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Abstract
Objective: The purpose of this study is to examine the effect of Auditors’ Individual
Differences on their Professional Commitment. Also, the mediation effect of Ethical
Climate Fit has been examined.
Methods: According to the Social Cognitive Theory, two criteria of Internal Locus of
Control and Self-Efficacy were used as Auditors’ Individual Differences. To measure the
Internal Locus of Control, Specter's questionnaire and Self-Efficacy variable, Sherer and
Adams questionnaire were used. Also, Professional Commitment and Ethical Climate Fit
were measured by Araniya questionnaire and Victor and Cullen questionnaire. The study
is based on a survey of 252 Certified Public Accountants working in Audit Organization
and Audit Firms. Research hypotheses were analyzed using ordinary least-squares
regression and Sobel Test.
Results: The research results indicate that Auditors’ Individual Differences (Internal
Locus of Control and Self-Efficacy) have positive and significant effect on their
Professional Commitment. In addition, Ethical Climate Fit as a mediator variable
enhances the relationship between Auditors’ Individual Differences (Internal Locus of
Control and Self-Efficacy) and their Professional Commitment.
Conclusion: This result reflects the importance of the Ethical Climate in the Audit
Organization and Audit Firms, which requires special attention of the authorities 9to this
area.
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Ethical Climate Fit.
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چکیده
هدف :هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر تفاوتهای فردی حسابرسان بر تعهد حرفهای آنهاست .همچنین نقش میانجی متغیر سازگاری
جو اخالقی در تأثیر تفاوتهای فردی حسابرسان بر تعهد حرفهای نیز بررسی شده است.
روش :مطابق با تئوری شناخت اجتماعی ،دو معیار منبع کنترل درونی و خودکارآمدی بهعنوان تفاوتهای فردی حسابرسان مد نظر
قرار گرفت که برای سنجش متغیر منبع کنترل درونی از پرسشنامه اسپکتور و برای سنجش متغیر خودکارآمدی از پرسشنامه شرر و
آدامز استفاده شده است .همچنین متغیر تعهد حرفهای بهکمک پرسشنامه آرانیا و متغیر سازگاری جو اخالقی با بهرهمندی از پرسشنامه
ویکتور و کالن اندازهگیری شدند .دادههای پژوهش نیز از پرسشنامهای که حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسه
های حسابرسی ( 252نفر) تکمیل کردند ،جمع آوری شد .فرضیههای پژوهش با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی و آزمون
سوبل آزمون شدند.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان میدهد ،تفاوتهای فردی حسابرسان (منبع کنترل درونی و خودکارآمدی) بر تعهد حرفهای آنها اثر مثبت
و معنادار دارد .همچنین ،سازگاری جو اخالقی بهعنوان متغیر میانجی ،سبب تقویت رابطه مثبت بین تفاوتهای فردی حسابرسان و
تعهد حرفهای آنها میشود.
نتیجهگیری :نتیجه بهدست آمده از پژوهش ،گویای اهمیت وجود جو اخالقی مناسب در سازمان حسابرسی و مؤسسههای حسابرسی
است که توجه ویژه مسئوالن این حوزه را میطلبد.

کلیدواژهها :تعهد حرفهای ،تئوری شناخت اجتماعی ،خودکارآمدی ،منبع کنترل درونی ،سازگاری جو اخالقی.
ا ستناد :م شع شعی ،سید محمد؛ ها شمی ،سید عباس؛ فروغی ،داریوش ( .)7931تأثیر تفاوتهای فردی ح سابر سان بر تعهد حرفهای
آنها :بررسی نقش میانجی سازگاری جو اخالقی .بررسیهای حسابداری و حسابرسی.492-475 ،)9(25 ،
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مقدمه

گسترش روزافزون واحدهای اقتصادی ،توسعه فناوری ارتباطات و وجود تضاد منافع ،نیازهای نظارتی را بهوجود میآورد.
مسئله جهانی شدن اقتصاد و انقالب اطالعات ،کنترل را حتی از دست دولتها خارج کرده است .این وضعیت موجب شده
که حرفه حسابرسی نیز برای عقبنماندن از قافله ،بکوشد و همگام با تغییرات فناوری در راستای نیازهای جامعه حرکت
کند .در این محیط ،استفادهکنندگان برای تصمیمگیری به اطالعات مختلفی از جمله اطالعات مالی درباره بنگاههای
اقتصادی نیاز دارند .صورتهای مالی ،مهمترین مجموعه اطالعات مالی محسوب میشود .اما مسئله مهم ،تردید نسبت به
قابلیت اتکای اطالعات یاد شده است که از تضاد منافع سرچشمه میگیرد .عالوه بر تضاد منافع ،مسائل دیگری از قبیل
عدم دسترسی مستقیم استفادهکنندگان به اطالعات ،موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است .در واقع ،نقش
حسابرسی ،ارزیابی کیفیت اطالعات برای استفادهکنندگان است (حساسیگانه و آذینفر .)7933 ،بنابراین اهمیت و جایگاه
ویژه حرفه حسابرسی بیش از پیش مشخص میشود .در هر جامعه ،جلب و حفظ اعتماد عمومی به حرفه حسابرسی ،مستلزم
آن است که اطالعات فراهمشدۀ حسابداران و به تأیید رسیدۀ حسابرسان ،معتبر بوده و از باالترین کیفیت ممکن برخوردار
باشد (نیکبخت و محمودی خوشرو.)7931 ،
حسابرسان برای اعتباردهی و اظهارنظر ،موظفاند برنامههای حسابرسی خود را در چارچوب استانداردهای حسابرسی
که بهعنوان معیار ارزیابی کیفیت کار حسابرسان شناخته میشود ،تدوین و اجرا کنند .عالوه بر این ،حسابرسان ملزم به
رعایت اخالق حرفهای و رفتارهای حرفهای در ایفای وظایف خود هستند ،زیرا انجام رفتارهای غیرحرفهای میتواند کیفیت
حسابرسی را کاهش دهد و اعتماد عموم را به حرفه حسابداری و حسابرسی سلب کرده و به حیثیت کل حرفه آسیب برساند.
مجموعه این موارد را میتوان در نگرش سازمانی و حرفهای حسابرسان که همان تعهد سازمانی 7و تعهد حرفهای 2است،
جستوجو کرد (دمینو ،وینگرین و بالنتون .)2175 ،9نگرش سازمانی و حرفهای میتواند تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون
فرهنگ ،احساسات و ویژگیهای فردی قرار گیرد .یکی از مهمترین عوامل ،ویژگیهای فردی و تغییرات رفتاری حسابرسان
است .از سوی دیگر ،طبق نظریه شناخت اجتماعی ،4ویژگیهای فردی میتواند بر سازگاری افراد نسبت به جو

