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سبک تفکر و سبک اسنادي حسابرسان مستقل و رابطه آن با سبک تصميمگيري
خداداد مهدويان راد  1ـ علي ذبيحي 2ـ خسرو فغاني ماکاراني
تاريخ دريافت1400/03/31 :

3

تاريخ پذيرش1400/06/01 :

چکيده
تحقيقات نشان ميدهد قضاوت و تصميمگيري افراد تحت تأثير شرايط فردي و موقعيتي آنان قرار دارد.
افراد در حضور ديگران تصميمي ميگيرند که ممکن است متفاوت از تصميم آنان در تنهايي باشد .روابط
ميان ويژگي هاي فردي و محيطي حاکم بر افراد ،در هر لحظه موقعيتي منحصر به فرد را براي افراد خلق
ميکند که تکرار ناشدني است .هدف مقاله حاضر بررسي رابطه سبکهاي تفکر (قانوني ،اجرايي ،قضاوتگر،
کلي ،جزيي ،آزادانديش ،محافظه کار ،سلسله مراتبي ،سلطنتي ،اُليگارشي ،آنارشي ،دروني و بيروني) و سبک
اسنادي (خوش بينانه و بد بينانه) با سبکهاي تصميمگيري (اجتنابي ،وابسته ،شهودي ،عقاليي ،آني)
حسابرسان مستقل بوده است .پژوهش در سال  1398انجام گرديده و جامعه آماري عبارت از  1600عضو
جامعه حسابداران رسمي شاغل در سازمان حسابرسي و مؤسسات حسابرسي بوده است که از ميان آنان 310
حسابرس به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند .روش پژوهش حاضر توصيفي پيمايشي بوده است و
براي تجزيه و تحليل اطالعات از روش معادالت ساختاري و تجزيه و تحليل عاملي استفاده شد .نتايج
بدست آمده بيانگر آن است که سبکهاي تفکر و سبک اسنادي رابطه مثبت و معنيداري با سبک
تصميمگيري حسابرسان مستقل دارند.
کليد واژهها :سبک تفکر ،سبک اسنادي ،سبک تصميمگيري ،معادالت ساختاري

 1دانشجوي دوره دکتري ،رشته حسابداري ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساريkhmrad45@gmail.com .
 2استاديار ،گروه حسابداري ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري( .نويسنده مسول) azabihi95@yahoo.com
 3دانشيار ،گروه حسابداري ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنانkh.makarani@chmail.ir .
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مقدمه

گرفته در حوزههاي مديريت ،بازاريابي و حسابداري

انسانها براي ادامه حيات و رسيدن به اهداف

نشان ميدهد افراد به کمک عواملي مشخص به

زندگي خود ،ناگزيرند درباره موضوعات مختلف از

تصميمات متفاوت ميرسند اين عوامل به ويژگيهاي

مسائل ساده و ابتدايي تا مشکالت پيچيده تصميم

فردي افراد يا دانش آنها مربوط است (مسيح آبادي و

بگيرند .تصميمگيري را ميتوان نتيجهاي از فرآيندهاي

يوسف پور .)1387 ،انتظار ميرود ،شناسايي عوامل

ذهني (شناختي) دانست که منجر به انتخاب يک راه

موثر بر رفتار انسانها و بررسي روابط و دامنۀ

حل از ميان چندين گزينه ميشود (سندرز )2008 ،که

تأثيرگذاري و تأثيرپذيري آنها ،کنش و واکنش آدمي را

انجام موفقيت آميز آن اغلب مستلزم انجام فرآيندهاي

تا حد زيادي قابل پيشبيني نموده ،از اين طريق امکاني

طوالني است (آلوُد و سالو .)2012 ،افراد از شيوههاي

براي ايجاد بهبود در فرآيند تصميمگيري فراهم نمايد.

مختلفي براي تصميمگيري بهره ميبرند که از آن به

بر اين اساس مساله اصلي مقاله حاضر بررسي تاثير

عنوان سبک تصميمگيري نام برده ميشود .سبک

سبک تفکر و سبک اسنادي حسابرسان بر سبک

تصميمگيري يک الگوي پاسخگويي و يک عادت

تصميمگيري آنان است.
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اکتسابي است که افراد در مواجهه با شرايط تصميم-
گيري از خود به نمايش ميگذارند (اسکات و بروس،

