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اين تحقيق به بررسي تاثير تعهد حرفه ای حسابرسان بر فشار بودجه زماني در حسابرسي پرداخته است.
فشار بودجه زماني ،زمان مورد نياز برای انجام عمليات حسابرسي بيش از زمان پيش بيني شده در بودجه
بوده و حسابرس ملزم به انجام کار در زمان تعيين شده مي باشد .جامعه آماری ،حسابرسان شاغل در
موسسات حسابرسي شهر مشهد انتخاب و با توجه به حجم جامعه در دسترس،حداقل حجم نمونه انتخابي
تعداد  081نفر شد .نرخ بازگشت پرسشنامه ها  88/10درصد تعيين گرديد.جهت آزمون فرضيه ها از
روش مدل سازی معادالت ساختاری در نرم افزار اسمارت پي ال اس بررسي گرديد .نتايج نشان داد بين
تعهد حرفه ای حسابرسان و فشار بودجه زماني در حسابرسي رابطه معني داری وجود دارد.
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 .1مقدمه
در سالهای اخير ،رعايت نکردن آيين رفتار حرفهای ،امانت داری و اصول اخالقي به چندين رسوايي مالي منجر شده است.
انرون ،1وردکام ،2آدلفيا ،3تايکو ،4مارتا استوارت 5و پارمالت 6شرکتهايي هستند که دارای رويههای غيراخالقي و غيرحرفهای
بودهاند .لغزشهای اخالقي و رفتاری ديگری در صنايع مختلف گزارش شده که سهم به سزايي در مشکالت جهاني داشته است.
کپلند  )5002(7معتقد است هرچند تأثير رفتارهای غيرحرفهای و لغزشهای اخالقي ممکن است کم باشد ،ولي فروپاشي
بزرگترين شرکتهای جهان را به دنبال دارد و باعث از دست رفتن صدها ميليارد دالر ارزش سرمايه سهامداران ميشود .هم
چنين ،اين رسواييها باعث از بين رفتن اعتبار و شهرت صدها هزار نفر افرادی ميشود که زمان خود را صرف رعايت امانت و
انجام درست کارها کردهاند .در تجزيه و تحليل اين وقايع،عدهای با استفاده از فرضهای بنيادين اقتصادی،ذات بشر را
فرصت طلب و بيتوجه به اخالق بيان کردهاند .برخي ديگر ،افول ارزشهای اخالقي در اجتماع را دليل زير پاگذاشتن
معيارهای اخالقي ميدانند .ضرورت برقراری تعهد حسابرسان و رفتار ناکارآمد تا حدی است که بسياری از سازمانهای بزرگ
در برابر فشارهای قانوني و محيطي با برقراری رفتار اخالقي در سازمانها ،واکنش نشان دادند .رفتار حرفهای و اخالقي از سوی
حسابرسان ،افراد تحصيل کرده ،هيئتهای نظارتي ،مجالس قانونگذاری و صاحبکاران ضروری بهنظر ميرسد .اگر فرهنگ
اخالقي و رفتارکارآمد ايجاد ميشد و حسابرسان به صورت مسئوالنه رفتار ميکردند ،رفتارهای ناکارآمد شرکتهای آمريکايي
منجر به شکستها و رسواييهای ابتدای قرن  52نميشد .بنابراين ،برای کسب اطمينان جامعه ،حسابرسان بايد رفتارهای
کارآمد را سرلوحه کار خود قرار دهند .در سالهای اخير ،حرفه حسابداری و حسابرسي به طور جدی آسيب ديده است .اغلب
پژوهشگران راه موفقيت سازمانها و مؤسسات را تدوين و به اجرا گذاشتن سياستهای اخالقي و رفتاری مناسب ميدانند .آنان
در بررسي شرکتهای امريکايي به اين نتيجه رسيدند که اغلب شرکتها،سياستهای رفتاری را تدوين کردهاند ،اما اين
سياستهای رفتاری در عمل دارای نوسان است .در نتيجه ميتوان گفت بررسي عوامل مؤثر بر رفتار حسابرسان الزم و ضروری
است .عوامل متعددی بر رفتار حسابرس تأثير دارد .يکي از اين عوامل ،تعهد حسابرسان به مؤسسات است .پژوهشهای بسياری
کمي به بررسي فشار بودجه زماني در کار حسابرسي پرداختهاند ولي هيچکدام از اين پژوهشها بهطور مستقيم تأثير تعهد
حسابرسان به مؤسسات و را بر فشار بودجه زماني در کار حسابرسي بررسي نکردهاند .بنابراين ،نياز به انجام چنين پژوهشي در
ايران احساس مي شود .افزون بر اين ،با انجام اين پژوهش امکان درک و شناخت بهتر عوامل اثرگذار بر فشار بودجه زماني در
کار حسابرسي فراهم خواهد شد .در ادامه با تشريح ادبيات موجود به بررسي اين موضوع در نظر صاحبنظران پرداخته مي شود.
در بخش بعدی به ارائه خالصه ای از تحقيقات انجام شده در زمينه موضوع تحقيق پرداخته مي شود.سپس به تدوين فرضيه ها،
روش تحقيق ،روش گردآوری داده ها ،تحليل داده ها و روش های آماری جهت آزمون فرضيه ها پرداخته مي شود.
نتيجه گيری از يافته های تحقيق و ارائه پيشنهادات و محدويت ها و منابع مورد بررسي،پايان بخش تحقيق پيشرو است.
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 -2مباني نظری
يافتههای هيئت نظارت عمومي انجمن حسابداران عمومي شده آمريکا 1نشان ميدهد که رفتار ناکارآمد حسابرس 2يک نگراني
مداوم برای حرفهی حسابرسي است .رفتار ناکارآمد حسابرس به شدت ميتواند بر توانايي شرکت های حسابداری عمومي برای
توليد درآمد ،تکميل کار با کيفيت حرفه ای به موقع و با ارزيابي دقيق عملکرد کارکنان تاثير بگذارد .در دراز مدت ،اين مسائل،
کيفيت حسابرسي را مختل خواهند کرد .اين مطالعه به دليل افزايش آگاهي توسط نهادهای حرفهای ،در کشورهای در حال
توسعه ،از مسائل مربوط به اختالل در کيفيت حسابرسي و رفتار ناکارآمد حسابرس مهم ميباشد .نتايج حاصل از مطالعهی
شرکت های حسابرسي در کشورهای در حال توسعه برای درک بهتر تاثير بد رفتارهای آنها و برای شناسايي راههای ممکن
مديريت بهتر،به مسائل رفتار ناکارآمد حسابرس کمک خواهد کرد .اين مطالعه هم چنين به متون حسابرسي و متون رفتاری با
توجه به جنبه های سازماني کمک ميکند و هم چنين در رابطه با مطالعات موجود از رفتار کاهش کيفيت حسابرسي ،مطالعات
قبلي را با بررسي عوامل خاص مربوط به تعهد سازماني 3گسترش ميدهد .به دليل ماهيت کيفي کار حسابرس ،بسياری از
کنترلهای قابل مشاهده (کنترلهای رفتار ،بيروني ،دروني) که محدوديت کاربرد و کنترل انتشار بيشتری (شخصي ،اجتماعي)
دارند ،الزم هستند .سطح تعهد حرفهای حسابرسان ممکن است برخي ديدگاهها در کار اين کنترلها را ارائه کرده و شرکتهای
کنوني با يک فرصت برای تاثيرگذاری به آن ها را نشان دهد .تعهد حرفهای ويژگي های فردی افراد برای سازمان و حرفهی
استخدام آنها را نشان ميدهند.
واژه تعهد حرفه ای ،از روانشناسي برگرفته شده است و از مفهوم رايج تر تعهد سازماني ،توسعه يافته است (هال و
همکاران )5118،4و خط سير مطالعه آن همانند تعهد سازماني است .برای تعريف تعهد حرفه ای ،ابتدا الزم است تا تفاوتي
ميان شغل ،حرفه و کار ،قائل شد زيرا اين ها در تعريف تعهد حرفه ای مورد استفاده قرار مي گيرند .شغل ،اشاره به ايجاد يک
مجموعه از دانش و توانايي های مربوط به توليد کاال و يا تحوي ل خدمات دارد .کار هم شامل شغل و هم حرفه است و توالي
شغل های مربوط به زمينه خاصي را مورد توجه قرار مي دهد .حرفه ،اشاره به مجموعه ای از ويژگي هايي دارد که مي تواند از
کاری به کار ديگر متفاوت باشد .مانند اين ويژگي ها  :مشارکت باال ،احساس هويت ،استقالل و تبعيت باال از اهداف و ارزش
های حرفه ای(الپا-رودريگز و همکاران .)5118،5عموماً ،حرفه به عنوان شغلي که نيازمند تحصيالت باال و آموزش های خاص
است ،تعريف مي شود .برای حرفه ای شدن ،فرد بايد مقدار زيادی انرژی و زمان صرف يادگيری دانش و مهارت های حرفه ای
کند(وانگ و آرمسترانگ .)5110،6الياس( ،7)5112حرفه را اينگونه تعريف مي کند :اجتماع اخالقي هنجار ها ،ارزش ها ،تعاريف