اخالقی5

سازمان اثرگذار باشد .یکی از عوامل اصلی شکلدهی به روابط درونسازمانی و نظر کارکنان ،جو اخالقی است که الگوهایی
را دربرمیگیرد که رفتار کارکنان را هدایت کرده و ویژگیهای اخالقی هر سازمان را نشان میدهد .با توجه به مطالب بیان
شده ،هدف کلی این پژوهش بررسی تأثیر تفاوتهای فردی بر تعهد حرفهای حسابرسان و نیز ،بررسی اثر میانجی سازگاری
جو اخالقی در تأثیرگذاری تفاوتهای فردی بر تعهد حرفهای حسابرسان است .اگرچه در پژوهشهای گذشته به تعهد
حرفهای حسابرسان و ارتباط آن با جو اخالقی و سایر متغیر ها پرداخته شده (آرانیا ،پالوک و آمرنیک7337 ،1؛ شفر2113 ،1؛
پاینو ،ثانی و ذوالقرنین ،)2177 ،3این پژوهش با بهرهگیری از تئوری شناخت اجتماعی به بررسی تأثیر تفاوتهای فردی بر
نگرش سازمانی و حرفهای حسابرسان میپردازد و همچنین ،نقش جو اخالقی سازمانی را بهعنوان متغیر میانجی بررسی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. Ethical Climate Fit
6. Aranya, Pollock, & Amernic
7. Shafer
8. Paino, Thani, & Zulkarnain

1. Organizational Commitment
2. Professional Commitment
3. Domino, Wingreen, & Blanton
4. Social Cognitive Theory
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میکند که از این حیث ،بین پژوهشهای خارجی دارای نوآوری است .همچنین ،طبق بررسی انجام شده ،به نظر میرسد
در ایران و محیط حسابرسی مستقل نیز تا کنون پژوهش مشابهی صورت نگرفته است .بررسی عوامل مؤثر بر تعهد حرفهای
حسابرسان همواره یکی از موضوعاتی بوده که در حوزه پژوهشهای حسابداری و حسابرسی بررسی شده است .در این
پژوهش از یک تئوری مهم روانشناختی ـ جامعه شناختی به نام تئوری شناخت اجتماعی برای تبیین این عوامل بهره برده
شده است .مطالعه تئوریهای مهم و پرطرفدار معرفی شده در سایر رشتهها ،بهخصوص حوزه علوم انسانی و اجتماعی و نیز
بهکارگیری و آزمون آنها در رشته حسابداری و حسابرسی و میان حسابداران و حسابرسان و به بیان دیگر ،اجرای پژوهشهای
میانرشتهای ،میتواند به پیشرفت رشته کمک شایانی نماید.
پیشینه نظری پژوهش

نظریه شناخت اجتماعی مبتنی بر الگوی علّی سه جانبه رفتار ،محیط و فرد است .این الگو به ارتباط بین رفتار ،اثرهای
محیطی و عوامل فردی که به ادراک فرد برای توصیف کارکردهای روانشناختی اشاره دارد ،تأکید میکند .بر اساس این
نظریه ،افراد در نظام علّیت سه جانبه ،بر انگیزش و رفتار خود اثر میگذارند .از طرف دیگر حسابرسی نیز رشته و حرفهای
مبتنی بر رفتار حسابرس و صاحبکار بوده و به نوعی به رفتار وابسته است .بنابراین حرفهای همچون حسابرسی میتواند با
نظریههای رفتاری مانند شناخت اجتماعی ،ارتباط تنگاتنگی داشته باشد که در ادامه به آن پرداخته میشود.
همواره صورتهای مالی یکی از مهمترین منابع کسب اطالعات مالی بهمنظور تصمیمگیری سرمایهگذاران و سایر
ذینفعان بوده است؛ اما اطالعات مندرج در صورتهای مالی باید از قابلیت اتکای مناسبی برخوردار باشد تا موجب گمراهی
استفادهکنندگان نشود .بنابراین حسابرسان بهعنوان اشخاص متخصص و مستقل ،وظیفه بررسی و تأیید مطلوبیت اطالعات
مندرج در صورتهای مالی را بر عهده دارند (الکوثر )2174 ،7اما سؤالی که مطرح میشود این است که آیا تمام حسابرسان
وظایف محول شده را به بهترین نحو ایفا میکنند؟ بهطور کلی ،ایفای این وظایف ممکن است به عوامل متعددی بستگی
داشته باشد؛ یکی از این عوامل میزان تعهد حسابرس به حرفه حسابرسی است .تعهد حرفهای عبارت است از پذیرش و باور
اهداف حرفه ،میل به تالش زیاد در راستای تعالی حرفه و آرزوی اینکه همواره بهعنوان عضوی از اعضای حرفه مد نظر
باشد (آرانیا و همکاران .)7337 ،تعهد حرفهای می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر فرهنگ ،احساسات و تفاوتهای
فردی قرار گیرد .یکی از مهمترین عوامل ،ویژگیها و تفاوتهای فردی حسابرسان است.
امروزه مباحث رفتاری در سازمانهای مختلف اهمیت ویژهای دارد .درک رفتار افراد بهویژه در سازمانهایی که از
نیروی انسانی با سطوح مختلف تخصص بیشتر استفاده میکنند ،بر اهمیت این موضوع افزوده است .نظریه شناخت اجتماعی
بندورا ،2یکی از نظریههای پرکاربرد برای پیشبینی و درک رفتارهاست .در دهه  ،7311بندورا نظریه شناخت اجتماعی را
بهمنظور تأکید بر اهمیت یادگیری مشاهدهای پیشنهاد داد .نظریه شناخت اجتماعی تأکید دارد که ویژگیهای فردی و
محیطی بر رفتار فرد تأثیر میگذارند و عملکرد انسان را نتیجه مجموعه سهگانه پویای عوامل روانشناختی (فردی) ،محیط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Bandura