مباني نظري و پيشينه تحقيق

 .)1995تفاوت اصلي در بين سبکها به ميزان

توجه به عوامل موثر بر قضاوت و تصميمگيري

اطالعات در نظر گرفته شده و تعداد گزينههاي

حسابرسان ،امري مهم و ضروري است .اشتون ()1999

مشخص شده هنگام تصميم گيري مرتبط است .در

معتقد است با شناسايي ويژگيهاي شخصيتي افراد از

واقع تصميم گيرندگان مختلف بدليل اينکه از روش-

جمله حسابرسان ،ميتوان رفتار و عملکرد آنان را پيش

هاي مختلفي براي درک و ارزيابي اطالعات استفاده

بيني کرد (به نقل از جعفر ،صالح ،اسکندر و هارون،

ميکنند تصميمات متفاوتي اتخاذ ميکنند (ميسرا و

 .)2006بنابراين ميتوان با شناخت ويژگيهاي

سيرواستاوا .)2012 ،عالوه بر اين ،افراد با توجه به

روانشناختي ،از جمله سبکهاي تفکر و سبک هاي

اوضاع و احوال و شرايط حاکم بر موضوعات تصميم-

اسنادي و بررسي تاثير آن بر سبک تصميمگيري

گيري ،و بر اساس شناخت و ارزيابيهاي خود از

حسابرسان ،و شناسايي روابط ميان آنها به بهبود

موضوع تصميم ،تصميم ميگيرند .روابط ميان ويژگي-

قضاوت و تصميمگيري حسابرسان مستقل ،کاهش

هاي فردي و محيطي ،در هر لحظه ،موقعيتي منحصر به

ريسک و افزايش کيفيت گزارشات حسابرسي ،و ارتقاء

فرد را براي افراد خلق ميکند که تکرار ناشدني است.

جايگاه حسابرسان نزد استفاده کنندگان از اطالعات

چراکه در تصميمگيري بعدي نه شرايط همان شرايط

مالي کمک کرد.

قبلي است و نه فرد همان فرد قبلي .به قول يکي از
دانشمندان بودايي «شما هيچگاه نميتوانيد دو بار در

سبکهاي تفکر

يک رودخانه شنا کنيد ،چون بار دوم نه شما آن

يکي از عوامل مهم براي توضيح تفاوت رفتار در

شخص اولي هستيد و نه رودخانه همان رودخانۀ اول

افراد ،تفاوت نگرش آنان به موضوعات مختلف است

است» (شاملو .)1395 ،از اين رو ارزيابي افراد از

که در متون روانشناسي اصطالحاً از آن با عنوان سبک

موضوع تصميم ،متأثر از موقعيت و شرايط خاص

تفکر نام برده ميشود .سبک تفکر بخشي از روشهاي

حاکم بر تصميمگيري است ..پژوهشهاي صورت

عقالني در استفاده از تواناييهاي فردي (ژانگ و
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استرنبرگ )2006 ،و روشهاي ترجيح داده شده افراد
براي استفاده از تواناييهاي خود در انجام کارهاي
شناختي تعريف ميشود (برناردو ،ژانگ و کالونگ،
2002؛ استرنبرگ .)1997 ،توانايي به اين اشاره دارد که
يک فرد چقدر ميتواند کاري را خوب انجام ميدهد،
اما سبک به چگونگي انجام کار اشاره دارد .از اين رو،
افراد ممکن است در تواناييها مشابه ،ولي در سبکها

( )6سبک اليگارشي 6به انجام بيش از يک کار در يک
بازه زماني ميپردازند.
7

( )7سبک آنارشي اغلب براي ايجاد دشواري براي
خود و ديگران داراي انگيزه است.
8

( )8سبک تفکر کلي ديدي کلي دارد و جزئيات را
ناديده ميگيرد.
9

( )9سبک محلي به جزئيات توجه دارد و به کليات بي

متفاوت باشند (استرنبرگ .)1997 ،نظريه ،سبک تفکر

توجه است.

استرنبرگ ( )1997متأثر از نظريه «خود حکومتي

( )10سبک دروني

ذهني» وي است .استرنبرگ حکومتها را آئينهاي از

اجتماعي است.

ذهن افراد ميداند و بر اين عقيده است که آنها به
صورت تصادفي بوجود نيامدهاند ،بلکه انعکاسي هستند
استرنبرگ در اين نظريه بر اين استوار است که همانند
شهرها ،ايالتها و يا کشورها ،افراد براي کنترل خود از

درون گرا ،وظيفه گرا و کمتر

( )11سبک بيروني 11برونگرا و مردم محور است ،به
مسائل اجتماعي حساس است.
( )12سبک ليبرال 12تمايل به انجام کار فراتر از قوانين
و رويه هاي موجود دارد.
( )13سبک محافظهکار

13

دوست دارد به قوانين و

ابعاد فکري متفاوتي بهره ميبرند که از آن با عنوان

رويههاي موجود پايبند باشد.

سبکهاي تفکر نام برده ميشود (حيدر و نيکومرام،

آرمسترانگ و کولز ( )2009رويکرد افراد در

 .)1397سبکهاي تفکر استرنبرگ ،سيزده سبک تفکر

پردازش اطالعات ،قضاوت ،تصميمگيري و حل مساله

را در پنج بُعد :کارکردها (قانوني ،اجرايي ،قضاوتگر)،

را تحت تاثير سبکهاي تفکر ميدانند .سلطاني و

شکلها (سلسله مراتبي ،سلطنتي ،اُليگارشي ،آنارشي)،

مردانيراد ( )1397در پژوهشي به وجود رابطه بين

سطوح (کلي ،جزيي) ،حوزهها (دروني و بيروني) و

سبکهاي تفکر و سبک تصميمگيري در ميان کارکنان

گرايشها (آزادانديش ،محافظه کار) از يکديگر متمايز

شهرداري منطقه ( )2تهران دست يافتند .حيدر و

ميکند (برناردو و همکاران2002 ،؛ مصطفي2006 ،؛

نيکومرام )1397( ،دريافتند ميان سبک هاي تفکر و

کيم2011 ،؛ اِپادين و همکاران .)2018 ،از نظر

ترديد حرفه اي حسابرس رابطه وجود دارد.

