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  علمي پژوهشي فصلنامه
  دانش حسابداري و حسابرسي مديريت

 1392 تابستان/ ششمشماره /  دومسال 

  
  
  

 
  بررسي تأثير تيپ هاي شخصيتي حسابرسان بر محتواي گزارش حسابرسي

 
  

   زاده رسول برادران حسن
  استاد يارگروه حسابداري، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تبريز

   بهرام فتاحي اصل
  علوم تربيتي، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد شبستر استاديار گروه

   سودا ابوالحسن زاده
  كارشناس ارشد حسابداري، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تبريز

  
  

   چكيده
حسابرسان بر محتواي گزارش حسابرسي با استفاده تحقيق حاضر با هدف بررسي چگونگي تأثير تيپ هاي شخصيتي 

صورت  89الي  87از گزارش مديران سازمان حسابرسي و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي طي دوره ي زماني 
اين پژوهش از لحاظ روش انجام، علي پس از وقوع و از لحاظ ارتباط با محيط پيرامون در زمره ي تحقيقات . گرفته است
نتايج . در اين تحقيق از مدل رگرسيون چندگانه و لجستيك براي آزمون فرضيه ها  استفاده شده است. باشدرفتاري مي 

حاصل از تحقيق بيانگر اين است كه روان رنجوري بر نوع اظهار نظر حسابرس و تعداد بند شرط گزارش حسابرسي تأثير 
ي دار و مثبت دارد ولي بر نوع بند شرط گزارش حسابرس معني دار و منفي و بر تعداد بند بعد از اظهار نظر تأثير معن

برون گرايي بر نوع اظهار نظر حسابرس، نوع بند شرط،  تعداد بند شرط و تعداد بند بعد از اظهار . تأثيري معني دار ندارد
بند شرط، نوع اظهار  انعطاف پذيري بر نوع بند شرط تأثير معني دار و مثبت ولي بر تعداد. نظر تأثير معني دار و منفي دارد

توافق پذيري بر نوع اظهار نظر حسابرس، نوع بند . نظر حسابرس و تعداد بند بعد از اظهار نظر تأثيري معني دار ندارد
با وجدان بودن بر تعداد بند بعد از اظهار . شرط، تعداد بند شرط و تعداد بند بعد از اظهار نظر تأثير معني دار و مثبت دارد

  .ني دار و مثبت دارد ولي بر نوع اظهار نظر، نوع بند شرط و تعداد بند شرط تأثيري معني دار نداردنظر تأثير مع
  
  .تيپ شخصيتي حسابرسان، روانشناسي و حسابرسي، محتواي گزارش حسابرسي :كليدي هاي هواژ
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  مقدمه -1
در اين پژوهش به بررسي تأثير پنج ويژگي شخصيتي 

روان رنجوري، برون گرايي، انعطاف پذيري، (حسابرسان 
بر محتواي گزارش ) توافق پذيري و با وجدان بودن

حسابرسي پرداختيم و به عكس پژوهش هاي پيشين كه 
بيشتر بر عوامل غير شخصي توجه داشته اند، عوامل 

و وظيفه  نقش. يمشخصي را مورد توجه قرار داد
صاحبان سرمايه و ، حسابداران حرفه اي در قبال جامعه

نان آديگر اشخاص ذيحق و ذينفع ايجاب مي كند كه 
اصول عمومي اخالق حسنه را در همه جنبه ها رعايت 

پذيرش،  كنند و به آيين رفتار حرفه اي پايبند باشند و
رفه كه الزمه ي فعاليت در هر ح اعتبار و احترام اجتماعي

بيشتر مطالعات انجام شده بر روي . دبه دست آورن، را است
دهند كه شخصيت، عملكرد  عملكرد شغلي نشان مي

شغلي را تحت تأثير قرار مي دهد و برخي از عوامل 
ميتواند به عنوان پيش بيني ) فطري(شخصيتي ذاتي 

كننده ي عملكرد شغلي در حسابداري مورد استفاده قرار 
تا كنون مطالعات محدودي در ). 1999اشتون،(گيرد 

زمينه بررسي تيپ هاي شخصيتي حسابرسان بر اساس 
مدل پنج عاملي انجام گرفته است، هدف ما در اين مطالعه 
بررسي تأثير تيپ هاي شخصيتي حسابرسان بر محتواي 
گزارش حسابرسي است و به سؤال اساسي زير پاسخ داده 

  :شد
محتواي گزارش تأثير تيپ هاي شخصيتي حسابرسان بر 

  حسابرسي چگونه است؟ 
  
  مروري بر مباني نظري و پيشينه پژوهش -2

حسابرسان در انجام مراحل حسابرسي با دو گروه 
گروه اول مربوط به اين . شوند مسائل و مشكالت مواجه مي

از حسابرس وجود دارد » چه انتظاراتي« موضوع است كه 
سابرس و گروه دوم در رابطه با اين مطلب است كه ح

تواند به اين انتظارات جامه ي عمل بپوشاند  مي» چگونه«
  : برخي از اين مسائل و مشكالت عبارتند از

با توجه به مدل تصميم گيري استفاده كنندگان صورت  -
شوند؟ و  تلقي مي» مربوط«هاي مالي، چه اطالعاتي

تواند اين اطالعات را شناسايي  حسابرس چگونه مي
  كند؟    

چطور » قابليت اعتماد«با توجه به ويژگي كيفي  -
تواند گواهي كند كه اطالعات گزارش  حسابرس مي

شده، به طرز صادقانه اي رويدادهاي واقعي مربوط به 
كنند؟ توقع اظهار  موضوع هاي گزارش شده را ارائه مي

نظر درباره صداقت در ارائه اطالعات گزارش شده، از 
نظري و سوي تدوين كنندگان چارچوب 

استانداردهاي حسابداري به وجود آمده است، اما 
معيار مشخصي براي تعيين اين موضوع كه حسابرسان 
و ديگران در عمل اين ويژگي را چگونه بايد 

 . تفسيرنمايند، وجود ندارد
دامنه ي مسئوليت حسابرس در كشف تقلب و گزارش  -

موارد غير قانوني و بر خالف هنجارهاي جامعه تا 
حسابرس در صورت برخورد با هر يك از  كجاست؟

موارد مذكور آن ها را به چه كسي بايد گزارش كند؟ 
بر آن است كه حسابرس بايد مسئول  انتظارات عمومي 

اين مسائل باشد، اگر چه حرفه حسابرسي مسئوليت 
كامل حسابرس در رابطه با اين مسائل را به شدت 