1. Alkautsar
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فیزیکی ـ اجتماعی و رفتار میداند .این نظریه مبتنی بر شرطی شدن عامل (کنشگر ،)7مانند تغییر رفتار است ،اما بنیانهای
اصلی آن بر نمادسازی ،فرضیه انگاری ،جست وجوی روابط علت و معلول و پیش بینی پیامدهای رفتاری استوار شده و به
همین دلیل ،آمیزهای از رفتارگرایی و شناختگرایی است (نادی و حاذقی .)7931 ،در پژوهش حاضر ،بر اساس پژوهش دمینو
و همکارانش ( )2175از دو معیار منبع کنترل درونی 2و خودکارآمدی 9بهعنوان معیارهایی برای تفاوتهای فردی استفاده
شده است.
سازه منبع کنتـرل درونـی در مقابـل کنتـرل بیرونـی ریشه در نظریه یادگیری اجتماعی دارد کـه توسـط راتـر مطرح
شد .مطـابق این نظریه ،افـراد تمایـل دارنـد کـه بـرای موفقیـت یـا شکـستهایشان ،عوامـل درونـی یـا بیرونـی را
مطـرح کنند .کنترل درونی میزان باور فرد به کنترل اتفاقاتی کـه بـرای او رخ میدهد را میسنجد و کنترل بیرونی ،باور
فرد به اینکه اتفاقاتی که برای او رخ میدهـد ،نتیجـه عوامـل بیرونی مانند تقدیر و شانس است را توصیف میکند (دمینو
و همکاران.)2175 ،
خودکارآمدی نشاندهنده انتظار هر فرد از عملکرد خود در ایفای وظایف خاص است .بندورا ( )7331خودکارآمدی را
«قضاوت افراد از توانایی خود در سازماندهی و اجرای کارها و فعالیتهای الزم برای دستیابی به اهداف و عملکردهای
تعیین شده» تعریف کرده است .خودکارآمدی از نظریه شناخت اجتماعی مشتق شده که به باورها یا قضاوتهای فرد به
تواناییهای خود در انجام وظایف و مسئولیتها اشاره دارد.
افرادی که منبع کنترل درونی آنها بر کنترل بیرونی غالب است ،با انتخابهای خود ،زندگی خود را کنترل میکنند و
نتایجی را که بهدست میآورند ،محصول تالشهای خودشان است .در مقابل ،افرادی که منبع کنترل بیرونی دارند معتقدند
که سرنوشت آنها تحت کنترل افراد قدرتمند دیگر ،نیروهای خارج از کنترل ،شانس و سایر نیروهای پنهانی است .افرادی
که از منبع کنترل درونی باالیی برخوردارند ،بر این باورند که ویژگیهای شخصیتی از طریق توانایی ،مهارت و تالش بر
عملکرد آنها تأثیر میگذارد (الکوثر .)2174 ،به همین دلیل ،این دسته از افراد که علت عملکرد حرفه را در درون خود
جستوجو میکنند ،نسبت به سایر افراد که عملکرد حرفه را در نتیجه عوامل بیرونی میبینند ،تعهد بیشتری به حرفه دارند.
بنابراین ،میتوان انتظار داشت که منبع کنترل درونی بر تعهد حرفهای حسابرسان تأثیر مثبت داشته باشد.
افرادی که از سطح باالتری از خودکارآمدی برخوردارند ،اصرار بیشتری بر تالش خود برای دستیابی به اهداف تعیین
شده دارند ،حتی زمانی که با وضعیت دشوار و چالشانگیز (تضاد) مواجه باشند .به همین ترتیب افرادی که خودکارآمدی
کمتری دارند ،در مواجهه با مشکالت ممکن است از تالش خود برای نیل به اهداف تعیین شده ،دست بکشند (بندورا،
 .)7331بنابراین ،انتظار میرود حسابرسان خودکارآمد که همواره حتی در شرایط سخت و دشوار بهدنبال نیل به اهداف
حرفه حسابرسی هستند ،نسبت به سایر حسابرسان تعهد بیشتری به حرفه حسابرسی داشته باشند .از این رو ،پیشبینی
میشود که خودکارآمدی حسابرسان بر تعهد حرفهای آنها تأثیر مثبت داشته باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Self-Efficacy

1. Actor
2. Internal Locus of Control
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بنابراین ،از آنجا که مطابق با نظریه شناخت اجتماعی ،ویژگیهای فردی و محیطی بهگونهای با یکدیگر ارتباط دارند،
بنابراین انتظار بر این است که عالوه بر تأثیر مستقیمی که ویژگیهای فردی حسابرسان بر تعهد حرفهای آنها میگذارد ،با
در نظر گرفتن متغیر محیط ،یعنی جو اخالقی سازمان بهعنوان متغیر میانجی ،این اثر تقویت شود و عالوه بر تأثیر مستقیم،
اثر غیرمستقیم ویژگیهای فردی حسابرسان بر تعهد حرفهای آنها با نقش میانجی جو اخالقی سازمان نیز پیشبینی میشود.
بنابراین ،انتظار میرود تفاوتهای فردی حسابرسان از طریق سازگاری با جو اخالقی سازمان بر تعهد حرفهای آنها تأثیر
مثبت داشته باشد .مفهوم جو اخالقی برای نخستین بار در سال  7331مطرح شد .جو اخالقی سازمان ،ادراک مشترک از
چگونگی مدیریت و حل مسائل اخالقی و آنچه از نظر اخالقی رفتار درست است ،تعریف میشود .بر اساس نظر محققان،
جو اخالقی سازمان ،به مفهوم ادراک اعضای سازمان از درست یا نادرست بودن فعالیتها و رویههای سازمانی است (دمینو
و همکاران.)2175 ،
پیشینه تجربی پژوهش

مهند ،زاالیا و محی )2171( 7در پژوهشی با عنوان «اثر میانجی رضایت شغلی بر ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی و ترک
پیش از موعد کار توسط حسابرسان» به بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی (وجدان و عصبانیت) و رفتار حسابرسی
ناکارآمد (ترک پیش از موعد کار) پرداختند .همچنین آنها نقش میانجی متغیر رضایت شغلی را نیز بررسی کردند .نتایج
پژوهش نشان داد که عصبانیت حسابرس رابطه منفی و معناداری با رضایت شغلی و رابطه مثبت و معناداری با ترک پیش
از موعد کار دارد؛ همچنین وجدان حسابرس رابطه مثبت و معنادار با رضایت شغلی دارد.
هردا و مارتین )2171( 2در پژوهشی با عنوان «اثر تجربه و تعهد حرفهای حسابرس بر پذیرش کمتر گزارش کردن
زمان انجام رسیدگی حسابرسی» به بررسی اثر تعدیلکننده متغیر تجربه حسابرس در ارتباط میان تعهد حرفهای حسابرسان
و پذیرش گزارش کمتر از واقع زمان حسابرسی پرداختند .نمونه آماری آنها  771حسابرس از دو مؤسسه حسابرسی بزرگ
در آمریکا بود .یافتههای پژوهش آنها نشان داد که تجربه حسابرس ،رابطه منفی میان تعهد حرفهای و پذیرش گزارش
کمتر از واقع زمان حسابرسی را تعدیل میکند .به این صورت که فقط بین حسابرسان کم تجربه میتوان رابطه معنادار
تعهد حرفهای و پذیرش گزارش کمتر از واقع زمان حسابرسی را مشاهده کرد.
دمینو و همکارانش ( )2175در پژوهشی با عنوان «اثر سازگاری جو اخالقی بر نگرش سازمانی» به بررسی اثر
سازگاری جو اخالقی بر نگرش سازمانی کارشناسان حسابداری شرکتها پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که سازگاری
حسابداران با جو اخالقی ،بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی آنها اثر مثبت میگذارد .همچنین در این پژوهش ،تأکید مجددی
بر این تئوری شد که درک و برداشت از جو اخالقی یک سازمان ،انعکاسی از خودشیفتگی کارمندان است و همانند معیار
بالقوهای از ریسک تقلب در سازمان عمل میکند.
پاینو و همکارانش ( )2177در پژوهشی با عنوان «تعهد حرفهای و سازمانی در رفتار حسابرسی ناکارآمد» به بررسی
اقالم تأثیرگذار در رفتار حسابرسی ناکارآمد پرداختند .آنها تعهد سازمانی و حرفهای را بهعنوان مقدمه گرایش در رفتار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Herda, & Martin