استرنبرگ افراد داراي:
( )1سبک قانونگذار 1دوست دارند قوانين را خود
ايجاد کنند.

سبک اِسنادي
سبکهاي اِسنادي (يا سبک توضيحي) شيوهاي

( )2سبک اجرايي ،2دوست دارند از قوانين پيروي

خاصي هستند که افراد رويدادهاي مثبت و منفي و

سبک قضايي 3ارزيابي ،قضاوت و اظهار نظر را
( )3کنند.

موفقيتها و شکستهاي خود را به وسيله آنها توضيح

دوست دارند.
( )4سبک سلطنتي 4با اراده ،سخت کوش ،نسبتاً
انعطاف پذير هستند.
( )5سبک سلسله مراتبي ،5داراي مراتبي از اولويتها
هستند.

ميدهند (گورديوا و اوسين .)2011 ،فيسک و تيلور
( )1991نظريه انتساب را ،چگونگي استفاده افراد از
اطالعات براي دستيابي به توضيحات علّي رويدادها و
اينکه چه اطالعاتي جمعآوري و چگونه براي انجام
قضاوت با هم ترکيب ميشود ،تعريف ميکنند .بطور
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از آنچه که در ذهن ايجاد کنندگان آنها ميگذرد .فرض

10
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کلي تئوري اِسناد معطوف به اين موضوع است که

هاي عقالني ،14شهودي ،15وابستگي ،16آني

17

و

چگونه افراد علل رفتار و رويدادها را توضيح مي-

اجتنابي

دهند.سبک اسناد داراي سه بُعدِ تعيين کنندة پايدار/

اسکات و بروس افراد داراي ( )1سبک تصميمگيري

ناپايدار ،کلي /اختصاصي و دروني /بيروني و دو سطح

عقاليي در جستجوي اطالعات جامع و ارزيابي

خوش بينانه (تأکيد بر مسئوليت شخصي در پديدآيي

سيستماتيک گزينهها است )2( ،سبک شهودي

رويدادها) و بدبينانه (سرزنش خود در باره رويدادهاي

اطالعات را بصورت غيرمستقيم پردازش ميکنند و

خارج از کنترل) ميباشد (سليگمن .)2005 ،آنان بين

بيشتر به احساسات متکياند )3( ،سبک وابسته براي

سبکهاي انتسابي خوش بينانه و بدبينانه تمايز قائل

تصميمگيري به مشاوره ديگران نياز دارند )4( ،سبک

شدند (گورديوا و اوسين .)2011 ،سليگمن و همکاران

اجتنابي بهره ميبرند هميشه سعي دارند از تصميم-

وي ( )1979معتقدند افراد خوش بين شکست را به

گيري دوري کنند و ( )5سبک تصميمگيري آني افرادي

علتهاي بيروني ،ناپايدار و اختصاصي ،و افراد بدبين

هستند که براي رسيدن به يک تصميم سريع تالش

علل آن را به عوامل دروني ،پايدار و کلي منتسب مي-

ميکنند (آلوُد و سالو.)2012 ،

18

را شناسايي و ارائه نموده است .از نگاه
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کنند .در حسابرسي ،اينکه حسابرسان علل رويدادهارا
به چه عواملي مرتبط بدانند ،احتماال بر قضاوت آنان

مروري بر مطالعات پيشين

تأثير ميگذارد .با شناسايي ويژگيهاي شخصيتي

پژوهشهاي زيادي در دهههاي اخير در زمينه

حسابرسان ،ميتوان رفتار آنان را پيش بيني و با انجام

سبک اسنادي صورت گرفته است .تحقيقات در اين

اقداماتي جايگاه آنان را نزد ذينفعان ارتقاء بخشيد.

زمينه ابتدا معطوف به بررسي فرآيند اسناددهي و

چراکه استفاده کنندگان از اطالعات مالي ،در خصوص

عوامل مؤثر بر آن بوده است ،اما تحقيقات اخير بر

توان حسابرسان در ارتباط با اظهارنظر کارشناسانه آنان

کاربرد نظريۀ اسناد در زمينههاي مختلف از جمله

در گزارشات حسابرسي به قضاوت مينشينند و در اين

پيشرفتهاي درسي ،عملکرد شغلي ،بازدهي کارگران،

مورد که تا چه حد ميتوانند در تصميمگيريهاي آتي

رضايت شغلي ،موفقيتهاي ورزشي ،انحرافات،

به قضاوت آنان اعتماد و اتکا کنند ،تصميم ميگيرند

جرائم ،بزهکاري ،الکليسم ،طالق و موضوعاتي از اين

(بونر 2008؛ ترجمۀ :پارسائيان.)1395 ،

دست گسترش يافت (کريمي .)1395 ،در ادامه به
برخي از تحقيقات صورت گرفته در داخل و خارج

سبک تصميمگيري

کشور در ارتباط با موضوع پژوهش ،اشاره شده است.