 .كند تكذيب مي
. مسائل فراواني وجود دارد در ارتباط با رفتار حسابرس -

به عنوان مثال چه برداشتي از استقالل حسابرس 
تواند وضعيت  شود؟ يا اينكه حسابرس چگونه مي مي

استقالل خود را حفظ كند؟ حسابرس بايد از استقالل 
ظاهري و باطني برخوردار باشد، ليكن دستيابي به اين 
امر از دير باز يكي از مشكالت عديده ي حسابرسي 

 . ستا
تعدادي از تقلب هاي بزرگ صورت گرفته در سال  -

 3و ورلدكام 2مثل مورد شركت هاي انرون(هاي اخير 
. موجب سوءظن به حسابرسان شده است) در آمريكا

به اين بهانه كه حسابرسان در هنگام برخورد با تقلب 
مديريت و حفظ استقالل در انجام وظيفه اجتماعي 

 . اند جامعه كوتاهي كردهخود مبني بر حمايت از منافع 
با ورود به هزاره ي جديد و گسترش اطالعات و  -

ارتباطات، ايجاد سازمان هاي مجازي به كمك سيستم 
نقش حسابرس در مورد گزارشگري ... هاي رايانه اي و 

  ).1384حساس يگانه، (الكترونيك چگونه است؟ 
با وجود اين مسائل و مشكالت در حرفه حسابرسي و  

هاي آن و با دقت در استانداردهاي عمومي استاندارد
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باشد،  حسابرسي كه شامل صالحيت فردي حسابرسان مي 
بيشتر به اهميت ويژگي هاي شخصيتي و خصوصيات 

اصول . بريم اخالقي حسابرسان در تهيه گزارش پي مي
 درست  اي نيز كه شامل در آيين رفتار حرفه بنيادي
و  رازداري اي، صالحيت و مراقبت حرفه طرفي، بي ،كاري

  .باشد است، مؤيد همين مطلب ميرفتار حرفه اي 
تحقيقات رفتاري در حسابرسي شامل بررسي نظريه 
ها و روش هاي علوم رفتاري است كه به بررسي رابطه 

به . پردازد بين اطالعات حسابداري و رفتار حسابرسان مي
از فرايند  اي بخش مهمي دليل اين كه اظهار نظر حرفه

است، در بيست سال گذشته تعداد مطالعات  حسابرسي
محققان زيادي . رفتاري در حسابرسي افزايش يافته است

تالش كرده اند كه به بررسي ارتباط بين اطالعات 
رفتارهاي انساني و جنبه هاي مختلف تئوري و نظريه هاي 

با اين حال تصميم گيري . تصميم گيري رفتاري بپردازند
يچيدگي مسائل مربوط به رفتاري به دليل عظمت و پ

رفتار انسان، به طور كامل قابل توضيح نيست 
  ).1987، 4عبدالمحمدي و رايت(

شخصيت يكي از راه هاي به تصوير كشيدن  
                          ً                    خصوصيات انسان است كه معموال  به تعدادي ويژگي يا 

كاپالن و . شود              ً                    مميزه ي نسبتا  ثابت رفتاري اطالق مي
عنوان يك برچسب نيز شخصيت را به ) 1982( 5سادوك

تشخيص كلي براي رفتار قابل مشاهده فرد و تجارب 
به نقل از (قابل بيان او تعريف كرده اند ) ذهني(دروني 

در اين پژوهش منظور از تيپ هاي ). 1389ماليي، 
پنج عامل ( شخصيتي، ويژگي ها و عوامل شخصيتي مدل 

 :پنج عامل اصلي يا بزرگ، عبارتند از. است) اصلي يا بزرگ
كه ثبات عاطفي نيز ) N( 6)روان نژندي(روان رنجوري 

دلپذير (پذيري  ، توافق)E( 7شود، برونگرايي ناميده مي
 9)انعطاف پذيري(، گشودگي در برابر تجربه (A)  8)بودن

)O ( و با وجدان بودن)( 10)وظيفه شناسيc .( ديويدسون
كه در مطالعات خود به بررسي ويژگي ) 1995( 11و هارت

اند و  انعطاف پذيري در حسابرسان پرداخته شخصيتي
توانايي و پايداري صفات و خصوصيات حسابرسان را با 
عموم مردم مقايسه كرده اند، به اين نتيجه رسيده اند كه 
حسابرسان نمره متوسط به بااليي در ويژگي هاي 

عالوه . شخصيتي مرتبط با انعطاف پذيري كسب كرده اند

شركا و (ه حسابرسان بانفوذ بر اين آن ها دريافتند ك
) كنند  حسابرساني كه در شركت هاي بزرگ فعاليت مي

نسبت به حسابرساني كه نفوذ كمتري دارند، از سطح 
به طور كلي آن ها به . بااليي از انعطاف پذيري برخوردارند

اين نتيجه رسيدند كه حسابرسان با نفوذ، داراي پتانسيل 
غييرات و نو آوري در روحي و رواني الزم براي پذيرش ت

در ) 2006(  12گاندري و لينه. باشند حرفه خودشان مي
مطالعات خود به اين نتيجه رسيدند كه نوع شخصيت 
حسابرسان بطور مستقيم تمايل و عالقه ي آن ها را براي 
مواجه شدن با عوامل مؤثر در كاهش كيفيت فعاليت هاي 

  . تحت تاثير قرار داده است RAQP(13(حسابرسي 
، و وظيفه حسابداران حرفه اي در قبال جامعه قشن

صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق و ذينفع ايجاب 
نان اصول عمومي اخالق حسنه را در همه آمي كند كه 

جنبه ها رعايت كنند و به آيين رفتار حرفه اي پايبند 
را كه الزمه ي  پذيرش، اعتبار و احترام اجتماعي باشند و

حرفه . دبه دست آورن، را رفه استفعاليت در هر ح
به  حسابداري از منضبط ترين حرفه هاي دنيا است و

كند، از اعتبار و  دليل نوع و ماهيت خدماتي كه ارايه مي
پايبندي به اصول اخالقي . اعتماد خاصي بر خوردار است

نيز از شخصيت ذاتي و اعتقادات شخصي فرد سرچشمه 
در نتيجه . و مقرراتگيرد و نه از يك رشته قوانين  مي

بايد فراتر از مجموعه اي از  اي مي ابعاد درست كاري حرفه
انجمن حسابداري (اي باشد  آيين نامه هاي حرفه