و رفتار های مناسب مشترک" .حرفه شامل گروه هايي از افراد است که روی وظايف کاری به خصوصي سلطه دارند .به طور
خالصه ،متخصصان به عنوان زي ر مجموعه ای از جوامع کاری در نظر گرفته مي شوند که وان مانن و بارلي ،جامعه کاری را به
عنوان "گروهي از افراد که درگير انجام وظايف به خصوصي هستند و يا به عنوان افرادی که هويتشان بر مبنای تسلط بر وظايف
حرفه ای خاصي است و اين هويت حرفه ای سازمان ها را متعالي مي سازد" تعريف کرده اند .آن ها ،حرفه را به عنوان زير
مجموعه ای از اجتماعات حرفه ای مي دانند .اين ديدگاه موافق با ايده های ون گلينو و اسچرشم 8است که بيان کرده اند حرفه
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نوع خاصي از شغل است که عضوی از آن ،از سطح بااليي از ويژگي هايي چون مهارت و استقالل و ساير ويژگي ها ،برخوردار
است(بالئو .)0111،1ساالمن ،2مي گويد يک جامعه حرفه ای ،ويژگي های زير را دارد :
 )0تصور افراد از خود :که احساس هويت فرد حرفه ای با يک حرفه است نه با هر حرفه ديگر که يک جامعه حرفه ای
را تعيين مي کند.
 )5گروه مرجع :اعضای يک جامعه حرفه ای ،ديگر اعضای آن حرفه را به عنوان گروه مرجع اصليشان و کساني که
يک سری اعتقادات ،ارزش ها و هنجارهای مشترک دارند در نظر مي گيرند.
 )3کم رنگ شدن مرز ميان کار و اوقات فراغت :افراد حرفه ای ترجيح مي دهند که بيشتر با ديگر اعضای حرفه در
تماس باشند تا افرادی غير از آنان و فعاليت ها و روابط و عاليق کاری را به اوقات فراغت خود مي برند(وانگ و
آرمسترانگ.)5110،
ويژگي هايي که يک حرفه را از انواع ديگر شغل ها متمايز مي سازد  ،عبارتند از :
 )0حرفه ،پايه واساس تئوريکي منظمي دارد.
 )5حرفه ،قدرت و اختياری دارد که توسط ارباب رجوع های گروه های حرفه ای به رسميت شناخته ميشود.
 )3اين قدرت و اختيار ،مورد تاييد اجتماعي نيز هست.
 )0داشتن فرهنگ حرفه ای که توسط اتحاديه های حرفه ای ،حمايت مي شود.
 )8وجود کد های اخالقي که روابط ميان افراد حرفه ای را با مشتريان و گروه های حرفه ای ،تنظيم
ميکند(گروس.)0180،3
تعاريف مربوط به تعهد حرفه ای از ميزاني که فردی درگير انجام وظايف خاصي در محيط کاريش مي شود تا ميزاني از
اهميت که شغل در زندگي فرد ايفا مي کند ،متفاوت است .آرانيا ،پوالک و ارمنيک در يک مطالعه درباره تعهد حرفه ای
حسابداران تعهد حرفه ای را با جايگزيني کلمه حرفه ای به جای سازماني در تعريف پورتر از تعهد سازماني ،اين گونه تعريف
کرده اند :
 )0اعتقاد به اهداف و ارزش های حرفه و پذيرش آن ها؛
 )5تمايل به انجام تالش زياد نسبت به حرفه؛
 )3تمايل برای ادامه و حفظ عضويت در حرفه
بنابراين افرادی که تعهد بااليي به حرفه شان دارند تمامي تالششان را خرج حرفه شان مي کنند که منجر به دروني سازی
موفقيت و شکست حرفه به عنوان موفقيت و شکست خودشان ميشود(گيفوردس .)5113،4بنابر تعريف استاو و ساالنسيک 5از
انواع تعهد که به دو نوع تعهد نگرشي و رفتاری تقسيم مي شد ،محققان تعهد حرفهای را نيز دارای اين دو بعد مي دانند؛ يعني
در بعد نگرشي اين موارد مطرح است:
 )0هويت يافتن با حرفه؛
 )5مشارکت و درگيری در نقش های حرفه ای و
 )3اشتياق و وفاداری نسبت به حرفه داشتن
و در بعد رفتاری نيز مواردی مانند :
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 )0تالش زياد و
 )5تمايل به ماندن در حرفه مطرح مي شوند(تينگ و چن.)5111،1
به طور کلي ،اين تعاريف از تعهد حرفه ای موجود است:
تعهد حرفه ای به عنوان نگرش يک فرد نسبت به شغل يا حرفه اش تعريف مي شود .سانتوز ،تعهد حرفه ای را احساس
هويت و وابستگي نسبت به يک شغل و حرفه خاص مي داند و بر تمايل و عالقه به کار در يک حرفه به عنوان تعهد حرفه ای
تاکيد مي کند (ابطحي و مواليي  .)0382 ،تعهد حرفه ای اشاره به وابستگي ای دارد که افراد به حرفه شان دارند .در واقع
تعهد ح رفه ای شامل اعتقاد به اهداف و ارزشهای حرفه و باور آن ها ،تمايل برای نشان دادن تالش قابل مالحظه برای حرفه و
حفظ عضويت در حرفه است (الياس .)5112،تعهد حرفه ای به عنوان درجه ای از اختصاص به استاندارد های کاری عملکرد،
تعريف شده است.تعريف واالس و همکاران از تعهد حرفه ای همانند تعريف آلن و مي ير از تعهد سازماني است (ابطحي و
مواليي.)0382،اين پژوهشگر و همکارانش برای تعهد حرفه ای نيز سه بعد عاطفي ،مستمر و هنجاری قائل شده اند و تعهد
حرفه ای را احساس هويت با يک حرفه  ،نياز به استمرار خدمت در يک شغل و احساس مسوليت باال نسبت به آن تعريف
کرده اند (اوسيسکي و مولر .)5110،2در پژوهشي ديگر ،تعهد حرفه ای از ديدگاه نظريه هويت اجتماعي تعريف شده است .اين
نظري ه معتقد است که افراد خودشان را درون طبقات مختلف اجتماعي (از جمله حرفه ،گروه ،سازمان و نظاير آن ) دسته بندی
مي کنند و از طريق آن خود را بر حسب عضويت در يک موجوديت خاص تبيين مي کنند ،يعني افراد عالقه دارند تا در گروه يا
دسته ای از جامعه قرار بگيرند (ابطحي و مواليي.)0382،بکر و کارپر 3دريافته اند که هويت با يک حرفه (يعني تعهد حرفه ای)
مرتبط با سه نوع تجربه است:
 )0سرمايه گذاری
 )5مشارکت با همساالن که ارزش های حرفه را تقويت مي کند.
 )3توسعه عاليق و مهارت های فني.
سانتوز  )0118(4تعهد حرفه ای را احساس هويت و وابستگي نسبت به يک شغل و حرفه خاص مي داند و بر تمايل و عالقه
به کار در يک حرفه به عنوان تعهد حرفهای تأکيد مي کند .او از جمله معدود پژوهشگراني است که به رابطه ميان تعهد
حرفه ای و تعهد سازماني اعتقاد دارند .در پژوهشي ديگر تعهد حرفه ای از ديدگاه نظريه هويت اجتماعي تعريف شده است .اين
نظريه معتقد است که افراد خودشان را درون طبقات مختلف اجتماعي (از جمله حرفه ،گروه ،سازمان و نظاير آن) دسته بندی
مي کنند و از طريق آن خود را بر حسب عضويت در يک موجوديت خاص تبيين ميکنند .يعني افراد عالقه دارند تا در گروه يا
دسته ای از جامعه قرار گيرند (مايل و آشفورت.)0118،5
تعريف واالس و همکاران  )0118(6از تعهد حرفه ای همانند تعريف « آلن » و « مي ير» از تعهد سازماني است .اين
پژوهشگر و همکارانش برای تعهد حرفه ای نيز سه بعد عاطفي ،مستمر و هنجاری قائل شده اند و تعهد حرفه ای را احساس
هويت با يک حرفه ،نياز به استمرار خدمت در يک شغل و احساس مسئوليت باال نسبت به آن تعريف کردهاند .از طرف ديگر
تعهد شغل ي نوعي حالت شناختي و احساس هويت رواني با يک شغل را نشان مي دهد.تعهد شغلي ،اعتقاد در مورد شغل فرد
است و به مقداری که يک شغل مي تواند نيازهای فعلي فرد را برآورده سازد ،بستگي دارد .اشخاصي که شديدا درگير شغل
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هستند ،شغل را بهعنوان بخش مهمي از هويت شخصي شان در نظر مي گيرند .عالوه بر اين ،افراد دارای وابستگي شغلي باال،
بيشتر عاليق خود را وقف شغل خود مي کنند (هاکت و همکاران .)5110،1از اين رو تحقيق حاضر درصدد پاسخ به اين سوال
است :آيا بين تعهد حرفه ای و فشار بودجه زماني در کار حسابرسي رابطه معني داری وجود دارد؟.
 -1-2پيشينه های پژوهش

