد است ،مورتبط دانسوتهاند (واسوتل و بوو  .)5003 ،53اگرووه ممکون
است توانایی معیوج آنها در ابراز هیجانها نارسایی در نظر گرفته شود ،ولی به این افراد کمک میکند توا دیگوران را فریوب
دهند و بازیچۀ دست خود کنند ،زیرا راحتتر میتوانند هیجانها و نیات خود را پنهان کنند (مکایلوین5003 ،54؛ سوزیجارتو
و برکزکی.)5012 ،
تردید حرفهای

تردید حرفهای به عنوان یکی از مؤلفههوای اساسوی حسابرسوی صوورتهای موالی در نظور گرفتوه میشوود .اسوتانداردهای
حسابرسی بینالمللی و استانداردهای حسابرسی آمریکا بر اهمیت تردید حرفهای تأکید ورزیده و آن را به عنوان «نگرشوی کوه
دربرگیرندۀ شهن پرسشگر و هوشیار از شرایطی که ممکن است حاکی از ارائه نادرست صورتهای موالی در نتیجوه تقلوب یوا
اشتباه باشند و ارزیابی نقادانهای از شواهد حسابرسی است» تعریف میکنند (انجمن حسابداران رسمی آمریکوا 5005 ،؛ هیئوت
استانداردهای بینالمللی حسابرسی .)5015 ،به نظر پژوهشگران ،حسوابرسها بایود رویکوردی «بیطرفانوه» یوا «شوکی منطقوی»
نسبت به شواهد حسابرسی داشته باشند .رویکرد بیطرفانه نشان دهندۀ نگرشی اسوت کوه فورض را بور صوادن بوودن یوا نبوودن
مدیریت نمیگذارد (هارت .)5010 ،52رویکرد مبتنی بر شک منطقی ،نشان دهندۀ نگرشی است که فرض را بر وجود سوطحی
از عدم صداقت یا جانبداری مودیریت مویگوذارد ،مگور آنکوه شوواهد ،خوالف آن را تأییود کننود (بول و همکواران.)5002 ،
پژوهشگران قبلی در حووزۀ روانشناسوی دریافتهانود کوه ویژگیهوای فوردی ،یوا هموان صوفتهای شخصویتی و اجتمواعی ،بور
قضاوتها و تصمیمگیریها تأثیر میگذارند (آزجن .)5002 ،59هارت و همکاران )5013(5۱شش ویژگی تردیود گرایوی را از
متون فلسفی ،استانداردهای حسابرسی و متون موجود درخصوص تردید گرایی استنتاج نمودند .این شش ویژگی با هم تردیود
گرایی حرفهای کلی یک فرد را تعیین مینماید:
شهن پرسشگر :تردید حرفهای مستلزم یک پرسش مداوم اسوت ،کوه آیوا اطالعوات و شوواهد بدسوت آموده نشوان دهنوده
اظهارات نادرست ناشی از تقلب است (هارت و همکاران .)5013 ،شهن پرسشگر یعنی توانایی شهن در پرسش صوحت مسوأله
در طی عمل حسابرسی (فوگالین .) 1884 ،59یک شهن پرسشگر شامل مواردی از قبیل الزام به استدر  ،شواهد ،برهان و دلیل

آوردن یا اثبات کردن است (گالور و پراویت.)5014 ،
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وقفه در قضاوت :حسابرس باید تا زمانی که شواهد کافی را جمعآوری نماید ،یک شهن باز داشته باشد .نباید بوا شوواهدی
که کمتر متقاعد کننده است راضی شود .وقفه در قضاوت یوک ویژگوی اسوت و بیوان مویکنود کوه درخصووص یوک موورد
مشکو  ،شکلگیری قضاوت ها به کندی صورت میگیرد .زیرا انجام قضاوت نیازمند تامل و جمعآوری اطالعوات اضوافی
پشتیبان است (هارت و همکاران.)5013 ،
جستجوی دانش :همان کنجکاوی است .اینکه حسابرس شهنیت کنجکاوانه همراه با عالقه بورای جسوتجوی شوواهد داشوته
باشد (هارت و همکاران.)5013 ،
در

میان فردی :حسابرس باید به در

 .)5013در

نگرشها ،مقاصد و رفتارهای انسوانی اشوتیان داشوته باشود (هوارت و همکواران،

میان فردی در زمره ویژگیهای تردید حرفهای است که نیاز به فهم دریل یا انگیزههای دارد که ورا صواحبکار

به یک روش خاص رفتار میکند( .هو

وی.)1880 ،58

اعتماد به نفس :اعتماد به نفس یعنی اینکه بوه لحواظ حرفوهای بوه آن درجوه از اطمینوان برسویم کوه بتووانیم ادعوا کنویم کوه
قضاوتمان براساس شواهدی است که گردآوری شده است (موتز و شرف.)1891 ،30
خود رأی بودن :ویژگی خودرأیی یعنی حسابرس شجاعانه برای ارزیابی ،ارائه و ثبات اظهارنظرهوای حسابرسوی تصومیم
میگیرد .خودرأیی یعنی اینکه نتیجه گیریهای افراد با در نظر گرفتن کفایت شواهد صورت گرفته است (هارت و همکواران،
.)5013
رابطه بین فرصتطلبی و تردید حرفهای