  ).1973آمريكا،
سرچشمه ارزش حسابرسي صورت هاي مالي، قضاوت  
به شرح ) اجماع(اي حسابرس و قضاوت هاي جمعي  حرفه

  اران رسميانجمن حسابد. استانداردهاي حسابرسي است
قضاوت : كند اي را اين گونه تعريف مي كانادا قضاوت حرفه

اي در حسابرسي به معناي كاربرد دانش و تجربه در  حرفه
چارچوب استانداردهاي حسابداري، حسابرسي و آيين 

اي براي تصميم گيري در باره انتخاب يك  رفتار حرفه
و  با وجود ابزار. گزينه از ميان گزينه هاي مختلف است

روش هاي مختلف مورد استفاده در فرايند حسابرسي، 
حسابرسي بيش از هر چيز يك فرايند قضاوتي است و 
حسابرسان در زمينه هاي گوناگون بايد قضاوت كنند 

با دقت در استانداردهاي عمومي ). 1390كده و ساالري،(
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باشد،  حسابرسي كه شامل صالحيت فردي حسابرسان مي 
ي هاي شخصيتي و خصوصيات بيشتر به اهميت ويژگ

اصول . بريم اخالقي حسابرسان در تهيه گزارش پي مي
صالحيت و  اي نيز كه شامل در آيين رفتار حرفه بنيادي

 بي ،اي درستكاري رفتار حرفهو  اي رازداري مراقبت حرفه
 14مولينا و پرز. باشد است، مؤيد همين مطلب مي  طرفي،

در مطالعات خود به بررسي رابطه بين ) 2002(
هاي منحصر به فرد حسابرسان و عواملي كه موجب  ويژگي
شود، پرداختند و  گيري اظهار نظر اوليه حسابرس مي شكل

به اين نتيجه رسيدند كه بين نوع شخصيت حسابرسان و 
در شكل گيري اظهار ) كيفي و كمي(ساير عوامل مؤثر 

جفر و . ابطه معناداري وجود نداردنظر حسابرسان، هيچ ر
به بررسي تأثير مدل پنج عامل ) 2010( 15همكاران

 روان رنجوري، برونگرايي، با وجدان بودن، (شخصيتي 

بر توانايي ) گشودگي در برابر تجربه و توافق پذيري
حسابرسان در ارزيابي خطر تقلب و تعيين احتمال تقلب 

وامل شخصيتي پرداختند و دريافتند كه هيچ يك از ع
تأثيري بر توانايي حسابرسان در ارزيابي ريسك تقلب و 

ولي . توانايي آنها در تعيين احتمال وقوع تقلب نداشت
در مطالعات خود به اين نتيجه رسيد ) 1984( 16پينكاس

در توانايي حسابرسان براي  كه شخصيت اثر مستقيمي
 در )2012( 17خونداكار و همكاران. شناسايي تقلب داشت

مطالعه خود به بررسي و مقايسه اولويت تعامل اجتماعي 
 حسابداران عمومي 18 (CIA)بين حسابرسان داخلي 

CPA) (19  بوسيله شركتهاي حسابداري آمريكايي
گيري رفتار  جهت  اند، پرداختند و پرسشنامه استخدام شده

را به حسابرسان بزرگ 20 (FIRO-B)و روابط بين فردي 
نوب شرقي آمريكا واقع شده بود، كه در بخش غربي و ج

فرستاند و به اين نتايج رسيدند كه بين امتيازات دو گروه 
اي وجود داشت و حسابرسان داخلي تعامل  تفاوت عمده

  .داشتند اجتماعي كمتري نسبت به حسابداران عمومي 
  
  فرضيه هاي پژوهش -3
تيپ هاي شخصيتي حسابرسان بر نوع اظهار  -1-3

  . نظر حسابرس تأثير دارند
تيپ شخصيتي روان رنجور، بر نوع اظهار نظر  -1-1-3

 .حسابرس تأثير دارد

تيپ شخصيتي برون گرا، بر نوع اظهار نظر  -2-1-3
  . حسابرس تأثير دارد

تيپ شخصيتي انعطاف پذير، بر نوع اظهار نظر  -3-1-3
  .داردحسابرس تأثير 

تيپ شخصيتي توافق پذير، بر نوع اظهار نظر  -4-1-3
 .حسابرس تأثير دارد

تيپ شخصيتي با وجدان بر نوع اظهار نظر  -5-1-3
 .حسابرس تأثير دارد

تيپ هاي شخصيتي حسابرسان بر نـوع بنـد    -2-3
  .شرط گزارش حسابرسي تأثير دارند

تيپ شخصيتي روان رنجور، بر نوع بندهاي شرط  -1-2-3
 .ارش حسابرسي تأثير داردگز
تيپ شخصيتي برون گرا، بر نوع بند هاي شرط  -2-2-3

 .گزارش حسابرسي تأثير دارد
تيپ شخصيتي انعطاف پذير، بر نوع بندهاي  -3-2-3

 .شرط گزارش حسابرسي تأثير دارد
تيپ شخصيتي توافق پذير، بر نوع بندهاي شرط  -4-2-3

 .گزارش حسابرسي تأثير دارد
شخصيتي با وجدان بر نوع بندهاي شرط  تيپ -5-2-3

  .گزارش حسابرسي تأثير دارد
تيپ هاي شخصيتي حسابرسان بر تعداد بند  -3-3

  .هاي شرط گزارش حسابرسي تأثير دارند
تيپ شخصيتي روان رنجور، بر تعداد بند هاي  -1-3-3

 شرط گزارش حسابرسي تأثير دارد
تيپ شخصيتي برون گرا، بر تعداد بند هاي شرط  -2-3-3

  .گزارش حسابرسي تأثير دارد
تيپ شخصيتي انعطاف پذير، بر تعداد بند هاي  -3-3-3

 .شرط گزارش حسابرسي تأثير دارد
تيپ شخصيتي توافق پذير، بر تعداد بند هاي  -4-3-3

 .شرط گزارش حسابرسي تأثير دارد
داد بند هاي شرط تيپ شخصيتي با وجدان بر تع -5-3-3

 .گزارش حسابرسي تأثير دارد
تيپ هاي شخصيتي حسابرسان بر تعداد بند  -4-3

  .هاي بعد از اظهار نظر گزارش حسابرسي تأثير دارند
تيپ شخصيتي روان رنجور، بر تعداد بند هاي  -1-4-3

 .بعد از اظهار نظر گزارش حسابرسي تأثير دارد
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تعداد بند هاي بعد تيپ شخصيتي برون گرا، بر  -2-4-3
 .از اظهار نظر گزارش حسابرسي تأثير دارد