ويندسور و اشکانسي  )0112(2پژوهشي روی  030موسسه حسابرسي در استراليا انجام دادند .يافتههای پژوهش آنان نشان
داد که فرهنگ سازماني و عوامل فردی جزء جداييناپذير از شيوههای تصميمگيری و رفتار حسابرسان است و استدالل اخالقي
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حسابرسان با فرهنگ سازماني مؤسسه حسابرسي رابطه دارد .دانلي و همکاران ( ،)5113در تحقيق با عنوان «پذيرش حسابرس
از رفتار ناکارآمد حسابرس :مدل توضيحي با استفاده از ويژگي شخصي حسابرسان» معتقدند رفتارهای ناکارآمد و تعويض
کارکنان با کاهش کيفيت حسابرسي همراه است .رفتارهای ناکارآمد مانند خاموش کردن نا به هنگام ،جمعآوری شواهد ناکافي،
تغيير يا تعويض روشهای حسابرسي و کمبود زمان ،اثرات منفي بر حرفه حسابرسي دارند .در حالي که مطالعات اخير نشان
ميدهند که رفتار ناکارآمد مسئله ای گسترده است ،تحقيق موجود موفق به توضيح کافي درباره علل چنين رفتارهايي نشده
است .در اين مطالعه ،رفتار سازماني و متون روانشناسي صنعتي ،مبنايي برای توسعه و آزمايش مدل ارائه شده است که منبع
کنترل ،عملکرد ،و هدف گردش مالي را به عنوان عوامل پذيرش حسابرس از رفتار ناکارآمد شناسايي ميکند .اسويني و پيرس
( )5112نيز در بررسي گزارش کمتر از حد زمان حسابرسي دريافتند که شرکای مؤسسات حسابرسي معتقدند گزارش کمتر از
حد زمان حسابرسي به سه دليل اصلي رخ ميدهد .اين داليل عبارتند از بيکفايتي ،فشار حاصل از نظامهای ارزيابي عملکرد و
بودجه و درخواستهای مديريت .پاينو و همکاران )5101( 3در تحقيق با عنوان رفتار ناکارآمد حسابرس :مطالعه اکتشافي در
مالزی بيان نمودند کيفيت گزينههای ارائه شده با شرکت های حسابرسي ،عامل مهم تعيين کننده بقای طوالني مدت آنها
است ،اما کيفيت حسابرسي برای ارزيابي دشوار است ،که آن را به خصوص برای رفتار افرادی که در کار حسابرسي هستند،
حساس ميسازد .اين مطالعه به دنبال شناسايي بروز رفتارهای ناکارآمد حسابرس ،رفتارهای کاهش کيفيت حسابرسي و
اقداماتي در طول تعامل با يک حسابرس که اثر شواهد جمعآوری را کاهش ميدهد ،ميباشد .مطالعه بر روی يک بررسي از
 500حسابرس شاغل در شرکتهای حسابرسي کوچک ،متوسط و بزرگ در مالزی است .مطالعه ،متغيرهای کليدی که منجر به
رفتار ناکارآمد حسابرسي ميشود را شناسايي مي کند .مطالعه شواهد تجربي اصلي از يک خطر جدی بالقوه از رفتارهای
ناکارآمد را ارائه ميکند که ممکن است کيفيت حسابرسي را مختل نمايد .مطالعه شواهد تجربي برای رسيدگي به نگراني های
مقامات نظارتي مالزی در مورد کيفيت حسابرسي را ارائه مينمايد.
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پاينو و همکاران ( )5100در تحقيق خود با عنوان « رابطه تعهد حرفه ای و سازماني با رفتارناکارآمد حسابرسان ،توسعه و
تست يک مدل نظری است که عوامل موثر در رفتار ناکارآمد حسابرس را شناسايي مينمايد» پرداختند .تعهد سازماني و تعهد
حرفه ای به عنوان سوابق نگرش نسبت به رفتار ناکارآمد حسابرس مورد بررسي قرار گرفته است .بر اساس نتايج اين تحقيق،
تجزيه و تحليل از رويکرد حداقل مربعات جزئي ،از  558مدير حسابرسي در مالزی به کار گرفته شده است .شواهد توليد شده
نشان مي دهد که تعهد سازماني پيش بيني کننده مهمي از رفتار ناکارآمد حسابرس بوده است .نتايج مطالعه بايد بر روشهای
حسابرسي ،استخدام ،آموزش و تصميمگيری های ترويج تاثير بگذارد و به حداقل رساندن وقوع و پذيرش رفتار ناکارآمد
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حسابرس کمک کند .اين مطالعه در ارائه پاسخ به موقع به تنظيم نگرانيها در مورد اختالل در کيفيت حسابرسي قابل توجه
است .يانيارتي )5105(1در تحقيق با عنوان « اثر حسابرسي دوره تصدی و رفتار ناکارآمد در کيفيت حسابرسي» بيان نمود که
هدف از اين پژوهش ،بررسي عوامل موثر بر کيفيت حسابرسي با ارائه ی اين فرضيه است که دوره تصدی حسابرسي و رفتار
ناکارآمد ،کيفيت حسابرسي را تحت تاثير قرار مي دهند .حسابرسي دوره تصدی و رفتارهای ناکارآمد به طور مشترک ،کيفيت
حسابرسي را تحت تاثير قرار ميدهند .نتايج آزمون تجربي نشان ميدهد که حسابرسي تصدی تاثير قابل توجهي در کيفيت
حسابرسي در شرکت حسابداری عمومي در باندونگ ندارد ،حسابرسي با کيفيت باال به دليل حسابرساني است که حسابرسي در
کار صاحبکار را مشابه سال گذشته انجام مي دهند .در حالي که رفتار ناکارآمد به طور قابل توجهي بر کيفيت حسابرسي در
شرکت حسابداری عمومي در باندونگ تاثير مي گذارد .کاهش کيفيت حسابرسي به دليل حسابرساني است که پژوهش را طبق
اصل حسابداری پذيرفته شده کلي انجام نميدهند.
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سوهايتي )5105(2در تحقيق با عنوان «تاثير هزينههای حسابرسي ،فشار بودجه زمان حسابرسي و نگرش حسابدار عمومي
در رفتار ناکارآمد ح سابدار عمومي و داللت آن بر بررسي کيفيت حسابرسي در مقياس شرکت حسابداری عمومي"کوچک" در
جاوا» بيان نمودند که رقابت شديد در شرکت حسابداری عمومي به مناقصه رقابتي تشويق ميکند که منجر به "جنگ هزينه"