اختالرت رفتاری در فرآیند حسابرسی باعث میشود تا عملکرد حسابرسان از گردآوری اطالعات توا اظهوارنظر راجوع بوه
آن اطالعات تحت تأثیر قرار گیرد این موضوع باعث میشود تا کارایی حسابرسوان کواهش پیودا کنود (دانلوی و همکواران،31
 .)5003مطالعات نشان داده است که ویژگی رفتاری فرصتطلبی در حسابرسان و حسابداران تأثیر منفی بر عملکورد ،قضواوت
و تصمیمگیری آنها گذاشته است از جمله این تحقیقات ،تحقیق شفر و وانگ )5011( 35است .آنها رابطوه میوان رفتوار فرصوت
طلبانه حسابرسان در برخورد با مدیریت سود را بررسی نموده ،دریافتند هروه سطت فرصتطلبی در حسابرسان بار باشد ،آنهوا
در برخورد با مدیریت سود بیتفاوت هستند و تردید کمتری دارند .همچنین نولدر و کادوس ،)5019(33با استفاده از پایه قورار
دادن تردید حرفهای به بررسی سیستم شهن و تئوری عقیده پرداختند و عنوان داشتند که فقدان تردید حرفهای بوه عنووان ریشوه
میایرتها در حسابرسی است و با تحقیق خود به مفهوم سازی در حوزه تردید حرفهای پرداخته ،نشان دادنود کوه ویژگیهوای
شخصیتی و اجتماعی از عوامل تاثیر گذار بر تردیود حرفوهای حسابرسوان اسوت .تحقیقوات نشوان مویدهود افورادی کوه دارای
ویژگی شخصیتی فرصتطلبی بار هستند ،منافع شخصی خود را نسبت به منافع عموم ترجیت میدهند (دالینوگ و همکواران،34
 .)5008از این رو ،انتظار بر آن است که حسابرسان با درجه باری فرصتطلبی در مقایسوه بوا سوایر حسابرسوان در موورد خطوا
کاریها و تخلفات حسابداری با شدت کمتری قضاوت میکنند و آن را یک موضوع پیش افتاده در نظر میگیرنود (گووش و
کرین .)1889 ،32همچنین مطالعات اتو و الیاس )501۱(39نشان داده است که از مهمترین دریل ایجواد بحوران موالی در کشوور
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نیجریه فقدان مکتب تردید گرایی در حسابرسان است .همچنین نتایج آنها نشان داد وجود اختالرت شخصیتی و اجتمواعی از
عوامل تاثیر گذار بر تردید حرفهای حسابرسان مستقل است .در تحقیق دیگری غالمرضایی و حسنی ( )1389نشان دادند میوان
اختال های شخصیتی حسابرسان مستقل و تردید حرفهای آنان رابطهای منفی و معنادار وجود دارد .آنها همچنوین نشوان دادنود
اختالرت شخصیتی دارای بیشترین رابطه منفی با معیار در

میوان فوردی تردیود حرفوهای حسابرسوان اسوت .همچنوین بیگوی

هروگانی و همکاران ( )1382اعتقاد دارند حسابرسانی که رفتار فرصتطلبی در آنها بار است تخلفات در فرآینود حسابرسوی
را کمتر گزارش میکنند یعنی فرصتطلبی تأثیر منفی بر برداشت حسابرسوان از گوزارش تخلفوات و خطاکواریهوا دارنود .بوا
توجه به آنچه که در بار گفته شد میتوان انتظار داشت رفتار فرصت طلبانه حسابرسان بر تردید حرفهای آنان تأثیر منفی داشته
باشد.
فرضیههای پژوهش
فرضیۀ اصلی پژوهش

ویژگی رفتاری فرصتطلبی تأثیر معنادار و منفی بر تردید حرفهای حسابرسان مستقل دارد.
فرضیههای فرعی پژوهش

فرضیۀ فرعی او  :ویژگی رفتاری فرصتطلبی تأثیر معنادار و منفی بر بُعد شهن پرسشگر دارد.
فرضیۀ فرعی دوم :ویژگی رفتاری فرصتطلبی تأثیر معنادار و منفی بر بُعد وقفه در قضاوت دارد.
فرضیۀ فرعی سوم :ویژگی رفتاری فرصتطلبی تأثیر معنادار و منفی بر بُعد جستجوی دانش دارد.
فرضیۀ فرعی وهارم :ویژگی رفتاری فرصتطلبی تأثیر معنادارو منفی بر بُعد در

میان فردی دارد.

