بررسي تاثير تعهد حسابرسان بر فشار بودجه زماني در حسابرسي

پيمان طباطبائي فخار
 -1دانش آموخته کارشناسي ارشد ،گروه حسابداري ،واحد طبس ،دانشگاه آزاد اسالمي  ،طبس  ،ايران ( .مسئول مکاتبات).

D
I

Peyman_Tabatabai68@yahoo.com

علي حسين زاده

S
f

 -2استاديار،گروه حسابداري و بانکداري ،واحد تربت حیدريه ،دانشگاه آزاد اسالمي  ،تربت حیدريه ،ايران.

چکيده

Hosseinzadeh56@gmail.com

o
e

v
i
h

اين تحقیق به بررسي تاثیر تعهد حسابرسان بر فشار بودجه زماني در حسابرسي پرداخته است .فشار
بودجه زماني ،زمان مورد نیاز براي انجام عملیات حسابرسي بیش از زمان پیش بیني شده در بودجه بوده
و حسابرس ملزم به انجام کار در زمان تعیین شده مي باشد .جامعه آماري ،حسابرسان شاغل در
موسسات حسابرسي شهر مشهد انتخاب و با توجه به حجم جامعه در دسترس ،حداقل حجم نمونه
انتخابي تعداد  212نفر شد .نرخ بازگشت پرسشنامه ها  90/20درصد تعیین گرديد .جهت آزمون فرضیه
ها از روش مدل سازي معادالت ساختاري در نرم افزار اسمارت پي ال اس بررسي گرديد .نتايج نشان داد
بین تعهد سازماني و فشار بودجه زماني در حسابرسي رابطه معني داري وجود دارد.
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 .1مقدمه
در سالهاي اخیر ،رعايت نکردن آيین رفتار حرفهاي ،امانت داري و اصول اخالقي به چندين رسوايي مالي منجر شده است.
انرون ،1وردکام ،2آدلفیا ،3تايکو ،4مارتا استوارت 5و پارمالت 6شرکتهايي هستند که داراي رويههاي غیراخالقي و غیرحرفهاي
بودهاند .لغزشهاي اخالقي و رفتاري ديگري در صنايع مختلف گزارش شده که سهم به سزايي در مشکالت جهاني داشته است.
کپلند  )2225(9معتقد است هرچند تأثیر رفتارهاي غیرحرفهاي و لغزشهاي اخالقي ممکن است کم باشد ،ولي فروپاشي
بزرگترين شرکتهاي جهان را به دنبال دارد و باعث از دست رفتن صدها میلیارد دالر ارزش سرمايه سهامداران ميشود .هم
چنین ،اين رسواييها باعث از بین رفتن اعتبار و شهرت صدها هزار نفر افرادي ميشود که زمان خود را صرف رعايت امانت و
انجام درست کارها کردهاند .در تجزيه و تحلیل اين وقايع،عدهاي با استفاده از فرضهاي بنیادين اقتصادي،ذات بشر را
فرصت طلب و بيتوجه به اخالق بیان کردهاند .برخي ديگر ،افول ارزشهاي اخالقي در اجتماع را دلیل زير پاگذاشتن
معیارهاي اخالقي ميدانند  .ضرورت برقراري تعهد حسابرسان و رفتار ناکارآمد تا حدي است که بسیاري از سازمانهاي بزرگ
در برابر فشارهاي قانوني و محیطي با برقراري رفتار اخالقي در سازمانها ،واکنش نشان دادند .رفتار حرفهاي و اخالقي از سوي
حسابرسان ،افراد تحصیل کرده ،هیئتهاي نظارتي ،مجالس قانون گذاري و صاحبکاران ضروري بهنظر ميرسد .اگر فرهنگ
اخالقي و رفتارکارآمد ايجاد ميشد و حسابرسان به صورت مسئوالنه رفتار ميکردند ،رفتارهاي ناکارآمد شرکتهاي آمريکايي
منجر به شکستها و رسواييهاي ابتداي قرن  21نميشد .بنابراين ،براي کسب اطمینان جامعه ،حسابرسان بايد رفتارهاي
کارآمد را سرلوحه کار خود قرار دهند .در سالهاي اخیر حرفه حسابداري و حسابرسي به طور جدي آسیب ديده است .اغلب
پژوهشگران راه موفقیت سازمانها و موسسات را تدوين و به اجرا گذاشتن سیاستهاي اخالقي و رفتاري مناسب ميدانند .آنان
در بررسي شرکتهاي آمريکايي به اين نتیجه رسیدند که اغلب شرکتها سیاستهاي رفتاري را تدوين کردهاند ،اما اين
سیاستهاي رفتاري در عمل داراي نوسان است .در نتیجه ميتوان گفت بررسي عوامل موثر بر رفتار حسابرسان الزم و ضروري
است .عوامل متعددي بر رفتار حسابرس تأثیر دارد .يکي از اين عوامل ،تعهد حسابرسان به مؤسسات است .پژوهشهاي بسیاري
کمي به بررسي فشار بودجه زماني در کار حسابرسي پرداختهاند ولي هیچکدام از اين پژوهشها بهطور مستقیم تأثیر تعهد
حسابرسان به مؤسسات را بر فشار بودجه زماني در کار حسابرسي بررسي نکردهاند .بنابراين ،نیاز به انجام چنین پژوهشي در
ايران احساس ميشود .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 ادبیات موجود به بررسي اين موضوع در نظر صاحبنظران پرداخته مي شود .در
بخش بعدي به ارائه خالصه اي از تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع تحقیق پرداخته مي شود .سپس به تدوين فرضیه ها،
روش تحقیق ،روش گردآوري داده ها ،تحلیل داده ها و روش هاي آماري جهت آزمون فرضیه ها پرداخته مي شود .نتیجه
گیري از يافته هاي تحقیق و ارائه پیشنهادات و محدويت ها و منابع مورد بررسي،پايان بخش تحقیق پیشرو است.
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 -2مباني نظري
يافتههاي هیئت نظارت عمومي انجمن حسابداران عمومي شده آمريکا 1نشان ميدهد که رفتار ناکارآمد حسابرس 2يک نگراني
مداوم براي حرفهي حسابرسي است .رفتار ناکارآمد حسابرس به شدت ميتواند بر توانايي شرکت هاي حسابداري عمومي براي
تولید درآمد ،تکمیل کار با کیفیت حرفه اي به موقع و با ارزيابي دقیق عملکرد کارکنان تاثیر بگذارد .در دراز مدت ،اين مسائل،
کیفیت حسابرسي را مختل خواهند کرد .اين مطالعه به دلیل افزايش آگاهي توسط نهادهاي حرفهاي ،در کشورهاي در حال
توسعه ،از مسائل مربوط به اختالل در کیفیت حسابرسي و رفتار ناکارآمد حسابرس مهم ميباشد .نتايج حاصل از مطالعهي
شرکت هاي حسابرسي در کشورهاي در حال توسعه براي درک بهتر تاثیر بد رفتارهاي آنها و براي شناسايي راههاي ممکن
مديريت بهتر،به مسائل رفتار ناکارآمد حسابرس کمک خواهد کرد .اين مطالعه هم چنین به متون حسابرسي و متون رفتاري با
توجه به جنبه هاي سازماني کمک ميکند و هم چنین در رابطه با مطالعات موجود از رفتار کاهش کیفیت حسابرسي ،مطالعات
قبلي را با بررسي عوامل خاص مربوط به تعهد سازماني 3گسترش ميدهد .به دلیل ماهیت کیفي کار حسابرس ،بسیاري از