اتکينسون رفتار فرد تابعي است از ويژگيهاي

غالمرضايي و حسني ( )1396در بررسي سه

فردي و موقعيتي ميداند .هر شخص ممکن است در

ويژگي اثرگذار بر ترديد حرفهاي ،نشان دادند ،با

موقعيتهاي مختلف به گونهاي متفاوت عمل کند ،هر

طوالني تر شدن مرحله تعمق ،سطح ترديد حرفه اي

موقعيت هم شامل مجموعهاي از نيروهايي است که بر

آنان افزايش

مييابد.

رفتار فرد اثر ميگذارد (اتکينسون و هيلگارد.)1381 ،

حيدر و نيکومرام ( )1397در بررسي تاثير سبک-

به نظر ميرسد افراد از راهبردهاي مختلفي براي

هاي تفکر بر ترديد حرفهاي دريافتند رابطۀ ميان سبک

تصميمگيري استفاده ميکنند .محققان ،سبکهاي

تفکر قانونگذار و ترديد حرفهاي حسابرس از نوع

تصميمگيري متفاوتي را ارائه نمودهاند .اسکات و

معکوس اما معنادار ،و رابطۀ ميان سبکهاي تفکر

بروس ( )1995پنج سبک تصميمگيري شامل سبک-

اجرايي ،قضاوتگر ،دروننگر ،بروننگر و آزادانديش با
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ترديد حرفهاي معنادار ،ولي از نوع مثبت است؛ در

فَن ( )2016در بررسي نقش سبکهاي تفکر در

حالي که سبکهاي کلينگر ،جزئينگر و محافظه کار

تصميمگيري شغلي در خودکارآمدي دانشجويان ،نشان

با ترديد حرفهاي رابطۀ معناداري ندارند.

داد سبکهاي تفکر خالق در خودکارآمدي تصميم-

مهربان پور ،رحيميان و آهنگري ( )1397در
مطالعهاي نشان ميدهد ،حسابرسان در وضعيت طرز

گيري شغلي دانشجويان نقش مثبتي دارند.
بيگز ( )2016در تحقيق خود پيرامون ارتباط بين

تفکر هدفمند ،ترديد حرفهاي باالتري نسبت به دو

خوش بيني و مسئوليت حسابرس ،نتيجه گرفت که با

وضعيت ديگر دارند.

افزايش سطح خوش بيني حسابرس ،ميزان مراقبت

حيدر و همکاران ( )1397طي تحقيقي نشان دادند

حرفهاي و

مسئوليت حسابرس کاهش مييابد.

ميان زنان و مردان حسابرس وجود دارد .اما ،در سطح

نشان دادند با توجه به رابطۀ بين تفاوتهاي فردي و

اجرايي تفاوت معناداري ميان دو جنس وجود ندارد.

شناختي افراد با سبک پردازش اطالعات ،ارتباط

همچنين بررسي نشان داده که در بخش خصوصي ،تنها

مستقيمي ميان سبکهاي تفکر و سبکهاي مديريت و

در سطح تفکر قضايي تفاوت معناداري ميان زنان و

تصميمگيري وجود دارد.

مردان حسابرس وجود دارد ،اما در بخش دولتي

صالحي و محمدي ( )2017در پژوهشي با هدف

جنسيت تنها موجب تفاوت معنيدار در سطوح

بررسي تأثير هوش هيجاني و سبک تفکر بر کيفيت

قانونگذار و قضاوتگر ميشود و در سطح اجرايي

تصميمگيري سرمايه گذاران نشان دادند ،هوش

تفاوت معنيداري ميان زنان و مردان وجود ندارد.

هيجاني ،سبک تفکر و کيفيت تصميمگيري به يکديگر

يافتههاي سلطاني و مرداني راد ( )1397در

وابسته نيستند.

پژوهشي با هدف بررسي رابطه سبکهاي تفکر و

نتايج پژوهش ارسالن اغلو و همکاران ( )2018در

تصميمگيري مؤثر نشان ميدهد بين سبک و تصميم

بررسي سبکهاي تصميمگيري و تفکر داوران واليبال،

گيري مؤثر رابطه معنادار وجود دارد.

نشان ميدهد متغيرهاي جنسيت ،سن ،درجۀ داوري و

استراکچر ،کول ويل و پري ( )1992در مطالعهاي
با هدف بررسي فرايند تصميمگيري در مصاحبه شبيه

تجربه ،تأثير با اهميتي بر سبک تصميمگيري و سبک
تفکر داوران واليبال دارد.

سازي شده پرسنل با استفاده از تئوري انتساب واينر
( ،)1986به اين نتيجه رسيدند که تئوري انتساب واينر
چارچوبي نويدبخش براي ارزيابي فرايند تصميمگيري
در مصاحبه انتخاب پرسنل فراهم ميکند.