فرضیۀ فرعی پنجم :ویژگی رفتاری فرصتطلبی تأثیر معنادار و منفی بر بُعد اعتماد به نفس دارد.
فرضیۀ فرعی ششم :ویژگی رفتاری فرصتطلبی تأثیر معنادارو منفی بر بُعد خود رأی بودن دارد.
الگوی مفهومی پژوهش

با توجه به فرضیه های مطرح شده ،الگوی مفهومی پژوهش به صورت شکل ( )1ترسیم شده است.
جامعۀ آماری در این پژوهش ،حسابرسان شاغل در بخش خصوصی و عمومی است .قلمرو زمانی پژوهش نیوز سوا 138۱
اسوت .روش نمونووهگیری خوشووهای تصووادفی اسوت .بوودین منظووور سووه جامعووه حسابرسوان شوواغل در موسسووات عضووو جامعووه
حسابداران رسمی ایران ،سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور هر کدام بوه عنووان یوک خوشوه در نظور گرفتوه شود .از
آنجایی که جامعه آماری در این تحقیق نامحدود است ،برای تعیین حجم نمونوه از فرموو کووکران بوا فورض جامعوه آمواری
نامعلوم استفاده شد.
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شهن پرسشگر

وقفه در قضاوت

جستجوی دانش
در

تردید حرفهای

ویژگی رفتاری فرصتطلبی

میان فردی

اعتماد به نفس
خود رای بودن

شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش (منبع :یافتههای پژوهش)

روش شناسی پژوهش
جامعه و نمونه آماری

فرمو کوکران برای تعیین حجم نمونه به شرح زیر است:
( )1

در این فرمو
تعداد نمونه= n

مقدار نرما استاندارد یعنی

1.96 = Z
P=q=0/5
d=0/1

تعداد نمونۀ آماری به دست آمده مطابق با فرمو بار  89است که در این پژوهش تعوداد  200پرسشونامه میوان حسابرسوان
بخش خصوصی و عمومی به صورت تصوادفی توزیوع شود و در نهایوت تعوداد  499پرسشونامه جهوت تجزیوه و تحلیول نهوایی
دریافت گردید .با توجه به قاعده حد مرکزی متییرهایی که پرسش نامه آنها را اندازهگیری مینماید ،این تعداد از پرسشونامه
کافی است.
نوع و روش پژوهش

انتخاج روش پژوهش تحت تأثیر پارادایم پژوهش قرار میگیرد در این پژوهش به جهت واقعیت مورد تحقیق یعنوی ابعواد
عملکردی حسابرس  ،از پارادایم تفسیری استفاده میشود .این پوارادایم در پوی فهوم دنیوایی اسوت کوه انسوانها در آن کوار و
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زندگی میکنند .در پاردایمهای پژوهشی براساس دیدگاه تفسیر گرایی ،واقعیت مشروط به تجربه انسان و تفسیر اوست .انسان
از طریق تجربه میتواند دانش مربوط به واقعیت را در شهن خود بسازد .پژوهشگر از طریق تعامل با موضوع مورد پوژوهش بوه
شناخت آن نائل می شود (هومن .)1392 ،همونین ،پژوهش حاضور از دسوته پژوهشهوای توصویفی  -پیمایشوی اسوت .بورای
تدوین مبانی نظری پژوهش از مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است که در برگیرنده کتب ،پایان نامهها ،نشریات تخصصوی
فارسی و انگلیسی و همونین پایگاههای الکترونیکی است .در بخش میدانی رایج ترین شیوه های گردآوری دادههوا در روش
پژوهش پیمایشی ،استفاده از پرسشنامه است که در این پژوهش ،با استفاده از پرسشنامه ،دادههوای موورد نیواز جموعآوری و از
طریق نرم افزار  SPSS22و تکنیک مدلسازی معادرت ساختاری  -نرم افزار  Smart PLSمورد تجزیه و تحلیول قورار گرفتوه
است .در الگوی تحلیلی پژوهش رفتار فرصتطلبی متییر مستقل (سازه برونزا) و تردید حرفهای متییر وابسوته (سوازه درون زا)
در نظر گرفته شده است.
سوا های پرسشنامه شامل دو بخش عمومی و اختصاصی است .سوا های بخش عمومی شامل ویژگیهای عموومی پاسوخ
دهندگان شامل جنسیت ،محل اشتیا  ،میزان تحصیالت ،سن و مرتبه شیلی است .بورای سووا های اختصاصوی نیوز از پرسوش
نامههای استاندارد زیر استفاده شده است -1 .ویژگی رفتاری فرصتطلبی :کریستی و گایس ( )18۱0این پرسوش ناموه شوامل
 50گویه است .مادههای این مقیاس دارای  2گزینه مشتمل بر به شدت مخالفم ،مخالفم  ،بینظور ،مووافقم و بوه شودت مووافقم
است که به ترتیب از  1تا  2نمره گذاری میشود -5 .تردید حرفهای :هارت ( )5010این پرسش نامه شامل  30گویه با  9مولفه
است .که مولفه شهن پرسشگر با  3گویه ،وقفه در قضاوت با  2گویه ،جستجوی دانش با  9گویه ،در

میان فردی با  2گویه،

اعتماد به نفس با  2گویه و خود رأی بودن با  9گویه سنجیده میشود .مادههوای ایون مقیواس دارای  9گزینوه کوامال مخوالف،
مخالف ،کمی مخالف ،کمی موافق ،موافق و کامال موافق است که به ترتیب از  1تا  9نمره گذاری میشود.
یافتههای پژوهش
جمعیت شناختی و آمار توصیفی

بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی پاسوخگویان بوه پرسشونامه نشوان داد ،از  499نمونوه کوه بوه صوورت تصوادفی پاسوخ
دادهاند %91 ،مرد و  % 18زن بودهاند .همچنین  % 32از پاسخگویان از حسابرسوان موسسوات عضوو جامعوۀ حسوابداران رسومی
ایران %31 ،سازمان حسابرسوی و  %34دیووان محاسوبات کشوور هسوتند %2 .از پاسوخ دهنودگان دارای مودر

دکتوری%29 ،

کارشناسی ارشد %31 ،کارشناسی و  %9کاردانی است % 59 .از حسابرسان دارای رده سنی 50تا 30سا  %44 ،دارای رده سونی
 31تا  40سا  %50 ،دارای رده سنی  41تا  20سا و  %10بواری  20سوا اسوت .همچنوین  %54از پاسوخ دهنودگان دارای رده
شیلی حسابرس %52 ،حسابرس ارشد %52 ،سرپرست حسابرسی %51 ،مدیر فنی و  %2شریک هستند.
جدول  .1آمار توصیفی

متییرهای پژوهش

تعداد

دامنه

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

فرصتطلبی

499

5/92

1/90

4/52

5/9۱

0/39

تردید حرفهای

499

3/9۱

5/33

9

4/44

0/9۱
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نتایج آمارههای توصیفی متییرهای پژوهش در جدو  1ارائه شده است .بر اساس این نتایج ،ویژگی رفتاری فرصوتطلبی
تا حدی در میان حسابرسان عضو جامعه حسابدارن رسمی ،سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشوور وجوود دارد؛ زیورا در
مقایس پنج گزینهای لیکرت ،متییر فرصتطلبی ( )5/9۱نزدیک به عدد میانگین مدنظر ،یعنی 3است .میانگین تردید حرفوهای،
 4/44به دست آمده که بیشتر از حد میانگین ،یعنی  3/2است .بنابراین ،در میان حسابرسان فونالذکر تردیود حرفوهای رعایوت
میگردد.
یافتههای استنباطی

برای آزمون الگوی مفهومی پژوهش از الگوریتم تحلیل الگوها با استفاده از روش  Smart PLSاسوتفاده شوده اسوت .ایون
آزمون شامل سه بخش ،برازش الگوی اندازهگیری ،برازش الگوی ساختاری و برازش کلی الگو است .بنابراین ،ابتودا صوحت
روابط موجود در الگوی اندازهگیری با استفاده از معیارهای پایایی و روایی ارزیابی میگردد و سپس به بررسی روابط موجود
در بخش ساختاری و در پایان نیز برازش کلی الگو بررسی شده است.
برازش الگوی اندازهگیری

آزمون الگوی اندازهگیری شامل بررسی پایایی و روایی سازههای پژوهش اسوت .پایوایی آزموون بوه دقوت انودازهگیری و
ثبات آن مربوط است .برای بررسی پایایی مطوابق فورنول و ررکور )1891( 3۱از دو شواخص اسوتفاده مویشوود .شواخص او ،
بررسی پایایی هر یک از معرفهای متناظر با سازه پنهان است .برای این منظور از ضرایب بارهای عواملی هریوک از معرفهوا
استفاده میشود .مقدار بارهای عاملی نشان میدهد که معرفها تا وه حد برای سنجش سازههای پنهان مناسب هسوتند .مقودار
مال

برای مناسب بودن بارهای عاملی  0/4است و معرفهایی که مقدار بار عاملی آنها کمتر از  0/4است به شورط اینکوه بوا

حذف آنها پایایی ترکیبی الگوی اندازهگیری افزایش یابد ،حذف میگردند (آشر و غالموزاده .)1381 ،از آنجوایی کوه اینکوه
سازه پنهان تردید حرفهای دارای مولفه است از تحلیل عاملی تأییودی مرتبوه دوم در ایون پوژوهش اسوتفاده شوده اسوت .نتوایج
حاصل از بارهای عاملی برای سازههای پنهوان در جوداو  5و  3ارائوه گردیوده اسوت .شواخص دوم ،پایوایی ترکیبوی ضوریب
دیلون -گلداشتاین ( )CRاست که سازگاری درونی بین معرفهوای یوک سوازه را نشوان مویدهود .مقودار موال

بورای ایون

شاخص  0/۱به بارست .نتایج مربوط به بررسی پایایی ترکیبی سازههای پنهوان الگووی پوژوهش در جوداو  5و  3ارائوه شوده
است .با توجه به مقادیر بار عاملی معرفهای متنواظر بوا سوازههای الگووی انودازهگیری پوژوهش ،سووارت  11و  59از مولفوه
در

میان فردی و سوارت  19و  18از مولفه خود رﺃی بودن به علت اینکه دارای بار عاملی کمتر از مقدار مال

 0/4هستند

حذف میگردند .پس از حذف این معرفها ،مقدار ضریب پایایی ترکیبی سازههای پنهان محاسبه گردید .مطابق جوداو  5و
 3مقدار ضریب پایایی ترکیبی برای سازههای پژوهش بارتر از مقدار مال