کنترلهاي قابل مشاهده (کنترلهاي رفتار ،بیروني ،دروني) که محدوديت کاربرد و کنترل انتشار بیشتري (شخصي ،اجتماعي)
دارند ،الزم هستند .سطح تعهد سازماني و حرفهاي حسابرسان ممکن است برخي ديدگاهها در کار اين کنترلها را ارائه کرده و
شرکتهاي کنوني با يک فرصت براي تاثیرگذاري به آن ها را نشان دهد .تعهد سازماني و تعهد حرفهاي ويژگي هاي فردي افراد
براي سازمان و حرفهي استخدام آنها را نشان ميدهند .براي اندازه گیري تعهد سازماني ،پورتر و همکاران )1094( 4ابزار،
پرسشنامهي تعهد سازماني را توسعه داده است که بعدها توسط مودي )1001( 5تصحیح شد .سه بعد شناسايي شده توسط
يعني تعهد موثر ،6تعهد مستمر 9و تعهد هنجاري 1وجود دارد .تعهد سازماني در اثر آن بر عملکرد و رفتار فردي ،به عنوان مهم
شناخته شده است .تعهد سازماني هم چنین موضوع مهمي از هر دو ديدگاه مفهومي و سازماني است چرا که ممکن است براي
پیشبیني غیبت ،عملکرد ،انتقال و رفتارهاي ديگر از جمله رفتار ناکارآمد کارکنان استفاده شود.
در بررسي تعهد حسابداران به سازمان خود مشاهده شده است که اين عامل به شدت با گردش شغل ،رضايت شغلي،
عملکرد ،شخصیت و انگیزه در ارتباط است .نگرش فرد به سازمان با وفاداري آنها به شرکت استنباط ميشود و با ارزشهاي
آن مشخص ميشود .به عنوان يک نتیجه ،نگرش فرد ،نشان دهندهي اين است که آيا اتصال آنها با سازمان در درجه اول در
انگیزههاي اقتصادي است يا نه .جزء رفتاري تعهد نشان دهنده تمايل يک فرد به صرف تالش در سازمان و همچنین قصد او
براي ماندن در سازمان مي باشد .بررسي تعهد سازماني حسابدار ممکن است از عالقه به سازمانها باشد به طوري که حفظ
کارکنان ،نشان دهنده يک مسئلهي مهم پیش روي شرکتهاي حسابداري عمومي است .کاليتون و هاتچینسون ( )2222نشان
دادند که چگونه باورهاي فرهنگي پیشبینيهاي قويتري از تعهد حسابداران به سازمانهاي آنها هستند؛ رابطه مثبت بین
تعهد سازماني و گروهگرايي براي حسابسان استرالیا و آفريقاي جنوبي مهم و حتي براي حسابرسان استرالیا قابلتوجهتر بود.
يافتههاي آنان نشان ميدهد که چگونه باورهاي فرهنگي حسابداران به تعهد سازماني آنها مرتبط هستند ،بنابراين سازمانها
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بايد ويژگيهاي فرهنگي کارکنان و طراحي سیاستهاي اشتغال ،مانند پاداش گروه و فعالیتهاي مربوط به تیم را بر اين اساس
شناسايي کنند .حسابرسان تعهد بااليي در تعهد سازماني دارند و تعهد حرفهاي ممکن است تمايل زيادي براي شرکت در رفتار
ناکارآمد داشته باشد اما ممکن است درگیر در کمگزارشدهي در زمان به منظور تضمین آيندهي شغلي با سازمان ،باشند.
کمگزارشدهي در زمان حتي ممکن است از سوي برخي حسابرسان و سرپرستان آنها به عنوان تعهدي به سازمان ديده شود.
عوامل تیمي حسابرسي از عوامل گستردهي موسسات حسابرسي در تعیین کیفیت حسابرسي مهمتر هستند  .موسساتي که
عوامل تیمي حسابرسي قوي دارند اطمینان بااليي از برنامهريزي و عملکرد مناسب در اجراي فرآيندهاي حسابرسي دارند.
تعهد سازماني به عنوان پذيرش اهداف سازماني و تمايل به تالش از طرف سازمان تعريف شده است و با رفتارهاي مثبت
مانند عملکرد شغلي و توجه در ارتباط است .همچنین با رفتارهاي ناکارآمد مانند مقاومت در برابر تغییر و بيمیلي به ترک به
دلیل بيکفايتي نیز در ارتباط است .تعهد سازماني ميتواند يک نیروي مخالف به تمايالت ناکارآمد ايجاد نموده و تعهد را
افزايش دهد .افرادي که داراي يک باور قوي در سازمان هستند و افرادي که مايل به کار سخت براي رسیدن به اهداف سازماني
هستند کمتر احتمال دارد که براي رسیدن به اهداف شخصي به تاکتیکهاي غیراخالقي و يا ناکارآمد ،متوسل شوند .نقش
محوري تعهد سازماني نیز ممکن است تفاوت در انگیزه بین افراد با تعهد سازماني باال و پايین را نشان دهد .هم چنین لینکولن
و کالبرگ  )1002(1ادعا ميکند که کارکنان بسیار متعهد تالش خود را صرف دست يابي به اهداف سازمان خواهند کرد حتي
زمان ي که چنین تالشي به طور مستقیم به جبران خسارت فردي يا فرصتهاي حرفهاي کمک نکند .افراد با تعهد سازماني باال
اين سازمان را براي موفقیت ميخواهند .با توجه به دانلي و همکاران ،)2223( 2اگر چنین افرادي رفتارهاي خاصي هم چون
رفتار ناکارآمد مشاهده کنند ،آن ها ممکن است کمتر اين رفتارها را پذيرش نمايند .افراد با تعهد سازماني کم ممکن است
بیشتر عالقه مند به پیروي از منافع شخصي به جاي منافع سازماني باشند .بنابراين ،از افراد داراي سطوح پايینتر تعهد سازماني
احتمال بیشتري وجود دارد که رفتار ناکارآمدي براي ارتقاء فرد مشاهده شود .تعهد يک فرد به شرکت حسابرسي او با قدرت
شناسايي فرد توسط سازمان منعکس شده است .به طور مشابه ،تعهد حرفهاي با قدرت شناسايي توسط يک حرفه منعکس شده
است .هم چنین تعهد سازماني به طور معمول با رفتارهاي عملکردي مانند حضور و غیاب ،حفظ شغل و عملکرد شغلي ،رفتار
ناکارآمد مانند مقاومت در برابر تغییر و بيمیلي به ترک خدمت به علت عدم توانايي در ارتباطات نیز به تعهد سازماني مرتبط
است .شواهد قبلي در رابطه با عملکرد شغلي ،ترک خدمت و رضايت شغلي يک رابطهي منفي بین تعهد سازماني و رفتار
حسابرسي ناکارآمد را نشان ميدهد .ترکیب روابط متقابل بین تعهد سازماني ميتواند درک بهتري از علل فشار بودجه زماني در
کار حسابرسي مربوط به عوامل تیمي حسابرس را ارائه کند .از اين رو تحقیق حاضر درصدد پاسخ به اين سوال است :آيا بین
تعهد سازماني و فشار بودجه زماني در کار حسابرسي رابطه معني داري وجود دارد؟.
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 -1-2پيشينه هاي پژوهش