1. Mohannad, Zalailah, & Mohi
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حسابرسی ناکارآمد بررسی کردند .یافتههای این پژوهش نشان داد که تعهد سازمانی ،عامل مهم پیشبینیکننده رفتار
حسابرسی ناکارآمد است.
شفر ( )2113به بررسی اثر جو اخالقی بر تضاد سازمانی ـ حرفهای و تعهد سازمانی بین حسابداران رسمی چین
پرداخت .برای این منظور ،پرسشنامهای بین  711حسابدار رسمی این کشور توزیع شد .نتایج این پژوهش نشان داد که
ابعاد جو اخالقی با تضاد سازمانی ـ حرفهای و تعهد سازمانی ارتباط معناداری دارد .همچنین ارتباط منفی و معناداری بین
تضاد سازمانی ـ حرفهای و تعهد سازمانی مشاهده شد .آنها به این نتیجه رسیدند که جو اخالقی یکی از عوامل مهم و
اثرگذار بر تعهد سازمانی حسابرسان است.
لئونگ ،هوان و هسو )2119( 7در پژوهشی با عنوان «بررسی ارتباط میان تعهد حرفهای ،تعهد سازمانی و مشارکت
شغلی در مؤسسههای حسابرسی کانادا» به بررسی ارتباط بین این متغیرها میان حسابرسان مستقل پرداختند .جامعه آماری
این پژوهش ،حسابرسان شاغل در مؤسسههای حسابرسی کانادا بود .نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین تعهد حرفهای و
تعهد سازمانی حسابرسان مستقل ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد .رابطه مثبت و معنادار میان مشارکت شغلی و تعهد
حرفهای حسابرسان مستقل از دستاوردهای دیگر این پژوهش بود.
تروی و داگالس )2117( 2در پژوهشی با عنوان «آیا تجانس بین ساختار حسابرسی و منبع کنترل حسابرسان بر
عملکرد شغلی آنها اثر میگذارد؟» رابطه متقابل بین ساختار حسابرسی و منبع کنترل حسابرسان و ارتباط آنها با عملکرد
شغلی این افراد را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که تعامل بین ساختار حسابرسی و منبع کنترل حسابرسان بر
عملکرد شغلی حسابرسان اثر مثبت دارد.
آرانیا و همکارانش ( )7337در پژوهشی با عنوان «بررسی تعهد حرفهای در حسابداران رسمی» به بررسی رابطه تعهد
حرفهای با تعهد سازمانی ،تضاد حرفهای ـ سازمانی ،رضایت از درآمد و سطوح سازمانی پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد
که تعهد به سازمان ،عامل پیشبینیکننده قوی برای تعهد حرفهایِ حسابداران خبره کانادا در تمام سطوح سازمانی است،
تضاد بین تعهد حرفهای و سازمانی بر تعهد حرفهای تأثیر منفی میگذارد یا به بیان دیگر ،تعهد حرفهای را کاهش میدهد
و رضایت از سطح درآمد ،بر تعهد حرفهای که در سطوح باالی سازمانی هستند ،تأثیر مثبتی میگذارد.
بنی مهد و نجاتی ( )7935در پژوهشی با عنوان «رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد کاری حسابرسان» به بررسی
رابطه فرهنگ سازمانی بر اساس تئوری هافستد با تعهد کاری حسابرسان پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که از بین
متغیرهای هافستد ،فقط بین میزان اجتناب از عدم اطمینان با تعهد کاری رابطه وجود دارد و این رابطه معکوس است.
همچنین تعهد کاری بین حسابرسان مرد ،بیشتر از حسابرسان زن است و این تعهد میان حسابرسان شاغل در مؤسسههای
خصوصی بیشتر مشاهده میشود.
خدامرادی و حاجیها ( )7935در پژوهشی با عنوان «نقش فرهنگ اخالقی در عملکرد حسابرسان» آثار فرهنگ
اخالقی در عملکرد حسابرسان (فشار بودجه زمانی حسابرسی ،کیفیت حسابرسی و کمتر گزارش کردن زمان حسابرسی) را
بررسی کردند .جامعه آماری پژوهش ،حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسههای حسابرسی بود .نتایج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Troy & Douglas

1. Leong, Huann, & Hsu
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پژوهش نشان داد که بین فرهنگ اخالقی با بهبود کیفیت گزارش رابطه مثبت و معناداری برقرار است و بین فرهنگ
اخالقی با فشار زمانی حسابرسی و کمتر از واقع گزارش کردن زمان حسابرسی رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
موسوی شیری ،صالحی و احمدنژاد ( )7934در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه تعهد حرفهای و تعهد سازمانی
حسابرسان با رفتار حسابرسی ناکارآمد» به این نتیجه رسیدند که تعهد حرفهای همراه با عناصر آن (تعهد عاطفی ،تعهد
هنجاری و تعهد مستمر) و نیز تعهد سازمانی همراه با عناصر آن (عملکرد سازمانی و غیبت سازمانی) ،رابطه معناداری با
بروز رفتار حسابرسی ناکارآمد دارند.
با توجه به پیشینه نظری و تجربی ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر تدوین شده است:
فرضیه  :7تفاوتهای فردی حسابرسان بر تعهد حرفهای آنها تأثیر مثبت دارد.


فرضیه  :7-7منبع کنترل درونی حسابرسان بر تعهد حرفهای آنها تأثیر مثبت دارد.



فرضیه  :2-7خودکارآمدی حسابرسان بر تعهد حرفهای آنها تأثیر مثبت دارد.

فرضیه  :2تفاوتهای فردی حسابرسان از طریق سازگاری جو اخالقی بر تعهد حرفهای آنها تأثیر غیرمستقیم و مثبت دارد.


فرضیه  :7-2منبع کنترل درونی حسابرسان از طریق سازگاری جو اخالقی بر تعهد حرفهای آنها تأثیر غیرمستقیم
و مثبت دارد.



فرضیه  :2-2خودکارآمدی حسابرسان از طریق سازگاری جو اخالقی بر تعهد حرفهای آنها تأثیر غیرمستقیم و
مثبت دارد.

مدل مفهومی پژوهش

با توجه به پیشینههای نظری و تجربی ،مدل مفهومی پژوهش به شرح شکل  7ترسیم شده که حاکی از رابطه میانجی
جزئی است.

سازگاری جو اخالقی

تفاوتهای فردی حسابرسان:

تعهد حرفهای

ـ منبع کنترل درونی
ـ خودکارآمدی
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش

این پژوهش از نظر ماهیت ،از نوع پژوهشهای کاربردی است و از نظر روش ،توصیفی ـ پیمایشی محسوب میشود.
همچنین ،از آنجا که پژوهش در محیط واقعی ،یعنی سازمان حسابرسی و مؤسسههای حسابرسی اجرا شده است ،در دسته
پژوهشهای میدانی قرار میگیرد .در پژوهش حاضر برای آزمون فرضیه اول و فرضیههای فرعی آن ،از مدلهای رگرسیون
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چند متغیره استفاده شده و بهمنظور آزمون فرضیه دوم و فرضیههای فرعی آن ،آزمون سوبل 7به اجرا درآمده است .در
فرضیه دوم به بررسی تأثیر متغیر میانجی پرداخته شده است .از لحاظ مفهومی و روش آزمون ،متغیر میانجی با متغیر
تعدیلکننده متفاوت است ،در حالی که بسیاری این دو متغیر را یکسان فرض میکنند .متغیر میانجی ،متغیری است که بین
دو متغیر دیگر قرار میگیرد و موجب ارتباط غیرمستقیم آنها با یکدیگر میشود ،اما متغیر تعدیلکننده متغیری است که
جهت و شدت ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار میدهد (عزیزی.)7932 ،
در آزمون سوبل ،اثر کلی متغیر مستقل بر متغیر وابسته شامل اثرهای مستقیم و غیرمستقیم (با در نظر گرفتن نقش
متغیر میانجی ) است .اثر مستقیم شامل اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته و اثر غیرمستقیم ،شامل حاصلضرب ضریب
رگرسیون متغیر مستقل بر متغیر میانجی و ضریب رگرسیون متغیر میانجی بر متغیر وابسته است .رابطه  ،7نحوه محاسبه
اثر کلی متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نشان میدهد.
رابطه )7