 0/۱است .پس از بررسی معیار پایایی ،به بررسوی

روایی همگرا پرداخته میشود برای سنجش روایی همگرا از شاخص میانگین واریانس اسوتخراج شوده ( )AVEاسوتفاده شوده
است .این شاخص ،مقدار واریانسی را که یک متییر پنهان از نشوانگرهایش بدسوت مویآورد را انودازه مویگیورد .مقودار ایون
شاخص بین  0تا  1است و مقادیر بارتر این شاخص نشان از اعتبار همگرای سازه مورد نظور دارد .مطوابق نتوایج ارائوه شوده در
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جداو  5و  3مقودار  AVEهور سوازه پنهوان تحقیوق در سوطت مناسوب و موردتأییودی قورار دارد ،در نتیجوه سوازهها از روایوی
همگرایی مطلوج برخوردارند (فورنل و ررکر.)1891 ،
جدول  .2نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول :بررسی روایی و پایایی فرصتطلبی
متییر

ویژگی رفتاری فرصتطلبی

سوا

ضریب استاندارد (بار عاملی)

1

0/28

5

0/28

3

0/۱9

4

0/99

2

0/94

9

0/۱2

۱

0/92

9

0/9۱

8

0/99

10

0/93

11

0/24

15

0/92

13

0/95

14

0/29

12

0/95

19

0/2۱

1۱

0/2۱

19

0/۱3

18

0/۱5

50

0/29

ضریب پایایی ترکیبی

میانگین واریانس استخراج شده ()AVE

0/83

0/43

توجه :تمامی بارهای عاملی در سطت اطمینان  82درصد معنادار هستند )p< 0/02( :و ()t > 1/89

برای بررسی روایی واگرا از روش فورنل و ررکر ( )1891استفاده میشود .در این روش ،رابطه یک سازه با معرفهوایش
با رابطه آن سازه با سایر سازههای پژوهش مقایسه میشود .بر این اساس ،یک سوازه در صوورتی دارای روایوی واگورای قابول
قبو است که در الگوی اندازهگیری تعامل بیشتری با معرفهای خود داشته باشد تا با سازههای دیگور .بررسوی ایون موضووع
توسط یک ماتریس انجام میشود که خانههای آن حاوی مقادیر ضریب همبستگی بین سازه ها و قطر اصولی مواتریس حواوی
جذر مقادیر  AVEمربوط به هر سازه است .مطابق ماتریس ارائه شده در جوداو ( )4و ( ،)2از آنجوا کوه مقودار جوذر AVE

مربوط به هر سازه در الگوی اصلی و فرعی پژوهش که بر روی قطر اصلی ماتریس نشان داده شده است ،از مقودار همبسوتگی
بین سازهها که در خانههای زیرین و راست قطر اصلی قرار دارند ،بیشوتر اسوت؛ از ایون رو ،سوازههای مود تعامول بیشوتری بوا
شاخصهای خود دارند تا با سازههای دیگر و روایی واگرای مد تأیید میگردد.
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جدول  .3نتایج تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم  :بررسی روایی و پایایی تردید حرفهای
نام متییر

سوا

مولفه

شهن پرسشگر

وقفه در قضاوت

جستجوی دانش
تردید حرفه ای
در

میان فردی

اعتماد به نفس

خود رای بودن

ضریب استاندارد

۱

0/93

13

0/9۱

54

0/93

3

0/95

8

0/۱9

50

0/91

55

0/90

5۱

0/۱۱

4

0/91

9

0/99

12

0/90

53

0/۱4

59

0/91

58

0/92

2

0/92

14

0/۱9

30

0/۱9

5

0/90

9

0/91

15

0/۱2

1۱

0/94

51

0/94

1

0/90

10

0/۱1

19

0/99

52

ضریب پایایی

میانگین واریانس

ضریب پایایی

ترکیبی-

استخراج شده (-)AVE

ترکیبی -متییر

استخراج شده (–)AVE

مولفه

مولفه

تردید حرفهای

متییر تردید حرفهای

0/95

0/91

(بار عاملی)

0/98

0/80

0/93

0/95
0/۱9

0/94

0/99

0/۱5

0/93

0/90

0/40

0/24

جدول  .6ماتریس روایی واگرا با روش فورنل و الرکر – مدل اصلی پژوهش

سازهها

میانگین واریانس

فرصتطلبی

تردید حرفهای

فرصتطلبی

0/92

---

تردید حرفهای

-0/28

0/۱۱

0/90
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جدول  .7ماتریس روایی واگرا با روش فورنل و الرکر – مدل فرعی پژوهش

سازهها
در

میانفردی

در

میانفردی

فرصتطلبی

اعتماد به نفس

خود رأی بودن

جستجوی دانش

وقفه در قضاوت

شهن پرسشگر

0/۱8

فرصتطلبی

-0/5۱

0/92

اعتماد به نفس

0/21

-0/22

0/۱۱

خود رأی بودن

0/5۱

-0/3۱

0/45

0/93

جستجوی دانش

0/99

-0/4۱

0/۱5

0/43

0/۱9

وقفه در قضاوت

0/91

-0/21

0/۱3

0/48

0/99

0/۱8

شهن پرسشگر

0/90

-0/39

0/92

0/38

0/۱0

0/99

0/۱9

آزمون کیفیت الگوی اندازهگیری

این آزمون بیان میکند که تا وه میزان سئوارت مربوط به هریک از متییرهای پژوهش میتوانود متییور متنواظر آنهوا را در
یک الگوی اندازهگیری ،اندازه بگیرد .مقوادیر مببوت ایون شواخص نشوان دهنوده کیفیوت مناسوب الگووی انودازهگیری اسوت
(اسفیدانی و محسنین .)1389 ،نتایج حاصل از جداو ( )9و ( )۱نشانگر کیفیت مناسب الگووی انودازهگیری در ایون پوژوهش
است.
جدول  .4کیفیت الگوی اندازهگیری الگوی اصلی پژوهش