ميشود که بر هزينههای حسابرسي اثر ميگذارد .اين نتيجه مفاهيمي را برای فشار بودجهی زمان حسابرسي به ارمغان ميآورد
که دليل رفتار ناکارآمد حسابداران عمومي و نگرش در انجام وظايف حسابدار عمومي خواهد شد که منجر به کيفيت حسابرسي
ضعيف ميشود .نتيجه نشان داد که تاثير قابل توجهي از هزينههای حسابرسي ،فشار بودجه زمان حسابرسي به نگرش حسابدار
عمومي وجود دارد .فشار بودجه زمان حسابرسي و نگرش حسابدار عمومي نيز اثرات قابل توجهي بر رفتار ناکارآمد حسابدار
عمومي دارد و آن ميتواند دليل بر افزايش کيفيت حسابرسي باشد.
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پاينو و تاني )5103( 3در تحقيق با عنوان «نگرش نسبت به رفتار ناکارآمد حساب رس :تاثير بر تاکيد بودجه ،رفتار رهبری و
اثربخشي بررسي حسابرسي» معتقدند رفتار ناکارآمد حسابرس ،در ارتباط با کاهش کيفيت حسابرسي ،يک مسئله پذيرفته شده
است .تاکيد بودجه ،ساختار رفتار رهبری و توجه و اثربخشي بررسي حسابرسي به عنوان سوابق نگرش نسبت به رفتار ناکارآمد
حسابرس مورد بررسي قرار گرفته اند .نتايج اين مطالعه بايد بر روشهای حسابرسي ،استخدام ،آموزش و تصميمگيریهای
ترويج تاثير گذارد و به حداقل رساندن وقوع و پذيرش رفتار ناکارآمد حسابرس کمک کند.
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خان و همکاران  )5103(4در تحقيقي با عنوان «هدف رفتار حسابرسان نسبت به رفتار ناکارآمد حسابرس با استفاده از
نظريه عمل منطقي» بيان نمودند رفتارهای ناکارآمد حسابرس پشت ناکاميهای شرکت يک مسئله حياتي در جهان کسب و
کار هميشه در حال تغيير امروز است .مطالعه نظريه عمل منطقي به عنوان يک راهنما برای پيش بيني معتبر قصد حسابرسان
برای رفتارهای حسابرسي ناکارآمد مي باشد .اين چارچوب ارائه شده نه تنها برای متخصصان درگير در حرفه حسابرسي است،
بلکه برای بسياری از تنظيم کننده های ديگر از جمله هيئت مديره ،کميته حسابرسي ،مديريت ارشد ،سرمايهگذاران ،و نهادهای
حاکم ،برای فعال کردن آن ها برای افزايش اخالق در محيط کار آنها نيز ميباشد.
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کاستينا  )5103(5در تحقيق با عنوان «تاثير رفتارهای ناکارآمد و فرهنگ فردی بر کيفيت حسابرسي» معتقدند که
رفتارهای ناکارآمد و فرهنگ سازماني ،بر کيفيت حسابرسي تاثير ميگذارد .تا حدی رفتار ناکارآمد اثر منفي و مهمي بر کيفيت
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حسابرسي دارد .کاهش کيفيت حسابرسي به دليل حسابرساني است که در استانداردهای حسابداری مالي ،پژوهشي انجام
نميدهند ،سطح مادیگرايي پايينتر از آنچه که بايد باشد را تنظيم ميکنند ،بررسي بيشتر در اسناد مشتری انجام نميدهند،
بسياری از زمان حسابرسي سپری شده در فر ايند و تفاوت بين زمان واقعي و زمان حسابرسي بودجه را حذف ميکنند .در حالي
که فرهنگ سازماني اثر مثبت و قابل توجهي در کيفيت حسابرسي دارد .بهبود کيفيت حسابرسي به دليل حسابرساني است که
در روند حسابرسي احساس استرس ندارند ،کار و رقابت در ميان آن ها کمتر است.
مينادارتي و پاسپيتاساری  )5100(1هدف از اين مطالعه تجزيه و تحليل تعهد سازماني است که تاثير بر ويژگيهای فردی،
يعني هدف گردش مالي و عملکرد حسابرس نسبت به پذيرش رفتار ناکارآمد حسابرس را تعديل ميبخشد .نتايج نشان داد که
ويژگيهای افرادی که هدف ترک شغل را دارند تاثير مثبتي در پذيرش رفتار ناکارآمد حسابرس دارد .در حالي که عملکرد
حسابرسان تاثير منفي بر پذيرش رفتار ناکارآمد حسابرس دارد .نتايج حاصل از اين مطالعه نشان ميدهد که تعهد سازماني به
صورت نفوذ تعديل در هدف ترک شغل و عملکرد حسابرس نسبت به پذيرش رفتار ناکارآمد حسابرس نقش دارد.
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آلکاتسار  )5100(2تحقيقي با عنوان « منبع کنترل ،تعهد حرفهای و رفتار ناکارآمد حسابرس» و با هدف تست مدل رفتار
ناکارآمد حسابرسي مربوط به ويژگيهای فردی حسابرس ،منبع کنترل و تعهد به حرفه ای را به انجام رسانيد .از نتايج مطالعه
اين است ک ه منبع کنترل اثر مثبت و قابل توجهي را به رفتار ناکارآمد حسابرسي نشان ميدهد .به طور مشابه ،تعهد حرفهای
به طور قابل توجهي رفتار ناکارآمد حسابرسي را تحت تاثير قرار ميدهد .نتايج همچنين قویتربودن اثر تعهد به حرفه برای
رفتار ناکارآمد حسابرسي از منبع کنترل را نشان ميدهند.
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جورفي و آدرگا )5100 (3در تحقيقي با عنوان «اثر منبع کنترل ،تعهد سازماني و موقعيت نسبت به رفتار ناکارآمد
حسابرس» معتقدند رفتار ناکارآمد حسابرس رفتاری است که از استانداردهای حسابرسي در انجام وظيفه حسابرسي انحراف
دارد که ميتواند کيفيت حسابرسي را کاهش دهد .رفتارناکارآمد ميتواند تاثير مستقيمي در کيفيت حسابرسي داشته باشد.
رفتار ناکارآمد حسابرس با کاهش کيفيت حسابرسي در ارتباط است .در اين مطالعه علت انجام چنين رفتار انحرافي از حسابرس
ويژگيهای فردی مانند منبع کنترل و تعهد سازماني توصيف شده است.