ويندسور و اشکانسي  )1006(3پژوهشي روي  131موسسه حسابرسي در استرالیا انجام دادند .يافتههاي پژوهش آنان نشان
داد که فرهنگ سازماني و عوامل فردي جزء جداييناپذير از شیوههاي تصمیمگیري و رفتار حسابرسان است و استدالل اخالقي
حسابرسان با فرهنگ سازماني مؤسسه حسابرسي رابطه دارد .دانلي و همکاران ( ،)2223در تحقیق با عنوان «پذيرش حسابرس
از رفتار ناکارآمد حسابرس :مدل توضیحي با استفاده از ويژگي شخصي حسابرسان» معتقدند رفتارهاي ناکارآمد و تعويض
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کارکنان با کاهش کیفیت حسابرسي همراه است .رفتارهاي ناکارآمد مانند خاموش کردن نا به هنگام ،جمعآوري شواهد ناکافي،
تغییر يا تعويض روشهاي حسابرسي و کمبود زمان ،اثرات منفي بر حرفه حسابرسي دارند .در حالي که مطالعات اخیر نشان
ميدهند که رفتار ناکارآمد مسئله اي گسترده است ،تحقیق موجود موفق به توضیح کافي درباره علل چنین رفتارهايي نشده
است .در اين مطالعه ،رفتار سازماني و متون روانشناسي صنعتي ،مبنايي براي 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 پیرس
( ) 2226نیز در بررسي گزارش کمتر از حد زمان حسابرسي دريافتند که شرکاي مؤسسات حسابرسي معتقدند گزارش کمتر از
حد زمان حسابرسي به سه دلیل اصلي رخ ميدهد .اين داليل عبارتند از بيکفايتي ،فشار حاصل از نظامهاي ارزيابي عملکرد و
بودجه و درخواستهاي مديريت .پاينو و همکاران )2212( 1در تحقیق با عنوان رفتار ناکارآمد حسابرس :مطالعه اکتشافي در
مالزي بیان نمودند کیفیت گزينههاي ارائه شده با شرکتهاي حسابرسي ،عامل مهم تعیین کننده بقاي طوالني مدت آنها
است ،اما کیفیت حسابرسي براي ارزيابي دشوار است ،که آن را به خصوص براي رفتار افرادي که در کار حسابرسي هستند،
حساس ميسازد .اين مطالعه به دنبال شناسايي بروز رفتارهاي ناکارآمد حسابرس ،رفتارهاي کاهش کیفیت حسابرسي و
اقداماتي در طول تعامل با يک حسابرس که اثر شواهد جمعآوري را کاهش ميدهد ،ميباشد .مطالعه بر روي يک بررسي از
 244حسابرس شاغل در شرکت هاي حسابرسي کوچک/متوسط و بزرگ در مالزي است .مطالعه ،متغیرهاي کلیدي که منجر به
رفتار ناکارآمد حسابرسي ميشود را شناسايي ميکند .مطالعه شواهد تجربي اصلي از يک خطر جدي بالقوه از رفتارهاي
ناکارآمد را ارائه مي کند که ممکن است کیفیت حسابرسي را مختل نمايد .مطالعه شواهد تجربي براي رسیدگي به نگرانيهاي
مقامات نظارتي مالزي در مورد کیفیت حسابرسي را ارائه مينمايد.
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پاينو و همکاران ( )2211در تحقیق خود با عنوان «رابطه تعهد حرفه اي و سازماني با رفتارناکارآمد حسابرسان ،توسعه و
تست يک مدل نظري است که عوامل موثر در رفتار ناکارآمد حسابرس را شناسايي مينمايد» پرداختند .تعهد سازماني و تعهد
حرفه اي به عنوان سوابق نگرش نسبت به رفتار ناکارآمد حسابرس مورد بررسي قرار گرفته است .بر اساس نتايج اين تحقیق،
تجزيه و تحلیل از رويکرد حداقل مربعات جزئي ،از  225مدير حسابرسي در مالزي به کار گرفته شده است .شواهد تولید شده
نشان مي دهد که تعهد سازماني پیش بیني کننده مهمي از رفتار ناکارآمد حسابرس بوده است .نتايج مطالعه بايد بر روشهاي
حسابرسي ،استخدام ،آموزش و تصمیمگیري هاي ترويج تاثیر بگذارد و به حداقل رساندن وقوع و پذيرش رفتار ناکارآمد
حسابرس کمک کند .اين مطالعه در ارائه پاسخ به موقع به تنظیم نگرانيها در مورد اختالل در کیفیت حسابرسي قابل توجه
است .يانیارتي )2212(2در تحقیق با عنوان «اثر حسابرسي دوره تصدي و رفتار ناکارآمد در کیفیت حسابرسي» بیان نمود که
هدف از اين پژوهش ،بررسي عوامل موثر بر کیفیت حسابرسي با ارائه ي اين فرضیه است که دوره تصدي حسابرسي و رفتار
ناکارآمد ،کیفیت حسابرسي را تحت تاثیر قرار ميدهند .حسابرسي دوره تصد ي و رفتارهاي ناکارآمد به طور مشترک ،کیفیت
حسابرسي را تحت تاثیر قرار ميدهند .نتايج آزمون تجربي نشان ميدهد که حسابرسي تصدي تاثیر قابل توجهي در کیفیت
حسابرسي در شرکت حسابداري عمومي در باندونگ ندارد ،حسابرسي با کیفیت باال به دلیل حسابرساني است که حسابرسي در