متییرها

1- SSE/SSO

فرصتطلبی

0/498

تردید حرفه ای

0/41۱

جدول . 7کیفیت الگوی اندازهگیری الگوی فرعی پژوهش

متییرها

1- SSE/SSO

فرصتطلبی

0/498

وقفه در قضاوت

0/931

شهن پرسشگر

0/914

خود رأی بودن

0/44۱

اعتماد به نفس

0/909

میان فردی

0/94۱

در

جستجوی دانش

0/910

برازش الگوی ساختاری و الگوی کلی

پس از برازش الگوهای اندازهگیری ،جهت بررسی روابط بین سازههای پنهان پژوهش ،الگوی ساختاری پوژوهش بورازش
میگردد .یکی از معیارها برای سنجش وجود رابطه بین سازههای الگو ،مقادیر آماره  tاست .مقادیر آمواره  tبوا اجورای فرموان
بوت استراپیگ بر روی خطوط مسیرها نشان داده میشوند .اگر مقدار آماره  tمربوط به رابطه بین دو سازه پنهان از عودد 1/89
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بیشتر باشد ،معناداری رابطه بین سازههای مورد نظر در سطت اطمینان  %82تائید میگردد .در این جداو ضورایب مسویر هموان
بتای استاندارد شده در رگرسیون خطی است که ضرایب مسیر منفی بیانگر روابط معکوس است.
آزمون تأثیر ویژگی رفتاری فرصتطلبی بر تردید حرفهای (الگوی اصلی پژوهش)

طبق نتایج به دست آمده مقدار ضریب مسیر برای متییر ویژگی رفتاری فرصتطلبی برابر  -0/22است .منفی بودن ضریب
استاندارد بتا در متییر فرصتطلبی حاکی از وجود رابطۀ معنادار و منفی میان این متییر با تردید حرفهای است .به عبارت دیگور
به ازای یک واحد افزایش در ویژگی رفتاری فرصوتطلبی ،تردیود حرفوهای بوه میوزان  0/22واحود کواهش مییابود .ضوریب
معناداری برابر  51/۱9است در نتیجه فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اینکوه ویژگوی رفتواری فرصوتطلبی توأثیر معنوواداری بوور
تردید حرفهای حسابرس دارد در سطت اطمینوان  %82تأیید میگردد .نتایج این آزمون در شوکل ( )3( ،)5و جودو ( )9نشوان
داده شده است.

شکل  .2الگوی اصلی پژوهش درحالت ضرایب مسیر استاندارد شده
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شکل  .3الگوی اصلی پژوهش درحالت معناداری (مقدار تی)
جدول  .8ضرایب مسیر و آماره تی الگوی اصلی پژوهش

رابطه

ضریب مسیر

آماره t

سطت معناداری

نتیجه

ویژگی رفتاری فرصتطلبی و تردید حرفهای

-0/28

19/89

 2درصد

تأیید

آزمون تأثیر ویژگی رفتاری فرصتطلبی بر مؤلفههای تردید حرفهای (الگوی فرعی پژوهش)

طبق نتایج به دست آمده از شش فرضیه فرعی مربوط به فرضیه اصلی پژوهش میزان تأثیر ویژگی رفتاری فرصوتطلبی بور
بُعد وقفه در قضاوت برابر  ،-0/21میزان تأثیر بر بُعد شهن پرسشگر  ،-0/39میزان تأثیر بر بُعود خوود رأی بوودن  ،-0/3۱میوزان
تأثیر بر بُعد اعتماد به نفس  ،-0/29میزان تأثیر بر بُعد در

میان فردی  -0/5۱و میزان توأثیر بور بُعود جسوتجوی دانوش -0/4۱

است که نشان میدهد به ازای یک واحد افزایش در متییر فرصتطلبی ،بُعد وقفه در قضاوت  0/21واحد ،بُعد شهون پرسشوگر
 0/39واحد ،بُعد خود رأی بودن  0/3۱واحد ،بُعد اعتماد به نفس  0/29واحد ،بُعود در

میوان فوردی  0/5۱و بُعود جسوتجوی
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دانش  0/4۱واحد کاهش مییابد .همچنین ضریب معناداری تمام ابعاد بارتر از  1/89است از این رو تموام فرضویهها در سوطت
اطمینان  %82تأیید میگردد .نتایج این آزمون در شکل  4و  2و جدو  8نشان داده شده است.