v
i
h

c
r

مهراني و نعيمي ( )0385نيز يافتند که هر چند حسابرسان خود را معتقد و مقيد به رعايت اخالق حرفه ای مي دانند ،اما
در برابر فشار بودجه زماني ،اقدام به اعمال رفتارهای غير حرفه ای مي نمايند .همچنين ،نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که
متناسب با افزايش فشار بودجه زماني ،احتمال بروز رفتارهای غير حرفه ای نيز بيشتر مي گردد .ضمن آنکه حسابرسان
معتقدند احتمال بروز اينگونه رفتارها در ديگر حسابرسان بيش از خود آنان مي باشد .اخباری و همکاران ( )0381نشان دادند
که تعهد سازماني و هر زير مقياس آن (تعهد همانندسازی ،تعهد پيوستگي و تعهد مبادله ای) رابطه معناداری با تعهد حرفه ای
نشان مي دهد .برزيده و خيراللهي( )0311نشان دادند که در صورت مواجه شدن حسابرسان با شواهد متناقض با يافته های
اوليه در فرآيند حسابرسي؛ مسئوليت پاسخگويي برای کار حسابرسي انجام شده و وجود فشار زماني ،منجر به ايجاد نگراني
مربوط به ازدست دادن شهرت گرديده و احتمال کتمان شواهد حسابرسي را افزايش مي دهد.