اثر غیر مستقیم (حاصلضرب ضرایب رگرسیون)  +اثر مستقیم= اثر کلی

برای تعیین معناداری اثر متغیر میانجی یا به بیان دیگر بررسی معناداری آماری اثر غیرمستقیم متغیر مستقل از طریق
متغیر میانجی بر متغیر وابسته ،آزمون سوبل اجرا شده است .در آزمون سوبل ،مقدار  Z-valueاز طریق رابطه  2بهدست
میآید و در صورتی که این مقدار از مقدار بحرانی سطح خطای  5درصد یعنی  7/31بیشتر باشد ،میتوان در سطح اطمینان
 35درصد ،معناداری اثر غیرمستقیم را تأیید کرد (عزیزی.)7932 ،
رابطه )2

a b
) (b  sa )  (a  sb )  (sa  sb
2

2

2

2

2

2

Z  value 

در این رابطه a ،مقدار ضریب رگرسیون میان متغیر مستقل و متغیر میانجی؛  bمقدار ضریب رگرسیون میان متغیر
میانجی و متغیر وابسته؛  saخطای استاندارد ضریب رگرسیون میان متغیر مستقل و متغیر میانجی و  sbخطای استاندارد
ضریب رگرسیون میان متغیر میانجی و متغیر وابسته است.
روش گردآوری دادهها

دادهها به دو روش عمده گردآوری شدند؛ ابتدا برای تبیین مبانی نظری و جمعآوری پیشینه پژوهش ،از شیوه کتابخانهای
استفاده شد .همچنین دادههای الزم برای تجزیه و تحلیل و بررسی فرضیههای پژوهش ،از طریق پرسشنامه جمعآوری
شدند .پرسشنامه پژوهش در چهار بخش تدوین شد .در بخش اول تعریف کوتاهی از کلیدواژهها ارائه شد؛ در بخش دوم
که مربوط به راهنمای پاسخگویی به سؤالها بود ،در قالب مثال نحوه پاسخگویی به سؤالها تشریح شد؛ بخش سوم شامل
اطالعات عمومی پاسخدهندگان بود و بخش چهارم به متغیرهای اصلی پژوهش اختصاص داشت .از پاسخدهندگان
درخواست شد که به هر سؤال بر اساس مقیاس لیکرت در قالب پنج گزینه از «کامالً موافقم» تا «کامالً مخالفم » پاسخ
دهند .پس از جمعآوری پرسشنامهها ،میانگین نمرات هر بخش که بیانکننده میزان و شدت برخورداری هر فرد از هر
متغیر است ،بهعنوان داده پژوهش ،بررسی و تجزیه و تحلیل شد .به بیان دیگر ،استفاده از میانگین نمرات هر پاسخدهنده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sobel Test
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برای هر متغیر ،دادههای مقطعی را شکل دادند که برای انجام تحلیل در روش رگرسیون چند متغیره بهکار گرفته شدند.
جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری پژوهش ،متشکل از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسههای
حسابرسی بود که بر اساس آخرین آمار (آبان  )7931مندرج در سایت جامعه حسابداران رسمی ایران 7493 ،نفر بودند .با
توجه به محدود بودن جامعه ،از فرمول کوکران برای تعیین اندازه نمونه به شرح رابطه  9استفاده شد.
)(1438)(1.96) 2(0.5)(0.5
 303
)(1438  1)(0.05) 2  (1.96) 2(0.5)(0.5

رابطه )9



N(z  )2 pq
2

(N  1) 2  (z  ) 2 pq

n

2

با توجه به تنوع اشتغال حسابداران رسمی از لحاظ مکانی و مسئولیت و بر اساس طبقهبندی جامعه حسابداران رسمی
ایران ،از نمونهگیری طبقهای استفاده شد .بنابراین ،جدول  ،7طبقه و حجم جامعه و نمونه آماری و جدول  2اطالعات مربوط
به درصد بازگشت پرسشنامه پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .1طبقه ،حجم جامعه و نمونه آماری
حجم نمونه آماری

حجم جامعه آماری
طبقه

حجم

درصد

حجم

طبقه

حسابداران رسمی در استخدام سازمان حسابرسی

272

75

حسابداران رسمی در استخدام سازمان حسابرسی

919 × %75 = 45

حسابداران رسمی در استخدام مؤسسههای حسابرسی

233

21

حسابداران رسمی در استخدام مؤسسههای
حسابرسی

919 × %21 = 17

حسابداران رسمی شریک مؤسسههای حسابرسی

391

15

حسابداران رسمی شریک مؤسسههای حسابرسی

919 × %15 =731

جمع

7493

711

جمع

919

جدول  .5درصد بازگشت پرسشنامه
تعداد ارسال

تعداد دریافت

درصد بازگشت

تعداد اعمال

طبقه نمونه
حسابداران رسمی در استخدام سازمان حسابرسی

45

41

%33

41

حسابداران رسمی در استخدام مؤسسههای حسابرسی

17

11

%33

11

حسابداران رسمی شریک مؤسسههای حسابرسی

731

752

%11

752

جمع

919

252

%39

252

مدل و متغیرهای پژوهش

بهمنظور آزمون فرضیه اول (فرضیههای فرعی  7-7و  )2-7از مدلهای رگرسیون چند متغیره بر مبنای دادههای مقطعی
استفاده میشود .برای این منظور ،رابطههای  4و  5به آزمون فرضیههای فرعی  7-7و  2-7میپردازد .چنانچه در رابطههای
 4و  ،5ضریب  β1معنادار باشد ،فرضیههای فرعی  7-7و  2-7رد نمیشوند.
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رابطه )4

𝑖𝜇 𝑃𝐶𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐼𝐿𝐶𝑖 + 𝛽2 𝐸𝑋𝑖 + 𝛽3 𝐺𝐸𝑁𝑖 + 𝛽4 𝐸𝐷𝑈𝑖 +

رابطه )5

𝑖𝜇 𝑃𝐶𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑆𝐸𝑖 + 𝛽2 𝐸𝑋𝑖 + 𝛽3 𝐺𝐸𝑁𝑖 + 𝛽4 𝐸𝐷𝑈𝑖 +

نحوه سنجش متغیرهایی که در رابطههای  4و  5آمدهاند ،در جدول  9درج شده است.
جدول  .9نحوه سنجش متغیرها
نماد متغیر

نام متغیر

نحوه سنجش متغیر

تعداد سؤال در پرسشنامه

ILC

منبع کنترل درونی

پرسشنامه منبع کنترل کار اسپکتور)7333( 7

 71سؤال (سؤالهای  7تا  71پرسشنامه)

SE

خودکارآمدی

پرسشنامه شرر و آدامز)7339( 2

 71سؤال (سؤالهای  71تا  99پرسشنامه)

ECF

سازگاری جو اخالقی

پرسشنامه ویکتور و کالن)7333( 9

 4سؤال (سؤالهای  94تا  91پرسشنامه)

PC

تعهد حرفهای

پرسشنامه آرانیا و همکاران ()7337

 5سؤال (سؤالهای  93تا  42پرسشنامه)

عالوه بر متغیرهای مندرج در جدول  ،9متغیرهای کنترلی مدلهای رگرسیون به شرح زیر معرفی شدهاند:


تجربه کاری ( :)EXمدت زمان تجربه کاری که از بخش سؤالهای عمومی پرسشنامه استخراج میشود ،در
صورتی که تجربه حسابرس کمتر از  71سال باشد ،عدد  ،7بین  77تا  21سال باشد عدد  2و اگر بیشتر از 21
سال باشد عدد  9اختصاص داده میشود.