شکل  .6الگوی فرعی پژوهش در حالت ضرایب مسیر

شکل  .7الگوی فرعی پژوهش در حالت معناداری (مقدار تی)
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جدول  .9ضرایب مسیر و آماره  tالگوی فرعی پژوهش

ضریب مسیر

آماره t

سطت معناداری

نتیجه

فرصتطلبی و وقفه در قضاوت

-0/24

12/99

 2درصد

تأیید

فرصتطلبی و شهن پرسشگر

-0/42

8/32

 2درصد

تأیید

فرصتطلبی و خود رأی بودن

-0/38

۱/1۱

 2درصد

تأیید

فرصتطلبی و اعتماد به نفس

- 0/59

13/38

 2درصد

تأیید

میان فردی

-0/33

9/13

 2درصد

تأیید

فرصتطلبی و جستجوی دانش

-0/29

1۱/48

 2درصد

تأیید

رابطه

فرصتطلبی و در

دومین معیار برای بررسی الگوی ساختاری ،ضرایب تعیین ( )R2مربوط به سازه پنهان درونزای الگوو اسوت .در واقوع ،ایون
معیار نشان میدهد وند درصد از تیییرات متییر وابسته ،توسط متییر مستقل پژوهش تبیین میشود .داوری و رضوازاده ()1385
سه مقدار  0/33 ، 0/18و  0/9۱را به عنوان مالکی برای  R2ضعیف  ،متوسط و قوی معرفی میکنند .مطابق نتایج جوداو ()10
و ( )11مقدار  R2برای سازههای درونزا در الگوی اصلی و فرعی پژوهش مناسب بوودن بورازش الگووی سوواختاری را تأییود
میکند .همچنین ،شواخص  Q2استون -گوایسر ( )18۱2قدرت پیشبینی معرفهای متییرهای مکنون درون زا را ارائه میدهد.
در این شاخص مقادیر  Q2باری صفر نشان میدهند که مقادیر مشاهده شده خوج بازسازی شدهاند و الگوی توانایی پیشبینی
دارد (هنسلر و همکاران .)5008 ،39مطابق نتایج جدو ( )10و ( )11مقادیر  Q2سازههای درونزای مد اصلی و فرعی پژوهش
باری صفر است که نشان دهنده پیشبینی مناسب الگو است .همچنوین ،بورای بررسوی بورازش الگووی کلوی از معیوار SRMR

استفاده شده است .این معیار بیانگر تفاوت بین ماتریس مشاهده شده با ماتریس همبستگی است .وتزلس و همکواران)5008(38
نقطه برش برای این معیار را  0/09در نظر گرفتهاند .به عبارت دیگر ،هر وه این تفاوت کمتر باشد الگو تناسوب بیشوتری دارد.
مقدار  0/0۱در الگوی اصلی و فرعی پژوهش حاکی از مناسب بودن برازش کلی الگو است.
جدول  .11معیارهای برازش الگوی فاصلی پژوهش

سازه درون زا
تردید حرفه ای حسابرس

R2

معیار استون – گایسر ( )Q

0/32

0/51

معیار SRMR

2

0/0۱
جدول  .11معیارهای برازش الگوی فرعی پژوهش
R2

معیار استون – گایسر ( )Q

وقفه در قضاوت

0/58

0/1۱

شهن پرسشگر

0/51

0/11

خود رأی بودن

0/12

0/09

اعتماد به نفس

0/5۱

0/14

میان فردی

0/11

0/09

جستجوی دانش

0/34

0/18

سازه درون زا

در

معیار SRMR

2

0/0۱
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تحقیقات نشان میدهد ویژگیهای روانشناسی شخصیتی و رفتاری بر اثربخشی و عملکرد افراد تأثیرگذار اسوت (رواج ،
 .)5009بنابراین ،در این پژوهش اثر ویژگی رفتاری فرصتطلبی به عنوان یکی از مؤلفههای روانشناسوی شخصویتی بور تردیود
حرفهای حسابرسان مستقل مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این پژوهش نشان داد که ویژگوی رفتواری فرصوتطلبی بور تردیود
حرفهای حسابرسان رابطهای معنادار و منفی دارد .به این معنی که هر وه سطت فرصتطلبی در حسابرسان افزایش یابود تردیود
حرفهای در آنها کاهش مییابد .نتایج دیگر این پژوهش نیز بیانگر آن است که فرصتطلبی ارتبواط معنوادار و منفوی بور ابعواد
تردید حرفهای حسابرسان مستقل دارد .به بیان دیگر ،هروه سطت فرصتطلبی در حسابرسان افزایش یابد بُعد شهون پرسشوگر،
وقفه در قضاوت ،جستجوی دانش ،در

میان فردی ،اعتماد به نفس و خود رأی بودن در آنهوا کواهش مییابود .شوواهد ایون

پژوهش با مبانی نظری تحقیق آزجن ( ،)5002دانلی و و همکاران ( ،)5003شفر و وانگ ( ،)5011گووش و کورتین ( )1889و
بیگی هروگانی و همکاران ( )1382همخوانی دارد .آنها در تحقیق خود به ایون نتیجوه رسویدند کوه ویژگویهوای شخصویتی-
رفتاری بر قضاوت و تصمیمگیری افراد تأثیرگذار است و اختالرت رفتواری از جملوه فرصوتطلبی باعوث کواهش کوارایی و
عملکرد حسابرسان میشود .دستاوردها و ارزش افزوده علمی این پژوهش شامل موارد شیل است:
 -1رفتار فرصتطلبی تمایل و انگیزه حسابرسوان مسوتقل را نسوبت بوه جموعآوری اطالعوات و شوواهد درخصووص یوک
موضوع مشکو
مدار

کاهش میدهد .به عبارت دیگر ،اینگونه رفتار شخصیتی تأمل حسابرسان را نسبت به جمعآوری شوواهد و

صاحبکار به منظور ارائه یک اظهارنظر حرفهای کاهش میدهد (وقفه در قضاوت).