A

عزيزخاني و هاشميان ( )0310در بررسي الگوی رفتاری حسابرسان مستقل در رويارويي با فشار بودجه زماني نشان مي
دهند که فشار بودجه زماني باعث کاهش انگيزه حسابرسان مستقل مي شود و حسابرسان برای رعايت بودجه های زماني
نامتعارف که حصول آن غيرممکن است ناگزير به انجام رفتارهای غيرحرفه ای مي شوند .هم چنين نتايج نشان مي دهد که
1

Mindarti & Puspitasari
Alkautsar
3
Jufry & Adraga
2
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مهمترين عامل بروز رفتارهای غيرحرفه ای ،فشار بودجه زماني است .موسوی شيری و همکاران ( )0315به بررسي دوره
تصدی حسابرسي ،رفتارهای ناکارآمد و تعهد حرفه ای حسابرس بر کيفيت حسابرسي در ديوان محاسبات کشور پرداختند.
نتايج نشان داد که رفتارهای ناکارآمد ،اثر معني داری بر کاهش کيفيت حسابرسي دارد .هم چنين دوره تصدی حسابرسي اثر
معني دار بر کيفيت حسابرسي دارد و تعهد حرفه ای حسابرس اثر معني دار مثبت بر کيفيت حسابرسي دارد .مهدوی و
هوشمند ( )0315نشان مي دهن د که درک حسابرسان از فرهنگ اخالقي مؤسسه بر رفتار حسابرسان تأثير ندارد .هم چنين بر
اساس يافته ها،درک حسابرسان از فرهنگ اخالقي مؤسسه و ويژگي های شخصيتي حسابرسان باعث افزايش کيفيت حسابرسي
از طريق رفتار غيرعادی حسابرسان نمي شود .صادقي عمرو آبادی و همکاران ( )0315در بررسي رفتار حسابرسي به بررسي
رابطه بين تعهد سازماني و تعهد حرفه ای حسابرسي پرداخته اند .نتايج نشان مي دهد که تعهد حرفه ای با تعهد سازماني
رابطه معنادار و مستقيم دارد .ملکيان وتوکل نيا ( )0313در تحقيقي به بررسي ارتباط بالقوه بين فرهنگ اخالقي ،فشار بودجه
زماني ،اقدامات کاهنده کيفيت حسابرسي و گزارش کمتر از واقع زمان پرداختند .نتايج مطالعه بيانگر تأثير مثبت و معنادار
فشار بودجه زماني بر گزارش کمتر از واقع زمان است .عالوه بر اين ،نتايج ،نشانگر تأثير معکوس و معنادار فرهنگ اخالقي بر
فشار بودجه زماني است.

D
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 -3روش پژوهش

S
f
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e

تحقيق حاضر از نظر هدف ،تحقيق کاربردی است و از نظر شيوه گردآوری و تحليل اطالعات ،توصيفي  -پيمايشي است.
اين تحقيق توصيفي است چرا که به توصيف وضعيت متغيرها و نيز روابط ميان آن ها مي پردازد.از نوع پيمايشي است ،زيرا که
با استفاده از ابزار پرسشنامه به تحليل نظرات پاسخ دهندگان (نمونه مورد مطالعه) که به پرسش هايي در مورد موضوع مورد
مطالعه و ابعاد تحقيق (متغيرها و سوالهای مربوطه) پاسخ داده اند ،مي پردازد.
-1-3فرضيه پژوهش

iv

h
c

فرضيه  :0بين تعهد حرفه ای و فشار زمانی بودجه حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.
-2-3متغير های پژوهش
الف) متغير مستقل

r
A

تعهد حرفه ای  :در حقيقت تعريف مشابهي با تعهد سازماني دارد ولي در تعريف آن واژهی حرفه ای به جای سازمان به کار
مي رود و عبارتست از :پذيرش باور هدف های حرفه ای ،ميل به تالش زياد در راستای حرفه وآرزوی اينکه عضوی از اعضای
حرفهی مورد نظر باشد.
ب)متغير وابسته

فشار بودجه زماني :زمان مورد نياز برای انجام عمليات حسابرسي بيش از زمان پيش بيني شده در بودجه بوده و حسابرس
ملزم به انجام کار در زمان تعيين شده مي باشد .در بخش فشار بودجه زماني با مضاميني همچون ارزيابي بودجه زماني در
سنوات گذشته ،دستيابي به بودجه های زماني در پرسشنامه تحقيق مورد پرسش واقع مي شود.
 -3-3جامعه آماری و روش نمونه گيری
جامعه آماری اين تحقيق کليه کارکنان موسسات حسابرسي مي باشد .جهت انتخاب موسسات حسابرسي ،عضو جامعه با
توجه به حجم باالی تعداد کارکنان و پراکندگي موسسات در سطح کشور و با توجه به امکانات مالي و زماني محقق با نظر استاد
9
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راهنما ،نمونه گيری به صورت تصادفي از موسسات حسابرسي در شهر مشهد استفاده شد .روش نمونه برداری طبق تحقيق به
عمل آمده از تعداد کارکنان موسسات منتخب شامل  032نفر است و حجم نمونه در جامعه محدود در فرمول کوکران 551
تعيين شد .جهت افزايش اعتبار تحقيق ،تعداد  581پرسشنامه توزيع شد که از اين ميان ،تعداد  081پرسشنامه دريافت و
مبنای تحليل آماری واقع گرديد .نرخ بازگشت پرسشنامه ها در حدود  88/10درصد تعيين شد.
-4-3روش گردآوری دادهها
پرسشنامه اين تحقيق شامل  5بخش است ،بخش اول سواالت مربوط به فشار بودجه زماني حسابرسي با استفاده روش اتلي
و پيرس )0112( ،و کيلي و مارقيم  )0111(1اندازهگيری شده است .بخش دوم گويه های پرسشنامه تعهد حرفه ای کارکنان
در مجموع شش گويه با بهره گيری از پرسشنامه بالئو () 5113با مضاميني همچون باقي مانده در سازمان ،تعهد و تکليف
نسبت به افراد و سازمان جهت اندازه گيری تعهد هنجاری ،مضاميني همچون تالش در جهت کسب موفقيت حرفه ای ،باليدن
به خود از بيانات حرفه ای ،هم راستا بودن ارزش های حرفه ای با ارزش های فرد ،رضايت از انتخاب حرفه حال حاضر ،برجسته
بودن حرفه نسبت به ساير حرفه ها و عضو حرفه بودن را الهام بخش انجام وظايف شغلي دانستن در ابزار تحقيق مطرح شده
است .پاسخهای پرسشنامه در اين دو بخش در يک طيف پنج امتيازی ليکرت (کامال مخالف ،مخالف ،نه موافق و نه مخالف،
موافق و کامال موافق) قسمت بندی شده است تا پاسخگو ،ميزان موافقت خود را در مقياس ليکرت که از يک تا پنج درجه بندی
شده ،مشخص کند.
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 -5-3روش تجزيه و تحليل داده ها
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در اين تحقيق از مدل يابي معادالت ساختاری و روش حداقل مربعات جزئي جهت آزمون فرضيات و برازندگي مدل استفاده
شده است .جهت آزمون فرضيه های تحقيق از مقدار احتمال حاصل از برازش مدل در حالت معناداری پارامترها استفاده
مي گردد .از آن جا که سطح اطمينان مورد نظر  18درصد مي باشد .لذا عدد معناداری در سطح  18درصد برابر  0/12گرديده،
لذا اعدادی که در بازه ( )-0/12 ،0/12قرار گيرند در ناحيه رد واقع شده و اعدادی که خارج از اين بازه قرار گيرند مورد
پذيرش واقع مي شوند.