فرضيههاي تحقيق
فرضيۀ اول :سبکهاي تفکر مبتني بر نظريه خود
مديريتي ذهني استرنبرگ ( )1997بيان ميدارد که افراد

گريفيت و همکاران ( )2015در تحقيقي نشان دادند

براي بهره گرفتن از تواناييهاي خود در حل مسائل از

مداخله فکري هدفمند و مدبرانه ،ميتواند توانايي

شيوههاي متفاوت فکري استفاده ميکنند .تحقيقات

حسابرسان را در شناسايي برآوردهاي غيرمنطقي از

سلطاني و مردانيراد ( )1397در مورد رابطه بين

طريق بهبود توانايي آنها در شناسايي و ترکيب اطالعات

سبکهاي تفکر و سبک تصميمگيري؛ حيدر و

متناقض ناشي از بخشهاي مختلف حسابرسي و بهبود

نيکومرام )1396( ،در خصوص سبک هاي تفکر و

توانايي آنها براي تفکر منتقدانه نسبت به شواهد بهبود

ترديد حرفه اي حسابرس؛ و فان ( )2016در مورد

بخشد.

نقش سبک هاي تفکر در خود کارآمدي تصميمگيري،

سال دوازدهم /شماره بيست و ششم/تابستان1400

که در سطوح قانونگذار و قضاوتگر تفاوت معناداري

کورتيس و همکاران ( )2017در پژوهش خود
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از جمله تحقيقاتي است که در اين ارتباط انجام شد؛

اطالعاتي که از سايت جامعه حسابداران رسمي ايران

با اين وجود هنوز رابطه سبکهاي تفکر و سبکهاي

استخراج گرديد ،مجموعاً  2475نفر عضو جامعه مي-

تصميمگيري حسابرسان مورد مطالعه قرار نگرفت .از

باشند که از اين تعداد  1600نفر شاغل و  875نفر آنان

اين رو ،در اين پژوهش اين فرضيه که «ميان سبکهاي

غيرشاعل ميباشند؛ همچنين ،از ميان  1600نفر

تفکر و سبکهاي تصميمگيري حسابرسان مستقل

حسابرسان شاغل  203نفر در سازمان حسابرسي و

رابطه معناداري وجود دارد ».به عنوان فرضيه اول مورد

 1397نفر در موسسات حسابرسي فعاليت دارند .با

بررسي قرار مي گيرد.

توجه به تعداد جامعه آماري ( 1600حسابرس) ،تعداد

فرضيۀ دوم :سبکهاي اسنادي شيوههاي خاصي

نمونه مورد نياز براساس فرمول کوکران  310نفر است.

هستند که افراد رويدادهاي مثبت و منفي و نيز

=𝑛

موفقيتها و شکستهاي زندگي خود را به وسيله آنها
تبيين ميکنند .تحقيقات شقايقي و همکاران ( )2011در
بررسي رابطه ميان سبکهاي تصميمگيري و سبکهاي
سال دوازدهم /شماره بيست و ششم/تابستان1400

اسنادي در ميان مردان معتاد و غيرمعتاد؛ استراچر و
همکاران ( )1992با موضوع سبک اسنادي و سبک
تصميمگيري در مصاحبه انتخاب پرسنل نشان ميدهد
بين سبک اسنادي و رفتار انسانها رابطه وجودارد.
مطالعات انجام شده در ارتباط با سبکهاي اسنادي
عموماً در حوزة آموزش صورت گرفت (گيب و
همکاران .)2002 ،تحقيقي که نشانگر بررسي رابطۀ
ميان سبک اسنادي و سبک تصميمگيري حسابرسان
باشد مالحظه نشده است؛ از اين رو اين فرضيۀ که

«ميان سبکهاي اِسنادي و سبکهاي تصميمگيري
حسابرسان مستقل رابطه معناداري وجود دارد ».به
عنوان فرضيۀ دوم در اين پژوهش مورد بررسي قرار
ميگيرد.
روش شناسي تحقيق
اين پژوهش با هدف توسعه دانش و آگاهي در
زمينه علوم رفتاري در حوزه حسابداري و حسابرسي
انجام گرفته و از اين حيث يک پژوهش بنيادي ،و از
نظر روش ،از نوع تحقيقات توصيفي پيمايشي محسوب
ميشود.جامعۀ آماري پژوهش عبارت است از
حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسي و حسابرسان
فعال عضو جامعه حسابداران رسمي ايران .براساس

2

𝑞𝑝 𝑧𝑁
=
𝑞𝑝 𝑁𝑑 2 + 𝑧 2
1600 × 1.962 × 0.5 × 0.5
=𝑛
= 310
1600 × 0.052 + 1.962 × 0.5 × 0.5

 327نفر از حسابرسان به پرسشنامه پاسخ دادند که
با توجه به جدول مورگان تعداد  17پرسشنامه بدليل
کامل نبودن کنار گذاشته شد ،در نتيجه  310پاسخِ
پرسشنامه ،مبناي تحليل و آزمون فرضيه قرار گرفت
روش جمعآوري دادهها به دو روش کتابخانهاي و
ميداني صورت گرفته است .به اين صورت که براي
گردآوري اطالعات مربوط به ادبيات و پيشينه تحقيق از
روش کتابخانهاي ،و براي گردآوري دادهها از روش
ميداني استفاده شده است .بدين منظور از سه
پرسشنامه ،شامل پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ
( ،)2007پرسشنامه سبک اسنادي  )ASQ(20آبرامسون
و همکاران ( )1987و پرسشنامه سبک تصميمگيري
اسکات و بروس ( )1995استفاده شده است.
پرسشنامه سبک تفکر :به منظور شناسايي سبکهاي
تفکر حسابرسان ،پرسشنامه سبک هاي تفکر ()TSI
استرنبرگ و واگنر ( )1992مورد استفاده قرار گرفت.
در اين پژوهش از پرسشنامه فرم کوتاه ( 65سوالي)،
شامل  5سؤال پنج گزينهاي براي هر سبک ميباشد که
بر اساس طيف ليکرت از کامالً مخالفم تا کامالً مخالفم
طراحي شده است .بر همين اساس امتياز آن از عدد 1
تا  5به ترتيب براي کامالً مخالفم ،مخالفم ،نظري
ندارم ،موافقم و کامالً موافقم در نظر گرفته شده است.
بنابراين جمع نمرات براي هر فرد از  65تا  325در
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نوسان است .امتيازات باالتر در هر سبک نشان دهنده