تيپ شخصيتي انعطاف پذير، بر تعداد بند هاي  -3-3-3
 .بعد از اظهار نظر گزارش حسابرسي تأثيردارد

تيپ شخصيتي توافق پذير، بر تعداد بند هاي  -4-4-3
 .بعد از اظهار نظر گزارش حسابرسي تأثير دارد

ا وجدان بر تعداد بند هاي بعد تيپ شخصيتي ب -5-4-3
  .از اظهار نظر گزارش حسابرسي تأثير دارد

  
  روش شناسي پژوهش -4

اين پژوهش از لحاظ روش انجام علي پس از وقوع و از 
لحاظ ارتباط با محيط پيرامون در زمره ي تحقيقات 

با توجه به محدوديت ها در اين . رفتاري مي باشد
سازمان حسابرسي و  نفر از مديران حسابرسي 20پژوهش

موسسات عضو جامعه ي حسابداران رسمي با روش حذف 
براي هر حسابرس يك . سيستماتيك انتخاب شدند

پرسشنامه و به ضميمه آن يك نامه اداري كه در آن به 
هدف پژوهش و محرمانه بودن اطالعات پرسشنامه اشاره 

از پرسشنامه هاي ارسالي تعداد . شده بود، ارسال گرديد
البته با توجه به . رسشنامه تكميل شده دريافت شدپ 14

حساسيت اشخاص در زمينه ارائه اطالعات شخصي، چنين 
  .رويدادي پيش بيني پذير بود

در اين پژوهش به خاطر دست يابي به نتايج صحيح و 
گزارش در نظر  9قابل اتكا، براي هر حسابرس حداقل 

ورس گزارش حسابرسان نيز از طريق سايت ب. گرفته شد
به اين روش كه ابتدا گزارش هاي . جمع آوري شد

سپس بر . جمع آوري شدند 89حسابرسي شده سال 
شركت هاي بورسي حسابرسي شده توسط   اساس اسامي

نيز جمع آوري  78و  88آن فرد، گزارش هاي سال هاي 
  . شدند

جامعه آماري در اين تحقيق شامل گزارش مديران 
جامعه ي حسابداران  سازمان حسابرسي و موسسات عضو

در اين تحقيق از روش حذف . رسمي مي باشد
سيستماتيك براي نمونه گيري استفاده شد كه معيارهاي 

  :اعمال شده براي انتخاب نمونه به شرح زيرمي باشد
يعني جزء شركت هاي . شركت بورسي باشد  •

 .پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باشد

كه به امضاي مديران  هايي آن دسته از گزارش  •
سازمان حسابرسي و موسسات عضو جامعه حسابداران 

 .رسمي برسد
آن دسته از مديران سازمان حسابرسي و موسسات  •

عضو جامعه حسابداران رسمي كه حداقل سه گزارش 
 .امضا شده در هر سال داشته باشند

نفر  14گزارش از  189با اعمال محدوديت هاي فوق 
حسابرسي و شركت هاي حسابرسي به از مديران سازمان 

   .عنوان نمونه انتخاب شدند
  
  يافته هاي پژوهش - 5
  توصيف آماري متغير هاي پژوهش -1-5
  :متغير مستقل -1-1-5

متغير مستقل در اين پژوهش شامل پنج عامل بزرگ 
، انعطاف E)(، برون گرايي )N(شخصيتي روان رنجوري 

 C)(و با وجدان بودن )  A(، توافق پذيري )O(پذيري 
 NEOاست كه توسط پرسشنامه سنجش شخصيت 

اين پرسشنامه داراي  پنج مقياس و شصت . سنجيده شد
سؤال مطرح  12باشد، يعني براي هر مقياس  سؤال مي

سؤاالت  اين پرسشنامه، به صورت پنج گزينه  تمامي. است
ر شوند و ه        ً              ً                   اي كامال  مخالف تا كامال  موافق پاسخ داده مي

. دهد را به خود اختصاص مي 4تا  0سؤال، امتيازي بين 
به  مجموع امتيازات سؤاالت هر مقياس، بيانگر عدد مربوط

پنج عامل ). 1380به نقل از صيادي فر،(آن مقياس است 
شخصيتي مربوط به هر حسابرس نيز به اين ترتيب 

  .محاسبه شد
  : متغير وابسته -2-1-5

حتواي گزارش متغير وابسته در اين پژوهش م
  :منظور از محتواي گزارش حسابرسي. حسابرسي است

تعداد بندهاي  -3نوع بندهاي شرط  -2نوع اظهار نظر  -1
  .باشد تعداد بندهاي بعد از اظهار نظر مي -4شرط 

  ART(21(نوع اظهار نظر  •

در پژوهش حاضر از چهار نوع اظهار نظر مقبول، 
دو اظهار  مخالف، مشروط و عدم اظهار نظر حسابرسان،

براي . نظر مشروط و مقبول مورد بررسي قرار گرفته است
و براي گزارش مقبول  1گزارش مشروط هر حسابرس، كد 

  .در نظر گرفته شد 0كد
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  RES(22(نوع بندهاي شرط  •
از آن جايي كه بندهاي شرط در گزارش حسابرسي به 
دليل وجود محدوديت در دامنه رسيدگي، عدم توافق با 

ه انطباق رويه هاي حسابداري انتخاب شده مديريت دربار
با استانداردهاي حسابداري، شيوه هاي بكارگيري آنها و يا 
كفايت افشاي اطالعات در صورت هاي مالي بوجود 

شوند، بر حسب  آيند و باعث مشروط شدن گزارش مي مي
مورد به بررسي هر يك از اين دو عامل در گزارش هاي 

بدين ترتيب كه براي  .مشروط حسابرسان پرداخته شد
گزارش هايي كه به دليل محدوديت در دامنه رسيدگي 

در نظر  0و در غير اين صورت كد  1اند، كد  مشروط شده
  .گرفته  شد

  NTRP(23(تعداد بندهاي شرط  •
براي محاسبه تعداد بند هاي شرط، به شمارش بند 
هاي توضيحي درج شده در هر گزارش حسابرسان 

جموع بند هاي محدوديت و بند يعني  م. پرداخته شد
  .هاي عدم توافق در هر گزارش در نظر گرفته شد

   NESMP(24(تعداد بندهاي بعد از اظهار نظر  •
بند هاي تأكيد بر مطلب خاص كه به منظور برجسته  

كردن يك موضوع با اهميت درباره مشكل تداوم فعاليت و 
بعد از  غيراساسي، ولي اهميت با ابهام وجود درصورتيا 