کار صاحبکار را مشابه سال گذشته انجام مي دهند .در حالي که رفتار ناکارآمد به طور قابل توجهي بر کیفیت حسابرسي در
شرکت حسابداري عمومي در باندونگ تاثیر مي گذارد .کاهش کیفیت حسابرسي به دلیل حسابرساني است که پژوهش را طبق
اصل حسابداري پذيرفته شده کلي انجام نميدهند.
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سوهايتي )2212(1در تحقیق با عنوان «تاثیر هزينههاي حسابرسي ،فشار بودجه زمان حسابرسي و نگرش حسابدار عمومي
در رفتار ناکارآمد حسابدار عمومي و داللت آن بر بررسي کیفیت حسابرسي در مقیاس شرکت حسابداري عمومي"کوچک" در
جاوا» بیان نمودند که رقابت شديد در شرکت حسابداري عمومي به مناقصه رقابتي تشويق ميکند که منجر به "جنگ هزينه"
ميشود که بر هزينههاي حسابرسي اثر ميگذارد .اين نتیجه مفاهیمي را براي فشار بودجهي زمان حسابرسي به ارمغان ميآورد
که دلیل رفتار ناکارآمد حسابداران عمومي و نگرش در انجام وظايف حسابدار عمومي خواهد شد که منجر به کیفیت حسابرسي
ضعیف ميشود .نتیجه نشان داد که تاثیر قابل توجهي از هزينههاي حسابرسي ،فشار بودجه زمان حسابرسي به نگرش حسابدار
عمومي وجود دارد .فشار بودجه زمان حسابرسي و نگرش حسابدار عمومي نیز اثرات قابل توجهي بر رفتار ناکارآمد حسابدار
عمومي دارد و آن ميتواند دلیل بر افزايش کیفیت حسابرسي باشد.
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پاينو و تاني )2213( 2در تحقیق با عنوان « نگرش نسبت به رفتار ناکارآمد حسابرس :تاثیر بر تاکید بودجه ،رفتار رهبري و
اثربخشي بررسي حسابرسي» معتقدند رفتار ناکارآمد حسابرس ،در ارتباط با کاهش کیفیت حسابرسي ،يک مسئله پذيرفته شده
است .تاکید بودجه ،ساختار رفتار رهبري 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 روشهاي حسابرسي ،استخدام ،آموزش و تصمیمگیريهاي
ترويج تاثیر گذارد و به حداقل رساندن وقوع و پذيرش رفتار ناکارآمد حسابرس کمک کند.
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خان و همکاران  )2213(3در تحقیقي با عنوان « هدف رفتار حسابرسان نسبت به رفتار ناکارآمد حسابرس با استفاده از
نظريه عمل منطقي» بیان نمودند رفتارهاي ناکارآمد حسابرس پشت ناکاميهاي شرکت يک مسئله حیاتي در جهان کسب و
کار همیشه در حال تغییر امروز است .مطالعه نظريه عمل منطقي به عنوان يک راهنما براي پیش بیني معتبر قصد حسابرسان
براي رفتارهاي حسابرسي ناکارآمد مي باشد .اين چارچوب ارائه شده نه تنها براي متخصصان درگیر در حرفه حسابرسي است،
بلکه براي بسیاري از تنظیم کننده هاي ديگر از جمله هیئت مديره ،کمیته حسابرسي ،مديريت ارشد ،سرمايهگذاران ،و نهادهاي
حاکم ،براي فعال کردن آن ها براي افزايش اخالق در محیط کار آنها نیز ميباشد.
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کاستینا  )2213(4در تحقیق با عنوان «تاثیر رفتارهاي ناکارآمد و فرهنگ فردي بر کیفیت حسابرسي» معتقدند که
رفتارهاي ناکارآمد و فرهنگ سازماني ،بر کیفیت حسابرسي تاثیر ميگذارد .تا حدي رفتار ناکارآمد اثر منفي و مهمي بر کیفیت
حسابرسي دارد .کاهش کیفیت حسابرسي به دلیل حسابرساني است که در استانداردهاي حسابداري مالي ،پژوهشي انجام
نميدهند ،سطح ماديگرايي پايینتر از آنچه که بايد باشد را تنظیم ميکنند ،بررسي بیشتر در اسناد مشتري انجام نميدهند،
بسیاري از زمان حسابرسي سپري شده در فرايند و تفاوت بین زمان واقعي و زمان حسابرسي بودجه را حذف ميکنند .در حالي
که فرهنگ سازماني اثر مثبت و قابل توجهي در کیفیت حسابرسي دارد .بهبود کیفیت حسابرسي به دلیل حسابرساني است که
در روند حسابرسي احساس استرس ندارند ،کار و رقابت در میان آن ها کمتر است.
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مینادارتي و پاسپیتاساري  )2214(5هدف از اين مطالعه تجزيه و تحلیل تعهد سازماني است که تاثیر بر ويژگيهاي فردي،
يعني هدف گردش مالي و عملکرد حسابرس نسبت به پذيرش رفتار ناکارآمد حسابرس را تعديل ميبخشد .نتايج نشان داد که
ويژگيهاي افرادي که هدف ترک شغل را دارند تاثیر مثبتي در پذيرش رفتار ناکارآمد حسابرس دارد .در حالي که عملکرد