 جنسیت ( :)GENیک متغیر اسمی است که با مقدار یک و صفر نشان داده میشود .اگر حسابرس مرد باشد ،عدد
یک و اگر زن باشد عدد صفر برای آن در نظر گرفته میشود.


میزان تحصیالت ( :)EDUیک متغیر فاصلهای است که با مقادیر  7تا  9نشان داده میشود .اگر حسابرس دارای
تحصیالت کارشناسی و پایینتر باشد عدد  ،7کارشناس ارشد عدد  2و دکتری عدد  9اختصاص داده میشود.

یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

ویژگیهای عمومی پاسخدهندگان مندرج در جدول  4نشان میدهد حدود  35درصد پاسخدهندگان مرد هستند .با توجه به
اینکه اغلب حسابداران رسمی ایران را مردها تشکیل میدهند ،چنین درصد مشارکتی پیشبینی میشد .درباره ویژگی نوع
مدرک تحصیلی پاسخدهندگان ،نتایج نشان میدهد حدود  99درصد دارای مدرک کارشناسی 11 ،درصد دارای مدرک
کارشناسی ارشد و  1درصد دارای مدرک دکتری بودهاند .در خصوص تجربه کاری باید اذعان داشت که حدود  73درصد از
پاسخدهندگان دارای تجربه حرفهای کمتر از  71سال ،حدود  93درصد بین  77تا  21سال و حدود  42درصد بیشتر از 21
سال دارای تجربه حرفهای بودهاند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Victor, & Cullen

1. Spector
2. Sherer, & Adams
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جدول  .6ویژگیهای عمومی پاسخدهندگان
ردیف

متغیر

7

جنسیت

2

مدرک تحصیلی

9

رشته تحصیلی

4

تجربه کاری

طبقه

فراوانی

درصد

مرد
زن
کارشناس و پایینتر
کارشناس ارشد
دکتری
حسابداری
مدیریت
اقتصاد
سایر
71 -7
21-77
بیشتر از  21سال

275
91
34
751
73
223
72
3
2
43
33
715

%35
%75
%99
%11
%1
%37
%5
%9
%7
%73
%93
%42

اطالعات مربوط به آمار توصیفی متغیرها در جدول  5نشان داده شده است .بر این اساس ،میانگین متغیرهای منبع
کنترل درونی ،خودکارآمدی ،سازگاری جو اخالقی و تعهد حرفهای ،بیشتر از میانگین نمرات پرسشنامه (نمره  )5است.
جدول  .2آمار توصیفی متغیرها
متغیرهای پژوهش

تعداد

دامنه

حداقل

حداکثر

میانگین

میانه

انحراف معیار

منبع کنترل درونی ()ILC

252

5/15

9/25

3

1/17

1/25

7/22

خودکارآمدی ()SE

252

5/11

9/34

3

1/11

3/73

7/71

سازگاری جو اخالقی ()ECF

252

3

7

3

1/41

1/15

2/13

تعهد حرفهای ()PC

252

1

9

3

1/34

3/11

7/91

جنسیت ()GEN

252

7

1

7

1/35

7

1/95

تجربه کاری ()EX

252

2

7

9

2/29

2

1/15

میزان تحصیالت ()EDU

252

2

7

9

7/14

2

1/53

بهمنظور بررسی روایی محتوایی پرسشنامه از نظر و قضاوت متخصصان در این حوزه بهره برده شد .همچنین ،پایایی
پرسشنامه نیز با استفاده از معیار آلفای کرونباخ بررسی شد .چنانچه ضریب آلفای کرونباخ بیشتر از  11درصد گزارش شده
باشد ،حاکی از پایایی پرسشنامه است .همانطور که در جدول  1مشخص است ،نتایج بهدستآمده نشان میدهد پرسشنامه
پژوهش از پایایی مناسبی برخوردار است.
جدول  .4نتیجه آزمون آلفای کرونباخ
تعداد پرسش

آلفای کرونباخ

متغیر
منبع کنترل درونی ()ILC

71

1/313

خودکارآمدی ()SE

71

1/321

سازگاری جو اخالقی ()ECF

4

1/311

تعهد حرفهای ()PC

5

1/334
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آزمون فرضیههای پژوهش

با توجه به اینکه برای آزمون فرضیههای فرعی  7-7و  2-7از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده میشود،
بررسی فروض کالسیک رگرسیون اهمیت زیادی دارد .از آنجا که دادههای پژوهش از نوع دادههای مقطعی است ،همسانی
واریانس خطاها و نیز همخطی میان متغیرهای مستقل بررسی شد .برای بررسی همسانی واریانس خطاها ،آزمون بروش ـ
پاگان ـ گادفری به اجرا درآمد ،نتایج این آزمون نشان داد که رابطههای  4و  5که برای آزمون فرضیههای فرعی  7-7و
 2-7استفاده شده است ،مشکل ناهمسانی واریانس دارند که با استفاده از تصحیح وایت 7این مشکل رفع شد .همچنین
نتایج آزمون  VIFبرای بررسی وجود یا عدم وجود همخطی نشان داد که در هیچ یک از رابطهها مشکل همخطی بین
متغیرهای مستقل وجود ندارد.
آزمون فرضیه اصلی اول

فرضیه اصلی اول پژوهش بیان میکند که «تفاوتهای فردی حسابرسان بر تعهد حرفهای آنها تأثیر مثبت دارد» .این
فرضیه در قالب دو فرضیه فرعی  7-7و  2-7بررسی شده است.
آزمون فرضیه فرعی 1-1

در فرضیه فرعی  7-7پژوهش مطرح شده است که «منبع کنترل درونی حسابرسان بر تعهد حرفهای آنها تأثیر مثبت دارد».
نتیجه برآورد رابطه  4که به آزمون فرضیه فرعی  7-7پژوهش میپردازد ،در جدول  1آمده است .با توجه به آماره  Fمدل
( )51/154و مقدار احتمال آن که کمتر از  5درصد است ،میتوان ادعا کرد که در سطح اطمینان  35درصد ،مدل برآورد
شده معنادار است .همچنین با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده مدل که حدود  41درصد بهدست آمده ،میتوان گفت که
متغیرهای مستقل و کنترلی مدل 41 ،درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند.
جدول  .4نتیجه آزمون فرضیه فرعی ( 1-1رگرسیون حداقل مربعات با اعمال تصحیح وایت)
𝑖𝜇 𝑃𝐶𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐼𝐿𝐶𝑖 + 𝛽2 𝐸𝑋𝑖 + 𝛽3 𝐺𝐸𝑁𝑖 + 𝛽4 𝐸𝐷𝑈𝑖 +