شوند، مورد  بند اظهار نظر در گزارش حسابرسان آورده مي
  .شمارش قرار گرفتند

  

  نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش -2-5
  نتايج آزمون فرضيه اول  -1-2-5

هاي شخصيتي  تيپ: دارد فرضيه اول بيان مي
براي . حسابرسان بر نوع اظهار نظر حسابرس تاثير دارند

  :لجيت زير استفاده شده استآزمون فرضيه اول از مدل 
  

i,t 1 i,t 2 i,t 3 i,t 4 i,t

5 i,t i,t

ART = α +β (N ) +β (E ) +β (O ) +β (A ) +

β (C ) + ε

 
  

كه در  اولي فرضيه با توجه به نتايج آزمون مدل
 ارائه شده است، سطح معني داري آماره 1شماره جدول 

 5(كمتر از سطح خطاي مورد پذيرش ) 000/0(كاي دو 
بوده و نشان بوده و كل مدل رگرسيوني معني دار ) درصد

 پايينبا توجه به . استدهنده برازش مناسبي از مدل 
از سطح خطاي مورد پذيرش  والدآماره ) P-Value(بودن 

دهد  نتايج آزمون نشان مي   4βو  1β  ،2βيب ابراي ضر
ويژگي هاي شخصيتي روان رنجوري، برون گرايي و  كه

 توافق پذيري تأثير معنا داري بر نوع اظهار نظر حسابرس
هاي ذكر شده روان رنجوري و برون گرايي  از ويژگي .دارند

تأثير معني دار منفي و توافق پذيري تأثير معني دار مثبت 
  .بر نوع اظهار نظر حسابرس دارند

  
  

  
  اول فرضيه نتايج آزمون:  1جدول شماره 

  β  نام متغير
  ضريب

)β(  
  والدآماره 

)Wald( Sig  

  α  800/6  165/6  013/0  مقدار ثابت
  N(1β  081/0-  020/6  014/0(  روان رنجوري
  E(2β  391/0-  908/23  000/0(  برون گرايي

  O(3β  006/0-  015/0  903/0(  انعطاف پذيري
  A(4β  316/0  643/26  000/0(  توافق پذيري

  C(5β  058/0-  874/1  171/0(  بودنبا وجدان 

  كل مدل
  لجستيك رگرسيون

 2χ  P-Value آماره
  لگاريتم درست نماييآماره 
)Log-Likelihood(  

  ضريب تعيين مدل
R2  

752/45 000/0 726/214 287/0=  NagelKerke  
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نظر مقبول عدد صفر و از آن جايي كه براي اظهار 
براي اظهار نظر مشروط عدد يك لحاظ گرديده، نتايج 

دهد با افزايش ويژگي روان رنجوري و برون  نشان مي
گرايي احتمال دريافت گزارش مقبول و با افزايش توافق 
پذيري احتمال دريافت گزارش مشروط بيشتر است و 

ري همچنين ساير ويژگي ها بر متغير وابسته تأثي. بلعكس
دهد كه  نگلكرك نيز نشان ميضريب تعيين . نداشتند

متغير هاي مستقل وارد شده در رگرسيون توانسته اند 
  .از تغييرات متغير وابسته را توضيح دهند% 29

  
  نتايج آزمون فرضيه دوم -2-2-5

تيپ هاي شخصيتي : دارد فرضيه دوم بيان مي
حسابرسان بر نوع بند هاي شرط گزارش حسابرس تاثير 

براي آزمون فرضيه دوم از مدل لجيت زير استفاده . دارند
  :شده است

 
i,t 1 i,t 2 i,t 3 i,t

4 i,t 5 i,t i,t

RES = α + β (N ) + β (E ) + β (O ) +

β (A ) + β (C ) + ε  

                              
كه در  دومي فرضيه با توجه به نتايج آزمون مدل

 ارائه شده است، سطح معني داري آماره 2شماره جدول 
 5(كمتر از سطح خطاي مورد پذيرش ) 009/0( كاي دو

بوده و نشان بوده و كل مدل رگرسيوني معني دار ) درصد
 پايينبا توجه به . استدهنده برازش مناسبي از مدل 

مورد پذيرش  از سطح خطاي  والدآماره ) P-Value(بودن 
دهد  نتايج آزمون نشان مي،   4βو  2β  ،3βيب ابراي ضر

ويژگي هاي شخصيتي، برون گرايي، انعطاف پذيري و كه 
نوع بند هاي شرط  بر پذيري تأثير معنا داريتوافق 

نوع بند شرط كه در اين فرضيه  .گزارش حسابرس دارند
مورد آزمون قرار گرفته است، شامل محدوديت و عدم 

يعني براي گزارش هايي كه به دليل . توافق مي باشد
و براي ساير گزارش  1محدوديت مشروط شده اند كد 

نتايج نشان . ده استدر نظر گرفته ش 0هاي مشروط كد 
داد توافق پذيري و انعطاف پذيري تأثير معني دار مثبت و 
برون گرايي تأثير معني دار منفي بر بند هاي شرط ناشي 

يعني با افزايش ويژگي انعطاف پذيري . از محدوديت دارند
و توافق پذيري احتمال دريافت اظهار نظر مشروط با بند 

افزايش ويژگي برون هاي محدوديت بيشتر مي شود و با 
گرايي احتمال دريافت اظهار نظر مشروط با بند هاي عدم 

همچنين ساير ويژگي ها بر متغير . توافق بيشتر مي شود
نگلكرك نيز نشان ضريب تعيين . وابسته تأثيري نداشتند

دهد كه متغير هاي مستقل وارد شده در رگرسيون  مي
  .ا توضيح دهنداز تغييرات متغير وابسته ر% 23توانسته اند 

  
          دوم فرضيه نتايج آزمون : 2جدول شماره 

  β  نام متغير
  ضريب

)β(  
  والدآماره 

)Wald( 
Sig  

  α  526/0  009/0  924/0  مقدار ثابت
  N(1β  007/0-  010/0  921/0(  روان رنجوري
  E(2β  442/0-  590/7  006/0(  برون گرايي

  O(3β  218/0  462/5  019/0(  انعطاف پذيري
  A(4β  339/0  647/8  003/0(  توافق پذيري
  C(5β  014/0-  049/0  826/0(  با وجدان بودن