گستردهاي را در مورد سبکهاي تصميمگيري فراهم

سبک تفکر فرد پاسخ دهنده ميباشد .اگر فرد پاسخ

ميکند و يکي از مقياسهاي شناخته شده براي سبک-

دهنده در چند سبک نمره باال بگيرد نشانگر اين است

هاي تصميمگيري است (آلوود و سالو2012 ،؛ فيشر و

که آن فرد به سوي آن سبکهاي تفکر گرايش دارد.

همکاران2015 ،؛ بايرام و آيدماير.)2017 ،

پرسشنامه سبک اِسنادي :براي شناسايي شيوة

دادههاي مورد استفاده در اين پژوهش از طريق

اسناددهي حسابرسان از پرسشنامه سبک اسنادي

توزيع پرسشنامه بين عضو جامعه حسابداران رسمي

 )ASQ(21آبرامسون و همکاران ( )1987استفاده شده

شاغل در سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي

است .پرسشنامه شامل  12موقعيت فرضي ،شامل شش

جمعآوري گرديد .بدين منظور ،پرسشنامهها در يک
23

توضيحات "خوش بينانه" و "بدبينانه" را براي وقايع

گرديد ،سپس با ارسال لينک آن براي موسسات

مطلوب (موفقيت) و نامطلوب (عدم موفقيت) مي

حسابرسي و سازمان حسابرسي از آنان خواسته شده،

سنجد (کور و گري)1996 ،؛ اين پرسشنامه مجموعاً

پرسشنامه را در اختيار حسابرسان خود قرار دهند و

داراي  48سوال ميباشد و براي هر موقعيت  4سوال

آنان را به پاسخگويي به آن توصيه و ترغيب کنند.

در نظر گرفته شده است .سوال اول در هر موقعيت

پاسخهاي داده شده از سايت مذکور استخراج و از آن

صرفاً براي راهنمايي و درک بهتر ساير سواالت هر

براي تجزيه و تحليل استفاده شده است .همانطوري که

موقعيت مطرح شده است ،در نتيجه نمرهاي براي آن

در سطور باال اشاره گرديد در اين پژوهش رابطه بين

در نظر گرفته نميشود .موقعيتهاي مثبت شامل

سبکهاي تفکر و اسنادي با سبکهاي تصميمگيري

موقعيتهاي  10 ،9 ،6 ،3 ،1و 12و موقعيتهاي منفي

حسابرسان مستقل مورد بررسي قرار گرفت .بدين

شامل موقعيتهاي  8 ،7 ،5 ،4 ،2و  11ميباشند .در

منظور ابتدا روايي و پايايي پرسشنامههاي جمعآوري

موقعيتهاي مثبت براي گزينههاي اول تا هفتم به

شده مورد سنجش قرار گرفته سپس با استفاده از مدل-

ترتيب امتياز  1تا  7و در موقعيتهاي منفي براي

سازي معادالت ساختاري  (SEM)24نوع و ميزان رابطه

گزينههاي اول تا هفتم به ترتيب امتياز از  7تا 1

ميان متغيرهاي تحقيق با بهرهگيري از نرم افزارهاي

تخصيص داده شده است( .ديکما و همکاران1996 ،؛

 Spssو Smart plsبررسي ،و مدلي براي بيان رابطه

هرشي)1999 ،

ميان متغيرها ارائه شده است.

پرسشنامه سبک تصميمگيري عمومي)GDMS(22
اسکات و بروس ( ،)1995که يکي از پر استفادهترين
پرسشنامه براي تعيين سبک تصميمگيري به شمار مي-
رود ،براي شناسايي سبک تصميمگيري حسابرسان
مستقل مورد استفاده قرار گرفت .اين پرسشنامه مشتمل
بر  25سوال پنج گزينهاي ميباشد .به هر سبک
تصميمگيري  5سوال اختصاص داده شده است که در
طيف ليکرت ،از کامالً مخالف ( )1تا کامالً موافق ()5
درجه بندي شده است .اين مقياس چشم انداز

يافتهها
براساس پرسشنامه هاي جمعآوري شده ،از ميان
 310پاسخ دهندگان 254 ،نفر ( 81.9درصد) مرد و 56
نفر ( 18.1درصد) زن؛  84نفر ( 27.1درصد) ليسانس،
 205نفر ( 66.1درصد) فوق ليسانس و 21نفر (6.8
درصد) دکتري؛ از نظر تجربه حسابرسي 154 ،نفرشان
( 49.7درصد) کمتر از ده سال 56 ،نفر ( 18.1درصد)
 11تا  20سال 85 ،نفر ( 27.4درصد)  21تا  30سال ،و
 15نفر ( 5درصد) بيشاز  30سال تجربه داشتند؛