نماد

ضریب

خطای استاندارد

آماره t

ارزش احتمال

متغیر

β0

2/592

1/595

4/192

1/111

منبع کنترل درونی

ILC

1/171

1/113

71/927

1/111

تجربه کاری

EX

1/717

1/711

7/575

1/797

جنسیت

GEN

1/112

1/737

1/922

1/143

تحصیالت

EDU

-1/119

1/721

-1/537

1/512

عرض از مبدأ

ضریب تعیین

1/413

ضریب تعیین تعدیل شده

1/411

آماره ( Fارزش احتمال)

)1/111( 51/154

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. White Correction

654

فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،1934 ،دوره  ،52شماره 9

ضریب متغیر منبع کنترل درونی ( )1/171و سطح معناداری آن که کمتر از سطح خطای  5درصد است ،نشان میدهند
منبع کنترل درونی دارای تأثیر مثبت و معنادار بر تعهد حرفهای حسابرسان است .بنابراین ،در سطح اطمینان  35درصد،
فرضیه فرعی  7-7پژوهش رد نمیشود .همچنین ،رابطه معناداری بین متغیرهای کنترلی (تجربه کاری ،جنسیت و
تحصیالت) و تعهد حرفهای مشاهده نشده است.
آزمون فرضیه فرعی 5-1

نتایج آزمون فرضیه فرعی  2-7پژوهش در جدول  3گزارش شده است .در فرضیه فرعی  2-7مطرح شده که «خودکارآمدی
حسابرسان بر تعهد حرفهای آنها تأثیر مثبت دارد» .با توجه به آماره  Fمدل ( )44/154و مقدار احتمال آن که کمتر از 5
درصد است ،میتوان ادعا کرد که در سطح اطمینان  35درصد ،مدل برآورد شده معنادار است .همچنین با توجه به ضریب
تعیین تعدیل شده مدل که حدود  47درصد است ،میتوان گفت که متغیرهای مستقل و کنترلی مدل 47 ،درصد از تغییرات
متغیر وابسته را توضیح میدهند.
با توجه به ضریب متغیر خودکارآمدی ( )1/112و سطح معناداری آن که کمتر از  5درصد بهدست آمده ،میتوان بیان
کرد که در سطح اطمینان  35درصد ،خودکارآمدی بر تعهد حرفهای حسابرسان تأثیر مثبت و معناداری میگذارد .بنابراین
در سطح اطمینان  35درصد ،فرضیه فرعی  2-7پژوهش رد نمیشود .همچنین ،در خصوص متغیرهای کنترلی میتوان
بیان کرد که تجربه کاری دارای تأثیر مثبت و معنادار بر تعهد حرفهای است ،اما جنسیت و سطح تحصیالت اثر معناداری
بر تعهد حرفهای ندارند.
جدول  .4نتیجه آزمون فرضیه فرعی ( 5-1رگرسیون حداقل مربعات با اعمال تصحیح وایت)
𝑖𝜇 𝑃𝐶𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑆𝐸𝑖 + 𝛽2 𝐸𝑋𝑖 + 𝛽3 𝐺𝐸𝑁𝑖 + 𝛽4 𝐸𝐷𝑈𝑖 +

نماد

ضریب

خطایاستاندارد

آماره t

ارزش احتمال

متغیر
عرض از مبدأ

β0

2/757

1/119

9/739

1/112

خودکارآمدی

SE

1/112

1/131

1/147

1/111

تجربه کاری

EX

1/231

1/714

2/153

1/111

جنسیت

GEN

1/137

1/277

1/497

1/111

تحصیالت

EDU

-1/111

1/797

-1/451

1/143

ضریب تعیین

1/471

ضریب تعیین تعدیل شده

1/411

آماره ( Fارزش احتمال)

)1/111( 44/154

آزمون فرضیه اصلی دوم

در فرضیه دوم پژوهش بیان شده است که « تفاوتهای فردی حسابرسان از طریق سازگاری جو اخالقی بر تعهد حرفهای
آنها تأثیر غیرمستقیم و مثبت دارد» .این فرضیه در قالب دو فرضیه فرعی  7-2و  2-2بررسی شدهاند.
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آزمون فرضیه فرعی 1-5

فرضیه فرعی  7-2پژوهش بیان میکند که «منبع کنترل درونی حسابرسان از طریق سازگاری جو اخالقی بر تعهد حرفهای
آنها تأثیر غیرمستقیم و مثبت دارد » .بنابراین ،در این فرضیه ،متغیر سازگاری جو اخالقی یک متغیر میانجی است که برای
بررسی آن از آزمون سوبل استفاده شده است .بر این اساس ،تأثیر مستقیم منبع کنترل درونی بر تعهد حرفهای از طریق
رابطه  4در فرضیه فرعی  7-7بررسی شد که ضریب متغیر منبع کنترل درونی مثبت ( )1/171و معنادار بود .همچنین ،اثر
منبع کنترل درونی (متغیر مستقل) بر سازگاری جو اخالقی (متغیر میانجی) و نیز اثر سازگاری جو اخالقی (متغیر میانجی)
بر تعهد حرفهای (متغیر وابسته) بررسی شد که ضریب رگرسیون در هر دو مدل با مقدار بهترتیب  1/342و  1/913مثبت و
معنادار بود .بنابراین ،اثر کلی منبع کنترل درونی از طریق سازگاری حسابرسان با جو اخالقی بر تعهد حرفهای بر اساس
رابطه  1به شرح زیر محاسبه میشود.
رابطه )1

 = 1/171 + )1/342 × 1/913 ( =7/114اثر کلی

از طرف دیگر ،نتایج آزمون سوبل نشان داد که آماره این آزمون  1/31و ارزش احتمال آن کمتر از  5درصد است که
نقش میانجی متغیر سازگاری جو اخالقی یا به بیان دیگر ،معنادار بودن اثر غیرمستقیم منبع کنترل درونی بر تعهد حرفهای
را بهواسطه سازگاری با جو اخالقی تأیید میکند .بنابراین در سطح اطمینان  35درصد ،فرضیه فرعی  7-2پژوهش رد
نمیشود.
آزمون فرضیه فرعی 5-5

در فرضیه فرعی  2-2آمده است که «خودکارآمدی حسابرسان از طریق سازگاری جو اخالقی بر تعهد حرفهای آنها تأثیر
غیرمستقیم و مثبت دارد» .بر این اساس ،تأثیر مستقیم خودکارآمدی بر تعهد حرفهای از طریق رابطه  5در فرضیه فرعی
 2-7بررسی شد که ضریب متغیر خودکارآمدی مثبت ( )1/112و معنادار بود .همچنین ،اثر خودکارآمدی (متغیر مستقل) بر
سازگاری جو اخالقی (متغیر میانجی) و نیز اثر سازگاری جو اخالقی (متغیر میانجی) بر تعهد حرفهای (متغیر وابسته) بررسی
شدند که ضریب رگرسیون در هر دو مدل بهترتیب با مقدار  1/199و  1/913مثبت و معنادار بود .بنابراین ،اثر کلی
خودکارآمدی از طریق سازگاری حسابرسان با جو اخالقی بر تعهد حرفهای بر اساس رابطه  1به شرح زیر محاسبه میشود.
رابطه )1