  كل مدل
  لجستيك رگرسيون

 2χ  P-Value آماره
  لگاريتم درست نماييآماره 
)Log-Likelihood(  

  مدل ضريب تعيين
R2  

224/15 009/0  840/79 229/0=  NagelKerke  
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  نتايج آزمون فرضيه سوم -3-2-5
هاي شخصيتي  تيپ: داردفرضيه سوم بيان مي

هاي شرط گزارش حسابرس تاثير حسابرسان بر تعداد بند
براي آزمون فرضيه سوم از مدل زير استفاده شده . دارند
  :است

  
i,t 1 i,t 2 i,t 3 i,t

4 i,t 5 i,t i,t

NTRP = α + β (N ) + β (E ) + β (O ) +

β (A ) + β (C ) + ε
 

  
كه در سوم ي زمون مدل فرضيهآبا توجه به نتايج 

 Fارائه شده است، سطح معني داري آماره  3شماره جدول 
) درصد 5(كمتر از سطح خطاي مورد پذيرش ) 000/0(

آماره دوربين . رگرسيوني معني دار است بوده و كل مدل
قرار دارد  5/2تا  5/1در فاصله بين ) 613/1(واتسون 

. بنابراين همبستگي بين اجزاي خطاي مدل وجود ندارد

دهد  بررسي همبستگي بين متغير هاي مستقل نشان مي
مقدار ويژه و شاخص وضعيت در حالتي قرار دارند كه 

دهد،  نتايج نشان مي. استفاده از رگرسيون را تاييد ميكند
)P-Value(  آمارهt  از سطح خطاي مورد پذيرش براي

كمتر بوده و ويژگي هاي شخصيتي   4βو  1β  ،2β يباضر
روان رنجوري، برون گرايي و توافق پذيري حسابرس بر 
تعداد بند هاي شرط گزارش حسابرسي تأثير معني دار 

گرايي بدين شكل كه ويژگي روان رنجوري و برون. دارند
تأثير معني دار منفي و توافق پذيري تأثير معني دار مثبت 

همچنين . بندهاي شرط گزارش حسابرسي دارندبر تعداد 
 ضريب. ها بر متغير وابسته تأثيري ندارندساير ويژگي

دهد كه متغير هاي  مستقل وارد شده  تعيين نيز نشان مي
از تغييرات متغير وابسته % 21اند كه در رگرسيون توانسته

  .را توضيح دهند

  
  سوم نتايج آزمون فرضيه:  3ره جدول شما

  t  P-Valueآماره   )B(ضريب  نماد  نام متغير
 بررسي هم خطي

 شاخص وضعيت مقادير ويژه
  -   -   α  578/8  531/3  000/0  مقدار ثابت
  N(1β  180/0 -  339/2 -  020/0  730/0  370/1(  روان رنجوري
  E(2β  702/0 -  278/6 -  000/0  347/0  884/2(  برون گرايي

  O(3β  064/0  901/0  369/0  859/0  164/1( انعطاف پذيري
  A(4β  590/0  478/5  000/0  347/0  672/2(  توافق پذيري
  C(5β  121/0 -  774/1 -  078/0  932/0  073/1( با وجدان بودن

كل مدل 
  رگرسيون

 F P-Valueآماره 
واتسون - آماره دوربين

)D-W(  
  ضريب تعيين

542/9 000/0 613/1 206/0 R2 =  
 

 
  نتايج آزمون فرضيه چهارم -4-2-5

تيپ هاي شخصيتي : داردفرضيه چهارم بيان مي
هاي بعد از اظهار نظر گزارش حسابرسان بر تعداد بند

براي آزمون فرضيه چهارم از مدل . حسابرس تاثير دارند
  :زير استفاده شده است

  
i,t 1 i,t 2 i,t 3 i,t

4 i,t 5 i,t i,t

NESMP = α + β (N ) + β (E ) + β (O ) +

β (A ) + β (C ) + ε  

  

  
 چهارم، هيفرض آزمون از شده حاصل جينتا يبررس با

 از كمتر F آماره يدار يمعن سطح كه شود يم مشاهده
 نيبنابرا است،) درصد 5(رشيپذ مورد يخطا درصد

. است دار يمعن يونيرگرس مدل كل  ميريگ يم جهينت
 5/2 تا 5/1 نيب فاصله در) 937/1( واتسون نيدورب آماره
 مدل يخطا ياجزا نيب يهمبستگ نيبنابرا دارد قرار

 مستقل يها ريمتغ نيب يهمبستگ يبررس. ندارد وجود
 قرار يحالت در تيوضع شاخص و ژهيو مقدار دهد يم نشان
 نشان جينتا. كنديم دييتا را ونيرگرس از استفاده كه دارند
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% 90با  2βاطمينان و% 95با   5βو  1β  ،4β دهد يم
اظهار نظر گزارش اطمينان بر تعداد بندهاي بعد از 

 روان يتيشخصويژگي . حسابرس تأثير معني دار دارند
 يها بند تعداد بر بودن وجدان با و يريپذ توافق ،يرنجور
 و مثبت دار يمعن ريتأث حسابرس گزارش نظر اظهار از بعد

 گزارش نظر اظهار از بعد يها بند تعداد بر ييگرا برون

 ريسا نيهمچن. دارد يمنف دار يمعن ريتأث حسابرس
 نييتع بيضر. نداشتند يريتأث وابسته ريمتغ بر ها يژگيو
 در شده وارد مستقل يها ريمتغ كه دهد يم نشان زين

 را وابسته ريمتغ راتييتغ از% 14 كه اند توانسته ونيرگرس
  .دهند حيتوض

  
  چهارم نتايج آزمون فرضيه:  4جدول شماره 

t P-Valueآماره   )B(ضريب  نماد  متغيرنام 
 بررسي هم خطي

 شاخص وضعيت مقادير ويژه
  -   -   α  468/3 -  531/1 -  127/0  مقدار ثابت

  N(1β  182/0  274/2  024/0  730/0  370/1(  روان رنجوري
  E(2β  215/0 -  847/1  066/0  347/0  884/2(  برون گرايي

  O(3β  101/0 -  368/1 -  173/0  859/0  164/1(  انعطاف پذيري
  A(4β  249/0  221/2  028/0  374/0  672/2(  توافق پذيري
  C(5β  302/0  250/4  000/0  932/0  073/1(  با وجدان بودن

  كل مدل رگرسيون
 F P-Valueآماره 

  واتسون - آماره دوربين
)D-W(  

  ضريب تعيين

012/6 000/0 937/1 
141/0 R2 =  

  