1

Suhayati
Paino & Thani
3
Khana, et al.
4
Kustinah
5
Mindarti & Puspitasari
2

6

www.SID.ir

حسابرسان تاثیر 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.
آلکاتسار  )2214(1تحقیقي با عنوان « منبع کنترل ،تعهد حرفهاي و رفتار ناکارآمد حسابرس» و با هدف تست مدل رفتار
ناکارآمد حسابرسي مربوط به ويژگيهاي فردي حسابرس ،منبع کنترل و تعهد به حرفه اي را به انجام رسانید .از نتايج مطالعه
اين است که منبع کنترل اثر مثبت و قابل توجهي را به رفتار ناکارآمد حسابرسي نشان ميدهد .به طور مشابه ،تعهد حرفهاي
به طور قابل توجهي رفتار ناکارآمد حسابرسي را تحت تاثیر قرار ميدهد .نتايج همچنین قويتربودن اثر تعهد به حرفه براي
رفتار ناکارآمد حسابرسي از منبع کنترل را نشان ميدهند.
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جورفي و آدرگا )2214 (2در تحقیقي با عنوان « اثر منبع کنترل ،تعهد سازماني و موقعیت نسبت به رفتار ناکارآمد
حسابرس» معتقدند رفتار ناکارآمد حسابرس رفتاري است که از استانداردهاي حسابرسي در انجام وظیفه حسابرسي انحراف
دارد که ميتواند کیفیت حسابرسي را کاهش دهد .رفتارناکارآمد ميتواند تاثیر مستقیمي در کیفیت حسابرسي داشته باشد.
رفتار ناکارآمد حسابرس با کاهش کیفیت حسابرسي در ارتباط است .در اين مطالعه علت انجام چنین رفتار انحرافي از حسابرس
ويژگيهاي فردي مانند منبع کنترل و تعهد سازماني توصیف شده است.
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مهراني و نعیمي ( )1312نیز يافتند که هر چند حسابرسان خود را معتقد و مقید به رعايت اخالق حرفه اي مي دانند ،اما
در برابر فشار بودجه زماني ،اقدام به اعمال رفتارهاي غیر حرفه اي مي نمايند .همچنین ،نتايج اين تحقیق نشان مي دهد که
متناسب با افزايش فشار بودجه زماني ،احتمال بروز رفتارهاي غیر حرفه اي نیز بیشتر مي گردد .ضمن آنکه حسابرسان
معتقدند احتمال بروز اينگونه رفتارها در ديگر حسابرسان بیش از خود آنان مي باشد .اخباري و همکاران ( )1310نشان دادند
که تعهد سازماني و هر زير مقیاس آن (تعهد همانندسازي ،تعهد پیوستگي و تعهد مبادله اي) رابطه معناداري با تعهد حرفه اي
نشان مي دهد .برزيده و خیراللهي( )1302نشان دادند که در صورت مواجه شدن حسابرسان با شواهد متناقض با يافته هاي
اولیه در فرآيند حسابرسي؛ مسئولیت پاسخگويي براي 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.

o
e

v
i
h

c
r

عزيزخاني و هاشمیان ( )1301در بررسي الگوي رفتاري حسابرسان مستقل در رويارويي با فشار بودجه زماني نشان مي
دهند که فشار بودجه زماني باعث کاهش انگیزه حسابرسان مستقل مي شود و حسابرسان براي رعايت بودجه هاي زماني
نامتعارف که حصول آن غیرممکن است ناگزير به انجام رفتارهاي غیرحرفه اي مي شوند .هم چنین نتايج نشان مي دهد که
مهمترين عامل بروز رفتارهاي غیرحرفه اي ،فشار بودجه زماني است .موسوي شیري و همکاران ( )1302به بررسي دوره
تصدي حسابرسي ،رفتارهاي ناکارآمد و تعهد حرفه اي حسابرس بر کیفیت حسابرسي در ديوان محاسبات کشور پرداختند.
نتايج نشان داد که رفتارهاي ناکارآمد ،اثر معني داري بر کاهش کیفیت حسابرسي دارد .هم چنین دوره تصدي حسابرسي اثر
معني دار بر کیفیت حسابرسي دارد و تعهد حرفه اي حسابرس اثر معني دار مثبت بر کیفیت حسابرسي دارد .مهدوي و
هوشمند ( )1302نشان مي دهن د که درک حسابرسان از فرهنگ اخالقي مؤسسه بر رفتار حسابرسان تأثیر ندارد .هم چنین بر
اساس يافته ها،درک حسابرسان از فرهنگ اخالقي مؤسسه و ويژگي هاي شخصیتي حسابرسان باعث افزايش کیفیت حسابرسي
از طريق رفتار غیرعادي حسابرسان نمي شود .صادقي عمرو آبادي و همکاران ( )1302در بررسي رفتار حسابرسي به بررسي
رابطه بین تعهد سازماني و تعهد حرفه اي حسابرسي پرداخته اند .نتايج نشان مي دهد که تعهد حرفه اي با تعهد سازماني
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رابطه معنادار و مستقیم دارد .ملکیان وتوکل نیا ( )1303در تحقیقي به بررسي ارتباط بالقوه بین فرهنگ اخالقي ،فشار بودجه
زماني ،اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسي و گزارش کمتر از واقع زمان پرداختند .نتايج مطالعه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار
فشار بودجه زماني بر گزارش کمتر از واقع زمان است .عالوه بر اين ،نتايج ،نشانگر تأثیر معکوس و معنادار فرهنگ اخالقي بر
فشار بودجه زماني است.
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 -3روش پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف ،تحقیق کاربردي است و از نظر شیوه گردآوري و تحلیل اطالعات ،توصیفي  -پیمايشي است.
اين تحقیق توصیفي است چرا که به توصیف وضعیت متغیرها و نیز روابط میان آن ها مي پردازد.از نوع پیمايشي است ،زيرا که
با استفاده از ابزار پرسشنامه به تحلیل نظرات پاسخ دهندگان (نمونه مورد مطالعه) که به پرسش هايي در مورد موضوع مورد
مطالعه و ابعاد تحقیق (متغیرها و سوالهاي مربوطه) پاسخ داده اند ،مي پردازد.