سال دوازدهم /شماره بيست و ششم/تابستان1400

موقعيت مثبت و شش موقعيت منفي است و

سايت اينترنتي

پرسشنامه سبک تصميمگيري :در اين پژوهش،

(متعلق به شرکت ساعد) ايجاد
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جدول  :1آمارههاي توصيفي متغيرهاي پژوهش
نام متغير
سبکهاي تصميمگيري

سال دوازدهم /شماره بيست و ششم/تابستان1400

سبکهاي تفکر
سبکهاي اسنادي

تعداد

کمترين مقدار

بيشترين مقدار

ميانگين

انحراف معيار

آني

310

5

25

19/39

4/978

وابسته

310

6

25

19/442

4/628

اجتنابي

310

9

25

19/077

4/29

شهودي

310

9

25

20/29

4/114

عقاليي

310

9

25

20/042

4/124

سبکهاي تصميمگيري

310

38

125

98/242

19/189

قانوني

310

10

25

18/952

3/748

اجرايي

310

5

25

20/197

4/14

قضايي

310

5

25

20/49

5/171

کارکرد

310

30

75

59/639

11/082

کلي

310

10

25

19/732

4/257

جزئي

310

9

25

20/126

4/135

سطوح

310

19

50

39/858

8/091

آزادانديش

310

5

25

18/381

4/71

محافظه کار

310

9

25

20/139

4/328

گرايشها

310

14

50

38/519

7/996

سلسله مراتبي

310

10

25

20/277

4/08

سلطنتي

310

10

25

18/513

4/42

اليگارشي

310

6

25

19/061

4/931

آنارشيست

310

5

25

15/539

4/856

اشکال

310

35

100

73/39

13/118

دروني

310

10

25

19/361

4/093

بيروني

310

9

25

20/316

4/24

حوزهها

310

19

50

39/677

7/709

سبکهاي تفکر

310

125

315

251/084

40/447

دروني – بيروني بودن (مثبت)

310

6

30

22/645

5/376

ثبات – عدم ثبات (مثبت)

310

6

30

16/29

7/051

کلي – خاص بودن (مثبت)

310

6

30

23/142

5/754

موقعيتهاي خوشبينانه

310

30

84

62/077

9/707

دروني – بيروني بودن (منفي)

310

18

36

23/913

5/193

ثبات – عدم ثبات (منفي)

310

13

38

25/006

4/566

کلي – خاص بودن (منفي)

310

18

42

23/906

5/063

موقعيتهاي بدبينانه

310

54

116

72/826

13/486

سبکهاي اسنادي

310

107

173

134/903

12/239
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همچنين از نظر جايگاه شغلي 154 ،نفر( 49.7درصد)

آن با مقادير کمتر از  0/4مواجه شود ،بايد آن سوال را

سرپرست 56 ،نفر ( 18.1درصد) سرپرست ارشد56 ،

اصالح و يا از مدل حذف نمايد .در مدل تحقيق

نفر ( 18.1درصد) مدير فني و  44نفر ( 14درصد)

ضرايب بارهاي عاملي هريک از سوالهاي مربوط به

مدير ارشد بودند؛ همينطور از نظر وابستگي سازماني،

 24عامل ،مورد بررسي قرار گرفت که همگي از 0/4

 42نفر ( 13.5درصد) از حسابرسان سازمان حسابرسي

بيشتر بوده است .در نتيجه سوالي حذف نگرديد.

و  268نفر ( 86.5درصد) حسابرسان در موسسات

آلفاي کرونباخ :27اين معيار ،معياري کالسيک

حسابرسي مشغول به کار بودند .آمارههاي توصيفي

براي سنجش پايايي و سنجهاي مناسب براي ارزيابي
28

متغيرهاي پژوهش شامل تعداد پاسخگويان ،کمترين

پايداري دروني

مقدار ،بيشترين مقدار ،ميانگين و انحراف معيار در

کرونباخ باالتر از  0/7نشانگر پايايي قابل قبول است،

جدول ( )1گزارش شده است.

گرچه در برخي موارد مقدار  0/6نيز مالک قبولي

محسوب ميگردد .مقدار آلفاي

دانسته ميشود.
ارزيابي مدل اندازهگيري

پايايي ترکيبي :29اين معيار توسط ورتس و

( )1نمايش داده شده است 24 ،مدل اندازهگيري

آلفاي کرونباخ سنجش بهتري از پايايي مدل دارد ،.در

مربوط به  24مولفه تحقيق وجود دارد .بنابراين براي

صورتي که مقدار پايايي ترکيبي براي هر عامل باالتر از

تحليل مدل کلي نياز به بررسي  24مدل اندازهگيري

 0/7شود ،نشان از پايداري دروني مناسب براي

(براي  24مولفه) ميباشد .براي بررسي برازش

مدلهاي اندازهگيري دارد و مقدار کمتر از  0/6نشان

مدلهاي اندازهگيري از سه معيار پايايي ،روايي همگرا

دهندة عدم وجود پايايي است.