c
r

A

 -4يافته های تحقيق

در اين تحقيق به منظور بررسي روايي ظاهری از نظر خبرگاان دانشاگاهي و خبرگاان سازماني(متخصصاين و خبرگاان در
موسسات حسابرسي) استفاده شد .هم چنين در تحقيق حاضر به منظور تعيين رواياي ساازه ،از تحليال عااملي اساتفاده شاده
است.تحليل عاملي ميتواند به دو صورت اکتشافي و تأييدی انجام شود .تحليال عااملي اکتشاافي بارای تحقياق حاضار توساط
نرمافزار  spssانجام شد که نتايج آن در جدول  0آمده است .هم چنين در تشريح نتاايج تحليال عااملي تأييادی انجاام شاده
توسط نرم افزار  Smart PLSبه شرح جدول  3اشاره شده است .نتايج آزمون بارتلت و شااخص کفايات نموناه گياری نشاان
ميدهد که مقادير هر دو شاخص در سطح مطلوبي ميباشند .مقدار شاخص کفايت نمونه گيری برای تماای متغيرهاا بيشاتر از
 1/8و مقدار معنيداری آزمون بارتلت نيز کمتر از  1/18ميباشد .پس از حصول اطمينان از مناسب بودن حجم نموناه ،مقاادير
اشتراکات گويهها مورد بررسي قرار گرفت و گويه هايي که مقدارشان کمتر از  1/3بود .مشخص است که اين گوياههاا باا سااير
Kelley and Margheim
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1

گويهها سازگاری نداشته و تبيين کننده مناسبي برای آن بعد نميباشد لذا از تحليل کنار گذاشته شدند که با هاشاور مشاخص
شده اند.
جدول  -1نتايج مربوط به تحليل عاملي اکتشافي گويه های پرسشنامه تحقيق
نام متغير

تعهد حرفه ای

گويهها

بار عاملي
مرحله 1

بار عاملي
مرحله 2

گويه 1

0/032

گويه 2

0/597

0/936

گويه 3

0/697

0/868

گويه 4

0/982

0/739

گويه 5

0/899

0/986

گويه 6

0/958

0/736

گويه 7

0/812

-

گويه 8

0/595

D
I

فشار بودجه زماني

S
f

معنيداری
آزمون بارتلت

درجه آزادی

0/000

11/996

3

0/000

-

مقدار تقريبي
2χ

شاخص کفايت
نمونه گيری

99/698

1

0/986

0/523

روايي (اعتبار) همگرا در مدل معادالت ساختاری توسط معيار ميانگين واريانس استخراج شده مورد تحليل قارار ميگيارد.
اين شاخص نشان دهنده ميزان واريانسي است که يک سازه (متغير نهفته) از نشاانگرهايش بدسات مايآورد .بارای ايان معياار
مقادير بيشتر از  1/8را پيشنهاد ميکنند چرا که اين مقدار تضامين ميکناد حاداقل  81درصاد وارياانس ياک ساازه توساط
نشانگرهايش تعريف ميشود .در ادامه نتايج حاصل از بررسي روايي همگرا در تحقيق حاضر ارائه شده است.

o
e

v
i
h

جدول  -2روايي همگرای سازههای (متغيرهای نهفته) تحقيق
رديف

متغير

1

تعهد حرفه ای

2
منبع :يافته های پژوهشگر

فشار بودجه زماني

ميانگين واريانس استخراج شده

c
r

0/821
0/958

A

همان طور که در جدول  5مالحظه ميشود تمامي مقادير ميانگين واريانس استخراج شده از  1/8بيشتر باوده و بناابراين
مدل اندازه گيری از روايي همگرای مناسب برخوردار است .پايايي يک سنجه ،ثبات و سازگاری مفهاوم ماورد سانجش را نشاان
مي دهد و به ارزيابي درستي و خوب بودن يا برازش يک سنجه کمک ميکند .توانايي يک سنجه برای حفظ ثبات در طي زماان
شاخصي از ثبات و آسيب پذيری کم آن در برابر تغييرات است .سازگاری دروني سنجهها شاخصي است از تجاانس بنادهايي در
سنجه که يک مفهوم را انعکاس ميدهند .برای سنجش پايايي از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد .نتايج آزمون و تفسير آن در
ادامه پس از بررسي پايايي هريک از نشانگرها آمده است .پايايي هريک از نشانگرهای متغير نهفته در مادل معاادالت سااختاری
توسط ميزان بارهای عاملي هر نشانگر مشاخص ميشاود .ارزش هرياک از بارهاای عااملي نشاانگرهای متغيار نهفتاه مربوطاه
ميبايست بزرگتر يا مساوی  1/8باشد .در جدول شماره ( )3ميزان بارهای عاملي برای نشانگرهای متغيرهای نهفته تحقيق قابل
مشاهده است.
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جدول  - 3ارزش بارهای عاملي نشانگرهای متغيرهای نهفته (تحليل عاملي تاييدی)
متغير نهفته

فشار بودجه زماني

تعهد حرفه ای

مقدار احتمال

AOC2

0/113

0/973

59/996

AOC3

0/231

0/537

29/139

AOC4

0/009

0/796

11/879

AOC5

0/327

0/527

25/965

AOC6

0/006

0/813

39/536

0/972

0/239

98/957

0/327

0/106

92/986

نشانگرها

D
I
RAQ
URT
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f

پايايي سازه اين امکان را فراهم ميسازد تا سازگاری دروني شاخصهايي که ياک مفهاوم را ميسانجند بررساي شاود .باه
عبارت ديگر پايايي سازه نشان ميدهد که متغيرهای مشاهده شده (نشانگرها) با چه دقتاي متغيار نهفتاه را ميسانجند .بارای
اندازهگيری اين پايايي ،شاخص پايايي ترکيبي در مدل معادالت ساختاری ارائه ميشود .اين شااخص بار اسااس ضاريب آلفاای
کرونباخ محاسبه ميشود .مقدار اين شاخص بايد بزرگتر يا مساوی  1/7باشد .جدول  0مقادار پاياايي ساازه را بارای هرياک از
متغيرهای نهفته نشان ميدهد.