D
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-1-3فرضيه پژوهش

فرضيه  :1بين تعهد سازماني و فشار زماني بودجه حسابرسي رابطه معني داري وجود دارد.
-2-3متغير هاي پژوهش
الف) متغير مستقل
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تعهد سازماني :تعهد الزامي است که آزادي عمل را محدود مي کند .تعهد سازماني عبارت است از يک حالت روانشناختي
که فرد را به سازمان محل استخدام خود وابسته ميکند .در اين پژوهش متغیر میانجي ،تعهد سازماني است که از مدل سه
بعدي آلن و مي ير 1که شامل سه نوع تعهد عاطفي ،مستمر و هنجاري است ،استفاده شده است .در ادامه به تعريف هر يک از
ابعاد مورد مطالعه پرداخته مي شود:

v
i
h

 تعهد مستمر :تعهد مستمر به ادراک هزينه ترک سازمان توسط فرد اطالق مي شود .افراد به سازمان خود تعهد

c
r

دارند به اين خاطر که احساس مي کنند مجبورند که بمانند در غیر اين صورت بايد از سطوح مطلوب موقعیت
شخصي ،ارشديت ،پاداش ،برنامه کاري ،حقوق بازنشستگي و ساير مزاياي کسب شده در سازمان ،صرف نظر کنند.
 تعهد هنجاري :تعهد هنجاري اشاره به دلبستگي روانشناختي کارکنان به سازمان بر پايه تجربیات جامعهپذيري

A

است .به بیان ديگر کارکنان با تعهد هنجاري در سازمان مي مانند به اين دلیل که اعتقاد دارند به سازمان دين دارند و
ماندن آن ها کاري درست و اخالقي است.
 تعهد عاطفي :تعهد عاطفي به مفهوم دلبستگيِ رواني ِکارکنان به سازماني است که در آن فعالیت مينمايند ،اين
دلبستگي از طريق شناسايي اهداف و ارزشهاي آن سازمان حاصل ميشود .تعهد عاطفي در نقطه مقابل تعهد مستمر
که بر مبناي تئوري شرطِ جانبي و تعهد هنجاري که بر مبناي الزامات اخالقیست ،قرار دارد.
درخصوص متغیر تعهدسازماني کارکنان شامل سه بعد تعهد هنجاري (چهار گويه) ،تعهد عاطفي (چهار گويه) و تعهد مستمر
(چهار گويه) در مجموع دوازده گو يه با بهره گیري از پرسشنامه استاندارد و معتبر مي ير و همکاران )1003(،با مضامیني
همچون باقي مانده در سازمان ،تعهد و تکلیف نسبت به افراد و سازمان جهت اندازه گیري تعهد هنجاري ،مضامیني همچون
عدم ترک سازمان ،تمايل شخصي به کار در سازمان ،عدم وجود موقعیت کاري با ترک سازمان جهت اندازه گیري تعهد مستمر

Meyer & Allen
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1

و در نهايت به کمک مضامین احساس خوشحالي نسبت به خدمت در سازمان ،احساس تعلق باال و دلبستگي به سازمان جهت
اندازه گیري تعهد عاطفي ،در ابزار تحقیق مطرح شده است.

ب)متغير وابسته

فشار بودجه زماني :زمان مورد نیاز براي انجام عملیات حسابرسي بیش از زمان پیش بیني شده در بودجه بوده و حسابرس
ملزم به انجام کار در زمان تعیین شده مي باشد .در بخش فشار بودجه زماني با مضامیني همچون ارزيابي بودجه زماني در

D
I

سنوات گذشته ،دستیابي به بودجه هاي زماني در پرسشنامه تحقیق مورد پرسش واقع مي شود
جهت تبیین رابطه بین متغیرهاي مستقل ،وابسته و میانجي تحقیق با در نظرگرفتن مباني نظري و فرضیههاي عنوان شده،
مدل مفهومي زير به صورت پیش فرض جهت آزمون فرضیه ها و نشان دادن رابطه میان متغیرها ترسیم گرديده است

S
f

o
e

v
i
h

c
r

A

شکل :1مدل مفهومي تحقيق برگرفته از پژوهش پاينو همکاران ()2111

 -3-3جامعه آماري و روش نمونه گيري

جامعه آماري اين تحقیق کلیه کارکنان موسسات حسابرسي مي باشد .جهت انتخاب موسسات حسابرسي ،عضو جامعه با
توجه به حجم باالي تعداد کارکنان و پراکندگي موسسات در سطح کشور و با توجه به امکانات مالي و زماني محقق با نظر استاد
راهنما ،نمونه گیري به صورت تصادفي از موسسات حسابرسي در شهر مشهد استفاده شد .روش نمونه برداري طبق تحقیق به
عمل آمده از تعداد کارکنان موسسات منتخب شامل  420نفر است و حجم نمونه در جامعه محدود در فرمول کوکران 212
تعیین شد .جهت افزايش اعتبار تحقیق ،تعداد  222پرسشنامه توزيع شد که از اين میان ،تعداد  194پرسشنامه دريافت و
مبناي تحلیل آماري واقع گرديد .از میان پرسشنامه هاي توزيع شده تعداد  32پرسشنامه بازگردانده نشد ،هم چنین تعداد 14
پرسشنامه به علت نقص در تکمیل کنار گذاشته شد .نرخ بازگشت پرسشنامه ها در حدود  90/20درصد تعیین شد.
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-4-3روش گردآوري دادهها
پرسشنامه اين تحقیق شامل  2بخش است ،بخش اول سواالت مربوط به فشار بودجه زماني حسابرسي با استفاده روش اتلي
و پیرس )1006( ،و کیلي و مارقیم  )1002(1اندازهگیري شده است .بخش دوم گويه هاي پرسشنامه آلن و مي ير)1002(،2
جهت سنجش تعهد سازماني در سه بعد تعهد هنجاري ،مستمر و عاطفي مي باشد .در مجموع پرسشنامه اين تحقیق شامل 25
گويه مي باشد .پاسخهاي پرسشنامه در اين دو بخش در يک طیف پنج امتیازي لیکرت (کامال مخالف ،مخالف ،نه موافق و نه
مخالف ،موافق و کامال موافق) قسمت بندي شده است تا پاسخگو ،میزان موافقت خود را در مقیاس لیکرت که از يک تا پنج
درجه بندي شده ،مشخص کند.