 = 1/112 + )1/199 × 1/913 ( =1/392اثر کلی

همچنین ،نتایج آزمون سوبل نشان داد که آماره این آزمون  5/15و ارزش احتمال آن کمتر از  5درصد است که تأیید
کننده نقش میانجی متغیر سازگاری جو اخالقی یا به بیان دیگر ،معنادار بودن اثر غیرمستقیم خودکارآمدی بر تعهد حرفهای
بهواسطه سازگاری با جو اخالقی است .بنابراین در سطح اطمینان  35درصد ،فرضیه فرعی  2-2پژوهش رد نمیشود.
نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پژوهش به بررسی تأثیر تفاوتهای فردی بر تعهد حرفهای حسابرسان و نیز بررسی اثر میانجی سازگاری جو اخالقی
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پرداخته شد .به بیان دیگر ،هدف این پژوهش بررسی تأثیر تفاوتهای فردی حسابرسان بر تعهد حرفهای آنها از طریق
سازگاری با جو اخالقی سازمان یا مؤسسه تحت استخدام بوده است .برای این منظور ،مطابق با تئوری شناخت اجتماعی،
از دو معیار منبع کنترل درونی و خودکارآمدی بهعنوان تفاوتهای فردی حسابرسان استفاده شد .عوامل بسیاری ممکن
است بر تعهد حرفهای حسابرسان مستقل تأثیرگذار باشند ،اما یکی از مهمترین عوامل ،ویژگیهای فردی حسابرسان است.
مطابق تئوری شناخت اجتماعی ،محیط نیز میتواند بر رفتار افراد تأثیرگذار باشد .بنابراین مطابق این تئوری ،ویژگیهای
فردی حسابرسان میتواند از طریق تأثیر بر سازگاری جو اخالقی (محیط) بر تعهد حرفهای آنها اثرگذار باشد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،منبع کنترل درونی حسابرسان بر تعهد حرفهای آنها اثر مثبت و معنادار دارد .این نتیجه
حاکی از آن است که حسابداران رسمی ایران که منبع کنترل درونی باالیی دارند و دلیل همه اتفاقهای خوب و بدی که
برای آنها و حرفه حسابرسی روی میدهد را در درون خود جستوجو میکنند ،تعهد بیشتری به حرفه خود دارند .بنابراین
فرضیه فرعی  7-7پژوهش رد نمیشود .این نتیجه مشابه یافتههای دمینو و همکاران ( )2175و تروی و داگالس ()2117
است .طبق نتایج پژوهش ،خودکارآمدی حسابرسان مستقل دارای اثر مثبت و معنادار بر تعهد حرفهای آنهاست .از این رو،
فرضیه فرعی  2-7پژوهش رد نمیشود .این نتیجه با یافتههای پژوهش دمینو و همکاران ( )2175سازگاری دارد .بنابراین،
در مجموع میتوان نتیجه گرفت که تفاوتهای فردی حسابرسان دارای تأثیر مثبت و معنادار بر تعهد حرفهای آنهاست .از
این رو ،فرضیه اصلی اول پژوهش رد نمیشود.
یکی دیگر از نتایج پژوهش حاضر این است که سازگاری حسابرسان با جو اخالقی سازمان ،موجب بهبود و تقویت
اثرگذاری منبع کنترل درونی و خودکارآمدی حسابرسان بر تعهد حرفهای آنها شده است .به بیان دیگر ،نتایج پژوهش نشان
داد که عالوه بر تأثیر مستقیمی که منبع کنترل درونی و خودکارآمدی حسابرسان بر تعهد حرفهای آنها دارند ،از طریق
سازگاری حسابرسان با جو اخالقی سازمان نیز تأثیر غیرمستقیمی بر تعهد حرفهای میگذارند .شایان ذکر است که بر اساس
نتایج بهدستآمده میتوان بیان کرد که نقش مهم و مثبت اخالق و رفتار حرفهای در حرفه حسابرسی که بهطور مکرر بر
آن تأکید شده ،در محیط حسابرسی ایران و در دیدگاه و نگرش حسابرسان نیز مشهود بوده است .بنابراین فرضیههای فرعی
 7-2و  2-2و در نتیجه فرضیه اصلی دوم پژوهش نیز رد نمیشوند .نتایج این بخش از پژوهش مشابه نتایج پژوهش دمینو
و همکاران ( )2175است.
یافتههای پژوهش نشاندهنده تأثیر تفاوتهای فردی حسابرسان بر تعهد حرفهای آنهاست .همچنین ،نقش جو اخالقی
سازمان (محیط) بهعنوان متغیر میانجی جزئی در تأثیرگذاری تفاوتهای فردی حسابرسان بر تعهد حرفهای آنها تأیید شد.
به بیان دیگر ،تفاوتهای فردی حسابرسان هم بهصورت مستقیم بر تعهد حرفهای حسابرسان تأثیرگذار است و هم بهواسطه
متغیر سازگاری جو اخالقی در یک رابطه میانجی جزئی بر تعهد حرفهای مؤثر است .بنابراین ،این نتایج با مبانی نظری
تئوری شناخت اجتماعی که اعتقاد به تأثیر ویژگیهای فردی و محیط بر رفتار انسان دارد ،سازگار است و میتوان گفت که
با انجام پژوهش حاضر ،آزمون این نظریه میان اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران به تأیید رسید.
با توجه به نتایج پژوهش ،به مدیران سازمان حسابرسی و مؤسسههای حسابرسی پیشنهاد میشود با برگزاری
کالسهای آموزشی و جلسههای متعدد با کارکنان ،موجب شوند که همکاران ،آشنایی و درک مستمر بیشتری نسبت به
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اخالق حرفهای کسب کنند و خود را با جو اخالقی مناسبی که در سازمان (مؤسسه) استقرار یافته است ،سازگار نمایند.
همچنین ،به مدیران ارشد جامعه حسابداران رسمی پیشنهاد میشود بهمنظور اعتالی تعهد حسابداران رسمی به حرفه
حسابرسی که امروزه بیش از پیش در کانون توجه ذینفعان است ،نظارت مستمر و ویژهای بهمنظور بررسی رعایت اخالق
حرفهای در مؤسسههای حسابرسی داشته باشند .از سوی دیگر ،به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد میشود در
دستورالعمل مؤسسههای حسابرسی معتمد بورس ،با گنجاندن لزوم رعایت موازین اخالقی و رفتار حرفهای توسط مؤسسهها،
بهعنوان یکی از شرایط مهم برای پذیرش مؤسسههای معتمد بورس ،در اعتالی کیفیت حسابرسی و تعهد حسابرسان به
حرفه سهیم باشند.
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