                   
  بحثو نتيجه گيري  -6

با عنايت به اينكه در اين پژوهش محدوديت هاي 
تحقيق شامل محدوديت هاي ناشي از بكارگيري 
پرسشنامه، اندك بودن تعداد آزمودني ها، ميان رشته اي 
بودن موضوع و عدم آشنايي كافي محقق با موضوعات 
مرتبط با تحقيق حاضر است، تفسير نتايج آزمون فرضيه 

  :  ها به شرح زير مي باشند
فرضيه  نتايج آزمون: سير نتايج فرضيه اولتف  
ويژگي هاي شخصيتي روان رنجوري،  كه دادنشان  اول

برون گرايي و توافق پذيري تأثير معنا داري بر نوع اظهار 
از ويژگي هاي ذكر شده روان  .نظر حسابرس دارند

رنجوري و برون گرايي تأثير معني دار منفي و توافق 
بر نوع اظهار نظر حسابرس  پذيري تأثير معني دار مثبت

از آن جايي كه براي اظهار نظر مقبول عدد صفر و . دارند
براي اظهار نظر مشروط عدد يك لحاظ گرديده، نتايج 

دهد با افزايش ويژگي روان رنجوري و برون  نشان مي
گرايي احتمال دريافت گزارش مقبول و با افزايش توافق 

تر مي شود و پذيري احتمال دريافت گزارش مشروط بيش

همچنين ساير ويژگي ها بر متغير وابسته تأثيري . بلعكس
در تفسير نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول، . نداشتند

                                   ً          توان گفت كه يك فرد توافق پذير اساسا  نوع دوست  مي
است و نسبت به ديگران همدردي كرده و مشتاق است كه 

كننده                                           ً    كمك كند و باور دارد كه ديگران نيز  متقابال  كمك
توان گفت كه  حسابرسان  هستند، به همين دليل مي

آيند و  واجد اين صفت به راحتي با صاحبكار خود كنار مي
به دليل وجود حس همكاري در اين افراد، براي آگاهي 
بيشتر مديريت، سهامداران، سرمايه گذاران بالقوه و بالفعل 
و استفاده كنندگان صورت هاي مالي شركت ها، بر خود 

دانند كه بعضي از بند ها را به صورت مشروط  ظيفه ميو
در گزارش خود بياورند تا از اين طريق بر اهميت اين بند 

از طرف ديگر چون روان رنجوري را تمايل . ها تأكيد كنند
به تجربه اضطراب، تنش، خودخوري، خصومت و 
تكانشوري، كمرويي، تفكر غير منطقي، افسردگي و عزت 

با استناد به اين تعاريف . كرده اند نفس پايين تعريف
توان دريافت كه  حسابرساني كه صفت روان رنجوري  مي

در نتيجه . بااليي دارند اين ويژگي ها در آنها بيشتر است
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بنا به داليلي همانند ترس بيشتر يا اعتماد به نفس كمتر، 
تمايلي به بحث با صاحبكار در مورد محدوديت ها و يا 

رند و بنا به اين داليل گزارش مقبول عدم توافق ها ندا
برون گرايي را نيز تمايل براي مثبت   .صادر مي كنند

بودن، قاطعيت، تحرك، مهرباني و اجتماعي بودن و فرد 
توان چنين  تفسير كرد كه  مداري تعريف كرده اند، مي

حسابرسان برون گرا به دليل برخورداري از صفت خوش 
ايل بيشتري به اظهار نظر بين بودن يا مثبت انديشي، تم

 . مقبول دارند
فرضيه دوم نتايج آزمون  :تفسير نتايج فرضيه دوم

ويژگي هاي شخصيتي برون گرايي، انعطاف كه  دادنشان 
نوع بند هاي  بر پذيري و توافق پذيري تأثير معنا داري

شرط گزارش حسابرس دارند نوع بند شرط كه در اين 
ست، شامل محدوديت و فرضيه مورد آزمون قرار گرفته ا

يعني براي گزارش هايي كه به دليل . عدم توافق مي باشد
و براي ساير گزارش  1محدوديت مشروط شده اند كد 

نتايج نشان . در نظر گرفته شده است 0هاي مشروط كد 
داد توافق پذيري و انعطاف پذيري تأثير معني دار مثبت و 

د هاي شرط برون گرايي تأثير معني دار منفي بر نوع بن
يعني با افزايش ويژگي انعطاف . گزارش حسابرس دارند

پذيري و توافق پذيري احتمال دريافت اظهار نظر مشروط 
با بند هاي محدوديت بيشتر مي شود و با افزايش ويژگي 
برون گرايي احتمال دريافت اظهار نظر مشروط با بند هاي 

ر همچنين ساير ويژگي ها ب. عدم توافق بيشتر مي شود
در تفسير اين قسمت از  .متغير وابسته تأثيري نداشتند

توان بيان كرد كه افراد برون گرا به دليل  فرضيه مي
داشتن صفت فرد مداري، بيشتر گزارشهاي خود را با بند 

افراد انعطاف پذير، يعني . كنند عدم توافق مشروط مي
افرادي كه درباره دنياي دروني و هم دنياي بيروني 

آنها مايل به پذيرش عقايد جديد و ارزش . تندكنجكاو هس
توان چنين  به اين دليل ميبنا هاي غير متعارف هستند و 

برداشت كرد كه حسابرسان انعطاف پذير بيشتر گزارش 
نكته ي . كنند هاي خود را به دليل محدوديت، مشروط مي

جالب در قسمت آخر اين آزمون اين است كه، حسابرسان 
ل صفت توافق پذيري كه دارند تمايل به توافق پذير به دلي

مشروط كردن گزارش خود، بخاطر محدوديت دارند تا 
  .عدم توافق

نتايج آزمون فرضيه سوم : تفسير نتايج فرضيه سوم
دهد ويژگي هاي شخصيتي روان رنجوري، برون  نشان مي

گرايي و توافق پذيري حسابرس بر تعداد بند هاي شرط 
بدين شكل كه . دار دارند گزارش حسابرسي تأثير معني
گرايي تأثير معني دار منفي و ويژگي روان رنجوري و برون

توافق پذيري تأثير معني دار مثبت بر تعداد بندهاي شرط 
نتيجه ي بسيار جالبي كه از اين . گزارش حسابرسي دارند

توان گرفت، اين است كه با توجه به اينكه نتايج  آزمون مي
بيانگر اين مطلب بود كه صفت آزمون در فرضيه ي اول 

روان رنجوري و برونگرايي حسابرسان، بر نوع اظهار نظر 
- آنها تاثير منفي و بر توافق پذيري تاثير مثبت و معني