D
I

 -5-3روش تجزيه و تحليل داده ها

S
f

در اين تحقیق از مدل يابي م عادالت ساختاري و روش حداقل مربعات جزئي جهت آزمون فرضیات و برازندگي مدل استفاده
شده است .جهت آزمون فرضیه هاي تحقیق از مقدار احتمال حاصل از برازش مدل در حالت معناداري پارامترها استفاده مي
گردد .از آن جا که سطح اطمینان مورد نظر  05درصد مي باشد .لذا عدد معناداري در سطح  05درصد برابر  1/06گرديده ،لذا
اعدادي که در بازه ( )-1/06 ، 1/06قرار گیرند در ناحیه رد واقع شده و اعدادي که خارج از اين بازه قرار گیرند مورد پذيرش
واقع مي شوند.
 -4يافته هاي تحقيق

o
e

v
i
h

در ايننن تحقیننق بننه منظننور بررسنني رواينني ظنناهري از نظننر خبرگننان دانشگاهي(اسنناتید راهنمننا و مشنناور) و خبرگننان
سازماني(متخصصین و خبرگان در موسسات حسابرسي) استفاده شد .هم چنین در تحقیق حاضر به منظور تعیین روايي سنازه،
از تحلیل عاملي استفاده شده است.تحلیل عاملي ميتواند به دو صورت اکتشافي و تأيیدي انجام شود .تحلینل عناملي اکتشنافي
براي تحقیق حاضر توسط نرمافزار  spssانجام شد که نتايج آن در جدول  1آمده اسنت .هنم چننین در تشنريح نتنايج تحلینل
عاملي تأيیدي انجام شده توسط نرم افزار  Smart PLSبه شرح جدول  3اشاره شنده اسنت .نتنايج آزمنون بارتلنت و شناخص
کفايت نمونه گیري نشان ميدهد که مقادير هر دو شاخص در سطح مطلوبي ميباشند .مقدار شاخص کفايت نمونه گیري بنراي
تماي متغیرها بیشتر از  2/5و مقدار معنيداري آزمون بارتلت نیز کمتر از  2/25ميباشد .پنس از حصنول اطمیننان از مناسنب
بودن حجم نمونه ،مقادير اشتراکات گويهها مورد بررسي قرار گرفت و گويه هايي که مقدارشان کمتر از  2/3بود .مشخص اسنت
که اين گويهها با ساير گويهها سازگاري نداشته و تبیین کننده مناسبي براي آن بعد نميباشد لذا از تحلیل کنار گذاشته شندند
که با هاشور مشخص شده اند.

c
r

A

Kelley and Margheim
Meyer & Allen
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1
2

جدول  -1نتايج مربوط به تحليل عاملي اکتشافي گويه هاي پرسشنامه تحقيق
نام متغیر

تعهد هنجاري

گويهها

بار عاملي
مرحله 1

بار عاملي
مرحله 2

گويه 1

2/216

گويه 2

2/629

2/510

گويه 3

2/515

2/621

گويه 4

2/564

2/465

گويه 5

2/642

گويه 6

2/562

گويه 9

2/646

گويه 1

2/629

گويه 0

2/525

گويه 12

2/626

گويه 11

2/924

گويه 12

2/612

گويه 13

2/136

گويه 14

2/461

D
I

تعهد مستمر

تعهد عاطفي

فشار بودجه زماني

معنيداري
آزمون بارتلت

درجه آزادي

2/222

3

2/222

S
f

41/361

6

2/222

o
e

مقدار تقريبي
2χ

105/630

6

2/222

شاخص کفايت
نمونه گیري

126/114

51/136

1

2/410

2/360

2/246

2/522

v
i
h

روايي (اعتبار) همگرا در مدل معادالت ساختاري توسط معیار میانگین واريانس استخراج شده مورد تحلیل قرار منيگینرد.
اين شاخص نشان دهنده میزان واريانسي است که يک سازه (متغیر نهفته) از نشانگرهنايش بدسنت منيآورد .بنراي اينن معینار
مقادير بیشتر از  2/5را پیشنهاد ميکنند چرا که اين مقدار تضنمین منيکنند حنداقل  52درصند وارينانس ينک سنازه توسنط
نشانگرهايش تعريف مي شود .در ادامه نتايج حاصل از بررسي روايي همگرا در تحقیق حاضر ارائه شده است.

c
r

جدول  -2روايي همگراي سازههاي (متغيرهاي نهفته) تحقيق

A

رديف

متغیر

میانگین واريانس استخراج شده

1

تعهد سازماني

2/936

2

فشار بودجه زماني

2/560

منبع :يافته هاي پژوهشگر

همان طور که در جدول  2مالحظه ميشود تمامي مقادير میانگین واريانس استخراج شده از  2/5بیشنتر بنوده و بننابراين
مدل اندازه گیري از روايي همگراي مناسب برخوردار است .پايايي يک سنجه ،ثبات و سازگاري مفهنوم منورد سننجش را نشنان
مي دهد و به ارزيابي درستي و خوب بودن يا برازش يک سنجه کمک ميکند .توانايي يک سنجه براي حفظ ثبات در طي زمنان
شاخصي از ثبات و آسیب پذيري کم آن در برابر تغییرات است .سازگاري دروني سنجهها شاخصي است از تجنانس بنندهايي در
سنجه که يک مفهوم را انعکاس ميدهند .براي سنجش پايايي از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد .نتايج آزمون و تفسیر آن در
ادامه پس از بررسي پايايي هريک از نشانگرها آمده است .پايايي هريک از نشانگرهاي متغیر نهفته در مندل معنادالت سناختاري
توسط میزان بارهاي عاملي هر نشانگر مشخص ميشنود .ارزش هرينک از بارهناي عناملي نشنانگرهناي متغینر نهفتنه مربوطنه
12
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ميبايست بزرگتر يا مساوي  2/5باشد .در جدول شماره ( )3میزان بارهاي عاملي براي نشانگرهاي متغیرهاي نهفته تحقیق قابل
مشاهده است.
جدول  - 3ارزش بارهاي عاملي نشانگرهاي متغيرهاي نهفته (تحليل عاملي تاييدي)
متغیر نهفته
نشانگرها

فشار بودجه زماني

تعهد سازماني

مقدار احتمال

AC

-2/563

2/960

41/236

D
I

2/452

-2/160

33/325

-2/963

2/560

26/905

-2/136

2/456

43/309

2/325

-2/110

36/226

RAQ
CC

NC

URT

S
f

پايايي سازه اين امکان را فراهم ميسازد تا سازگاري دروني شاخصهايي که يک مفهنوم را منيسننجند بررسني شنود .بنه
عبارت ديگر پايايي سازه نشان ميدهد که متغیرهاي مشاهده شده (نشانگرها) با چه دقتي متغینر نهفتنه را منيسننجند .بنراي
اندازهگیري اين پايايي ،شاخص پايايي ترکیبي در مدل معادالت ساختاري ارائه ميشود .اين شناخص بنر اسناس ضنريب آلفناي
کرونباخ محاسبه ميشود .مقدار اين شاخص بايد بزرگتر يا مساوي  2/9باشد .جندول  4مقندار پاينايي سنازه را بنراي هرينک از
متغیرهاي نهفته نشان ميدهد.