 -5رفتار فرصتطلبی موجب میگردد تا اثبات ادعاهای مدیریت در صورتهای مالی به وسیله استدر  ،شواهد ،برهوان و
دلیل از سوی حسابرسان مستقل کاهش یابد (شهن پرسشگر).
 -3رفتار فرصتطلبی استقال و بیطرفوی حسابرسوان مسوتقل را جهوت ارزیوابی ،ارائوه و ثبوات اظهارنظرهوای حسابرسوی
درخصوص شواهد و مدار

مالی صاحبکار کاهش میدهد (خود رأی بودن).

 -4رفتار فرصتطلبی در میان حسابرسان مستقل میزان اعتماد و اطمینوان آنوان را بوه منظوور ارائوه یوک قضواوت حرفوهای
کاهش میدهد (اعتماد به نفس).
 -2رفتار فرصتطلبی توجه و انگیزه حسابرسان مستقل را نسبت به مقاصد و رفتارهای خواص صواحبکار کواهش مویدهود
(در

میان فردی).
 -9رفتار فرصتطلبی شهنیت کنجکاوانه و عالقوه حسابرسوان مسوتقل را درخصووص جسوتجوی شوواهد بوه منظوور اثبوات

ادعاهای مدیریت در صورتهای مالی کاهش میدهد (جستجوی دانش).
به عقیده نویسندگان مقاله ،بدون مطالعه مؤلفههای روانشناسوی شخصویتی و رفتواری در سوطت جامعوه  ،نمویتووان عوامول
تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی از جمله تردید حرفهای را در حسابرسان در

نمود .زیرا نتایج حاصوله از ایون پوژوهش نشوان

داد که دیدگاه و نگرش حسابرسان نسبت به مقولۀ تردید حرفهای ،تحت تأثیر موضوعات شخصیتی و رفتاری اسوت .بنوابراین،

 /94تأثیر ویژگی رفتاری فرصتطلبی بر تردید حرفهای حسابرسان مستقل :آزمونی از نظریه روانشناسی شخصیتی

با توجه به نتایج این پژوهش به منظور پیشگیری و کاهش رفتار فرصت طلبانه در میان حسابرسان مسوتقل بوه نهادهوای نظوارتی
کشور از جمله سازمان حسابرسی ،دیوان محاسبات کشور و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی پیشنهادهایی بدین شورح
ارائه می گردد:
 در مقاطع زمانی مناسب با بهوره گیوری از دانوش روانشناسوان و آزمونهوای روانشوناختی مربوطوه نسوبت بوه شناسوایی وشناخت رفتار فرصت طلبانه حسابرسان خود اقدام و در جهت افزایش کیفیت حسابرسی نظارت بیشتری بر کار آنان بنمایند.
 هنگام استخدام نیروهای جدید ،در کنار آزمونهای کتبی ،حتما به شناخت سطت ویژگی رفتواری فرصوتطلبی افوراد ازطریق آزمونهای مربوطه دست یابند ،ورا که تردید حسابرسوان بوه عنووان یوک مبنوا و معیوار قضواوت و ارتقوا دهنوده سوطت
شفافیت ها مطرح اسوت کوه در صوورت تناسوب مناسوب بوین ویژگوی هوای شخصویتی و رفتواری بوا ویژگوی هوای حرفوه ای
حسابرسی ،می توان انتظار داشت جامعه سالم تر و خالی از فساد و  .....را شاهد باشیم.
 در خصوص پژوهشهای آتی نیز پیشنهاد میشود تاثیر سایر ویژگیهای شخصیتی ،از جمله ویژگی اخالقی پو پرستیکه تاثیر بسزایی بر عملکرد حسابرسان مستقل و در نتیجه بر تردید حرفه آنان دارد مورد بررسی قرار گیرد.
این تحقیق دارای محدودیتهایی نیز بوده است .دادههای مورد نیاز این پوژوهش از طریوق پرسشونامه گوردآوری شودهاند،
پرسشنامه نیز دارای محدودیتهای شاتی از قبیل عدم پوشش احتمالی تمام جوانب ،عدم پاسوخگویی دقیوق و صوادقانه برخوی
آزمودنیها ،و مواردی از این قبیل است که در نهایت سعی شده است تا آثار این موارد تا حد امکان کنتر و خنبی شوند.
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.۱-59 ،3)3( ، تحقیقات فرهنگی.خدمت

 شیلی و تر- رضایت، عدالت سازمانی: ارزشهای فرهنگی و انصاف.)1398( . محمدعلی، محسن؛ نادی،گلپرور
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