داري دارد و از آنجايي كه براي اظهار نظر مقبول عدد 
صفر و براي اظهار نظر مشروط عدد يك لحاظ گرديده 

ايش ويژگي روان رنجوري بود، نتايج نشان دادند كه با افز
و برون گرايي احتمال دريافت گزارش مقبول و با افزايش 
توافق پذيري احتمال دريافت گزارش مشروط بيشتر مي 

بر همين اساس در اين قسمت از فرضيه به نتايج . شد
يعني با افزايش ويژگي . مؤيد همين مطلب دست يافتيم

گزارشات روان رنجوري و برونگرايي حسابرسان ، تعداد 
مقبول افزايش و تعداد بند شرط گزارش آنان كاهش و با 
افزايش ويژگي توافق پذيري تعداد  گزارش مشروط 

  .يابد افزايش و تعداد بند شرط نيز افزايش مي
نتايج آزمون فرضيه : تفسير نتايج فرضيه چهارم

دهد ويژگي هاي شخصيتي روان  چهارم نشان مي
ان بودن بر تعداد بند هاي رنجوري، توافق پذيري و با وجد

بعد از اظهار نظر گزارش حسابرس تأثير معني دار مثبت و 
برون گرايي بر تعداد بند هاي بعد از اظهار نظر گزارش 

با توجه به ويژگي با . حسابرس تأثير معني دار منفي دارد
حسابرس، منطقي به نظر ) وظيفه شناسي(وجدان بودن 

حسابرسان احساس رسد كه با افزايش اين صفت،  مي
مسئوليت زيادي كرده و توجه افراد و سرمايه گذاران را به 
مطالب خاص زيادي جلب كرده و بعد از اظهار نظر خود، 

روان رنجوري كه تمايل . به بند ها ي زيادي اشاره بكنند
به تجربه عواطف منفي چون ترس، غم، نگراني،   عمومي

حيطه آن را دستپاچگي، عصبانيت، احساس گناه و نفرت، 
دهد و افراد با نمره باال  در آن ويژگي خيلي  تشكيل مي

آيند، به نظر  ضعيف تر از ديگران با استرس كنار مي
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رسد به  دليل  ويژگي نگراني در خود به مسائل زيادي  مي
تحت عنوان بند تأكيد بر مطلب خاص بعد از اظهار نظر 

د هاي ي نا مطمئن بودن، بنژگاشاره كرده و به خاطر وي
زيادي را بعد از اظهار نظر آورده و توجه افراد را به اين بند 

توافق پذيري را تمايل براي گذشت،  .ها جلب كرده است
مهرباني، سخاوتمندي، اعتمادورزي، همدلي، فرمانبرداري، 

نتايج آزمون نشان . فداكاري و وفاداري تعريف كرده اند
بعد از اظهار نظر دادند كه با افزايش اين ويزگي تعداد بند 

يعني حسابرسان واجد اين ويژگي به . يابد نيز افزايش مي
دليل صفت همدلي با سهامداران و استفاده كنندگان 
صورت هاي مالي و به خاطر جلب توجه آنان به مطالب 

در . آورند خاص، تعداد زيادي بند بعد از اظهار نظر مي
توان چنين تفسير كرد كه  گرايي، مي مورد برون

گرا به دليل برخورداري از صفت خوش  حسابرسان برون
بين بودن يا مثبت انديشي، تعداد كمتري بند هاي بعد از 

  .اظهار نظر در گزارش خود مي آورند
نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه ويژگي شخصيتي 

اين . حسابرسان  بر محتواي گزارش حسابرسي تأثير دارند
 و نهيلنتيجه با يافته هاي پژوهش هاي انجام شده توسط 

 به خود مطالعات درآنها .مطابقت دارد) 2006(  يگاندر
 بطور حسابرسان تيشخص نوع كه دنديرس جهينت نيا

 با شدن مواجه يبرا را ها آن ي عالقه و ليتما ميمستق
 يحسابرس يها تيفعال تيفيك كاهش يها وهيش
)RAQP (با نتايج اين تحقيق  .ه استداد قرار ريتاث تحت

. تناقض دارد ) 2002(  پرز و نايموليافته هاي مطالعات 
 يها يژگيو نيب رابطه يبررس به خود مطالعات درآنها 

 شكل موجب كه يعوامل و حسابرسان فرد به منحصر
 به و پرداختند شود، يم حسابرس هياول نظر اظهار يريگ
 و حسابرسان تيشخص نوع نيب كه دنديرس جهينت نيا

 اظهار يريگ شكل در) يكم و يفيك( مؤثر عوامل ريسا
در  .ندارد وجود يمعنادار رابطه چيه حسابرسان، نظر

 ريتأث يبررس به) 2010( همكاران و جفرهمين راستا، 
 با ،ييبرونگرا ،يرنجور روان( يتيشخص عامل پنج مدل

 بر) يريپذ توافق و تجربه برابر در يگشودگ بودن، وجدان
 احتمال نييتع و تقلب خطر يابيارز در حسابرسان ييتوانا

 عوامل از كي چيه كه افتنديدر و پرداختند تقلب
 سكير يابيارز در حسابرسان ييتوانا بر يريتأث يتيشخص

. نداشت تقلب وقوع احتمال نييتع در آنها ييتوانا و تقلب
نتايج  به خود مطالعات در) 1984( نكاسيپ در حالي كه

  . متناقضي دست يافته است
هاي اين پژوهش به سازمان  با توجه به يافته

و موسسات   حسابرسي، جامعه حسابداران رسمي
حسابرسي پيشنهاد مي شود كه در گزينش حسابرسان، 
عالوه بر آشنايي آنان با استاندارد هاي حسابداري و 
حسابرسي، ويژگي هاي شخصيتي آنان را نيز مد نظر قرار 

با عنايت به اينكه از ميان ويژگي هاي شخصيتي . دهند
حسابرسان، توافق پذيري و برون گرايي با همه ي متغير 
هاي محتواي گزارش حسابرسي ارتباط معنا داري داشت، 

و  به سازمان حسابرسي، جامعه حسابداران رسمي 
شود كه اين ويژگي  موسسات حسابرسي پيشنهاد مي

با توجه به . توجه قرار دهند حسابرسان را، بيشتر مورد
 اعتبار و پايايي پرسشنامه نئو، به سازمان هاي مذكور

شود، در گزينش حسابرسان براي سنجش  پيشنهاد مي
  .شخصيت آنها، از اين پرسشنامه استفاده نمايند
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