o
e

iv

جدول  - 4مقدار پايايي سازه را براي هريك از متغيرهاي نهفته
رديف

متغیر

آلفاي کرونباخ
نمونه  35نفر

1

تعهد هنجاري

2/913

2

تعهد مستمر

2/923

3

تعهد عاطفي

2/116

4

فشار بودجه زماني

2/123

منبع :يافته هاي پژوهشگر

آلفاي کرونباخ
کل نمونه

h
c

پايايي ترکیبي
کل نمونه

2/936
2/012

2/960

r
A

 -1-4آزمون فرضيه ها

2/122

2/900

2/156

دراين بخش به بررسي فرضیه هاي پژوهش و آزمون هر يک از آن ها مي پردازيم .براي تأيید يا رد فرضیه هاي پنژوهش از
آماره آزمون تي -استیودنت استفاده شده است که اگر مقدار آماره تي -اسنتیودنت بزرگتنر از  1/06باشند ،فرضنیه مربوطنه در
سطح خطاي  2/25مورد تأيید قرار ميگیرد .خالصه نتايج حاصل از بررسي فرضیه ها در جدول  5نمايش داده شده است.
جدول  - 5خالصه نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق
فرضیه

متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضريب مسیر

احتمال

معني داري ()-1/06 ، 1/06

1

تعهد سازماني

فشار بودجه زماني

2/410

0/645

معني دار

منبع :يافته هاي پژوهشگر
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 -2-4بررسي شاخص هاي برازش مدل

براي بررسي کیفیت يا اعتبار مدل از بررسي اعتبار که شامل شاخص بررسي اعتبنار اشنتراک و شناخص بررسني افزونگني
مي باشد ،استفاده شده است .شاخص اشتراک ،کیفیت مدل اندازه گیري هر بلوک را مي سنجد .شاخص افزونگي نیز با در نظر
گرفتن مدل اندازه گیري ،کیفیت مدل ساختاري را براي هر بلوک درون زاد اندازه گیري مي کند .مقادير مثبت اين شاخص ها
نشانگر کیفیت مناسب و قابل قبول مدل اندازه گیري و ساختاري مي باشد .نتايج برازش در جدول 5ارائه گرديده است.
رديف
1
2

D
I

منبع :يافته هاي پژوهشگر

جدول  - 5شاخص هاي برازش مدل
متغیر

شاخص اشتراک

شاخص افزونگي

تعهد سازماني

2/356

2/925

فشار بودجه زماني

2/425

2/601

S
f

 -5نتيجه گيري و پيشنهادها

o
e

در تدوين فرضیه تحقیق اين سوال مطرح شده بود که آيا تعهد سازماني حسابرسان بر فشار بودجه زماني در حسابرسي اثرگذار
است؟ ازاين رو با توجه به تحلیل مسیر ،میزان ضريب مسیر بین اين دو متغیر ( )2/535برآورد شده است .با توجه به مقدار
احتمال ( 9/152براي معني دار بودن يک ضريب ،عدد معني داري آن بايد خارج از بازه ( )-1/06 ، +1/06باشد که در اين
صورت از سطح معني داري  2/25کوچکتر است) .مي توان دريافت که اين ضريب مسیر در سطح خطاي  2/25معني دار است
،يعني تعهد حرفه اي با تعهد سازماني حسابرسان ارتباط دارد .بنابراين فرضیه شماره يک تايید شد .نتايج حاصل از اين فرضیه
با نتايج صادقي عمروآبادي و همکاران ( )1302و اخباري و همکاران ( )1310و پاينو و همکاران ( )2211همخواني دارد.
با توجه به نتايج پیشنهادي هايي به شرح زير ارائه مي گردد:
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 .1بنابر نتايج پژوهش به مديران در موسسات حسابرسي پيشنهاد مي شود به عوامل موثر بر فشار بودجه زماني در
حسابرسي ازجمله اقدامات کاهنده کيفيت حسابرسي و گزارش کمتراز واقع زمان توجه ويژه اي نموده که باال بودن
سطح اين امر مي تواند منجر به مشکالت متعددي 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.
 .2به مديران حسابرسي پيشنهاد مي گردد با تامل در نتايج حاصل از اين تحقيق بايد بر روشهاي حسابرسي ،استخدام،
آموزش و تصميمگيريهاي ترويج تاثير ،تمرکز نموده و به حداقل رساندن وقوع و پذيرش فشار بودجه زماني در
حسابرسي در کار کمک کنند.
جهت پژوهش هاي آتي پيشنهاد مي گردد:
 .1بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي حسابرسان در رابطه بين تعهد سازماني بر فشار بودجه زماني در حسابرسي؛
 .2تاثير فشار بودجه زماني در حسابرسي و فرهنگ فردي بر کيفيت حسابرسي،
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 .3بررسي رابطه فرهنگ حاکم بر موسسات حسابرسي بر فشار بودجه زماني در حسابرسي؛
 .4بررسي نقش بودجه زماني ،رفتار مديران حسابرسي بر اثربخشي حسابرسي؛
 .5بررسي نقش هزينههاي حسابرسي و نگرش به کار در فشار بودجه زماني در حسابرسي و کيفيت حسابرسي؛
 .6بررسي تاثير عوامل کيفيت حسابرسي (شهرت موسسه ،تخصص موسسه حسابرسي) بر فشار بودجه زماني در
حسابرسي.
اين تحقيق با محدوديت هاي زير مواجه بوده است:
 .1محدوديت مکاني تحقيق :جامعه آماري تحقيق محدود به حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسي در سطح شهر

D
I

مشهد ميباشد .لذا در تعميم نتايج به حسابرسان در ساير موسسات عضو جامعه بايستي جانب احتياط را مد نظر قرار

داد (محدوديت مکاني تحقيق).
 .2محدوديت 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 آماري گرديد.
 .3محدوديت تک روشي بودن تحقيق :دادههاي اين تحقيق ،با استفاده از مقياسهاي خود گزارشي جمعآوري شدهاند.
لذا ،ممکن است آزمودنيها ميزان استفاده از رفتار تملق خود را کمتر يا بيشتر از حد واقعي برآورد نموده باشند که
يافتههاي پژوهش را دچار سوءگيري سازد .مورد ديگري که ممکن است يافتهها را به يک سوي خاص متمايل نموده
باشد.
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