o
e

جدول  - 4مقدار پايايي سازه را برای هريک از متغيرهای نهفته

iv

رديف

متغير

آلفای کرونباخ
نمونه  37نفر

0

تعهد حرفه ای

0/861

فشار بودجه زماني

0/893

5
منبع :يافته های پژوهشگر

آلفای کرونباخ
کل نمونه

پايايي ترکيبي
کل نمونه

0/596

0/611

0/832

0/589

h
c

r
A

 -1-4آزمون فرضيه ها

دراين بخش به بررسي فرضيه های پژوهش و آزمون هر يک از آن ها مي پردازيم .برای تأييد يا رد فرضيه های پاژوهش از
آماره آزمون تي -استيودنت استفاده شده است که اگر مقدار آماره تي -اساتيودنت بزرگتار از  0/12باشاد ،فرضايه مربوطاه در
سطح خطای  1/18مورد تأييد قرار ميگيرد .خالصه نتايج حاصل از بررسي فرضيه ها در جدول  8نمايش داده شده است.
جدول  - 5خالصه نتايج آزمون فرضيه های تحقيق
فرضيه

متغير مستقل

متغير وابسته

ضريب مسير

احتمال

معني داری ()-1/69 ، 1/69

تعهد حرفه ای

فشار بودجه زماني

-0/586

3/197

معني دار

1
منبع :يافته های پژوهشگر
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 -2-4بررسي شاخص های برازش مدل
برای بررسي کيفيت يا اعتبار مدل از بررسي اعتبار که شامل شاخص بررسي اعتبار اشتراک و شاخص بررسي افزونگي ماي
باشد ،استفاده شده است .شاخص اشتراک ،کيفيت مدل اندازه گيری هر بلوک را مي سنجد .شاخص افزونگاي نياز باا در نظار
گرفتن مدل اندازه گيری ،کيفيت مدل ساختاری را برای هر بلوک درون زاد اندازه گيری مي کند .مقادير مثبت اين شاخص ها
نشانگر کيفيت مناسب و قابل قبول مدل اندازه گيری و ساختاری مي باشد .نتايج برازش در جدول 8ارائه گرديده است.
جدول  - 5شاخص های برازش مدل
رديف

متغير

شاخص اشتراک

شاخص افزونگي

1

تعهد حرفه ای

0/986

0/293

فشار بودجه زماني

0/937

0/593

D
I

2
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 -5نتيجه گيری و پيشنهادها
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در تدوين فرضيه تحقيق اين سوال مطرح شده بود که آيا تعهد حرفه ای حسابرسان بر فشار بودجه زمانی در حسابرسی
اثرگذار است؟ ازاين رو با توجه به تحليل مسير ،ميزان ضريب مسير بين اين دو متغير ( )-1/781برآورد شده است .با توجه به
مقدار احتمال ( 3/028برای معني دار بودن يک ضريب ،عدد معني داری آن بايد خارج از بازه ( )-0/12 ، +0/12باشد که در
اين صورت از سطح معني داری  1/18کوچکتر است) .مي توان دريافت که اين ضريب مسير در سطح خطای  1/18معني دار
است ،يعني تعهد حرفه ای با فشار بودجه زمانی در حسابرسی ارتباط معکوس و معني داری دارد .بنابراين فرضيه تحقيق تاييد شد.
نتايج حاصل از اين فرضيه با نتايج پاينو و همکاران ( )5100همخواني دارد .با توجه به نتايج پيشنهادی هايي به شرح زير ارائه
مي گردد:

o
e

v
i
h

 .0بنابر نتايج پژوهش ،به مديران در موسسات حسابرسي پيشنهاد مي شود به عوامل موثر بر فشار بودجه

c
r

زماني در حسابرسي ازجمله اقدامات کاهنده کيفيت حسابرسي و گزارش کمتراز واقع زمان ،توجه ويژه ای
نموده که باال بودن سطح اين امر مي تواند منجر به مشکالت متعددی گردد .لذا به اين موسسات توصيه
مي گردد تا از فشار بودجه زماني بر کارکنان موسسه بکاهند .بودجه زماني نامتعارف و نامناسب باعث
کاهش انگيزه حسابرسان جهت انجام عمليات حسابرسي مي گردد و تمايل به اقدامات کاهنده کيفيت
حسابرسي در آنان خواهد شد.
 .5به مديران حسابرسي پيشنهاد مي گردد با تامل در نتايج حاصل از اين تحقيق بايد بر روشهای حسابرسي،
استخدام ،آموزش و تصميمگيریهای ترويج تاثير ،تمرکز نموده و به حداقل رساندن وقوع و پذيرش فشار
بودجه زماني در حسابرسي در کار کمک کنند.
جهت پژوهش های آتي پيشنهاد مي گردد:

A

 .0بررسي تاثير ويژگي های شخصيتي حسابرسان در رابطه بين تعهد حرفه ای بر فشار بودجه زماني در
حسابرسي؛
 .5تاثير فشار بودجه زماني در حسابرسي و فرهنگ فردی بر کيفيت حسابرسي،
 .3بررسي رابطه فرهنگ حاکم بر موسسات حسابرسي بر فشار بودجه زماني در حسابرسي؛
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 .0بررسي نقش بودجه زماني ،رفتار مديران حسابرسي بر اثر بخشي حسابرسي؛
 .8بررسي نقش هزينههای حسابرسي و نگرش به کار در فشار بودجه زماني در حسابرسي و کيفيت حسابرسي؛
 .2بررسي تاثير عوامل کيفيت حسابرسي (شهرت موسسه ،تخصص موسسه حسابرسي) بر فشار بودجه زماني
در حسابرسي.
اين تحقيق با محدوديت های زير مواجه بوده است:
 .0محدوديت مکاني تحقيق :جامعه آماری تحقيق محدود به حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسي در
سطح شهر مشهد مي باشد .لذا در تعميم نتايج به حسابرسان در ساير موسسات عضو جامعه ،بايستي جانب

D
I

احتياط را مد نظر قرار داد (محدوديت مکاني تحقيق).
 .5محدوديت ذاتي ابزار تحقيق :عدم تمايل و عالقه ،عدم احساس مسئوليت و عدم صداقت و دقت بعضي از
آزمودني ها در تکميل پرسشنامه ها منجر به کاهش تعداد پرسشنامه ها در تحليل آماری گرديد.
 .3محدوديت تک روشي بودن تحقيق :دادههای اين تحقيق ،با استفاده از مقياسهای خود گزارشي جمعآوری
شدهاند .لذا ،ممکن است آزمودنيها ميزان استفاده از رفتار تملق خود را کمتر يا بيشتر از حد واقعي برآورد
نموده باشند که يافته های پژوهش را دچار سوءگيری سازد .مورد ديگری که ممکن است يافتهها را به يک
سوی خاص متمايل نموده باشد.

S
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