و روايي واگرا استفاده ميشود.
پايايي :25پايايي يا قابليت اعتماد مشخص ميسازد

30

روايي همگرا :

که ابزار اندازهگيري در شرايط يکسان تا چه اندازه

معيار دوم در بررسي روايي مدلهاي اندازهگيري،

نتايج يکساني به دنبال دارد .بدين معني که اگر محقق

روايي همگرا است که به بررسي همبستگي هر عامل

پرسشنامه خود را دوباره و يا به صورت موازي اجرا

با سواالت خود ميپردازد .براي بررسي روايي همگرا

کند و نتايج هر دو يکسان باشد ،پرسشنامه از پايايي

با استفاده از روش تحليل عاملي ،بارهاي عاملي هر

کامل برخوردار است .پايايي از سه طريق شامل بررسي

متغير بايستي بيشتر از  ، 0/4و از طرفي معنادار باشد،

ضرايب بارهاي عاملي ،ضرايب آلفاي کرونباخ و پايايي

يعني قدر مطلق ضريب معناداري يا آمارة  t-valuesهر

ترکيبي ،صورت ميپذيرد.

متغير بزرگتر از  1/96باشد .از طرفي واريانس ميانگين

ضرايب بارهاي عاملي :26بارهاي عاملي از طريق

استخراج شده ( )AVE31بايستي باالتر از ( 0/4مگنر و

محاسبه مقدار همبستگي سواالت يک عامل با آن عامل

همگاران )1996 ،معيار  AVEنشاندهنده ميانگين

محاسبه ميشوند .اگر اين مقدار برابر يا بيشتر از 0/4

واريانس به اشتراک گذاشته شده بين هر عامل با

شود ،مؤيد اين مطلب است که واريانس بين عامل و

سواالت خود ميباشد .به بيان سادهتر  AVEميزان

سواالت آن از واريانس خطاي اندازهگيري آن عامل

همبستگي يک عامل با سواالت خود را نشان ميدهد.

بيشتر بوده و پايايي آن قابل قبول است .اگر محقق در

هرچه اين همبستگي بيشتر باشد ،برازش مناسب تر

محاسبه بارهاي عاملي بين عامل و سواالت مربوط به

خواهد بود.

سال دوازدهم /شماره بيست و ششم/تابستان1400

در مدل مربوط به تحقيق همان طور که در نمودار

همکاران در سال  1974معرفي شد و در مقايسه با

 / 96خداداد مهدويان راد ـ علي ذبيحي ـ خسرو فغاني ماکاراني

جدول  :2مقادير مربوط به معيارهاي برازش مدل اندازهگيري

همانطور که مالحظه مي شود ،مقدار مربوط به

AVE

اين معيارها يعني آلفاي کرونباخ و پايايي ترکيبي

سبکهاي تصميمگيري

0/976

0/939

0/754

عاملهاي پژوهش در همه عاملها باالتر از  0/7و براي

آني

0/978

0/983

0/92

وابسته

0/921

0/942

0/766

اجتنابي

0/957

0/968

0/859

شهودي

0/958

0/968

0/858

عقاليي

0/952

0/964

0/842

سبکهاي تفکر

0/981

0/925

0/725

کارکرد

0/962

0/885

0/72

قانوني

0/977

0/982

0/917

اجرايي

0/972

0/978

0/9

را مقادير همبستگي مولفههاي پژوهش تشکيل ميدهد.

قضايي

0/975

0/981

0/911

چنانچه جذر مقادير  AVEبيشتر از مقادير همبستگي

سطوح

0/975

0/964

0/93

کلي

0/975

0/98

0/909

ميان مولفه هاي پژوهش باشد ،نشان از مناسب بودن
روايي واگراي مدل دارد .بررسي صورت گرفته در اين

جزئي

0/955

0/966

0/852

پژوهش نشان مي دهد جذر مقادير  AVEهر يک از

گرايشها

0/95

0/878

0/782

مولفه ها (مقادير قطر اصلي) بيشتر از مقادير همبستگي

آزادانديش

0/967

0/975

0/885

محافظه کار

0/965

0/974

0/881

ميان مولفههاي پژوهش است .بنابراين ميتوان گفت
مدل از روايي واگراي مناسبي برخوردار است.

اشکال

0/936

0/815

0/531

آزمون مدل ساختاري

سلسله مراتبي

0/974

0/979

0/905

بعد از بررسي برازش مدلهاي اندازهگيري نوبت

سلطنتي

0/98

0/984

0/925

اليگارشي

0/941

0/957

0/818

آنارشيست

0/95

0/962

0/836

حوزهها

0/964

0/925

0/861

دروني

0/971

0/977

0/896

بيروني

0/96

0/97

0/865

سبکهاي اسنادي

0/792

0/943

0/891

موقعيتهاي خوشبينانه

0/835

0/837

0/634

دروني – بيروني بودن (مثبت) 0/97

ابتداييترين معيار براي سنجش رابطه ميان عاملها در

0/976

0/873

ثبات – عدم ثبات (مثبت) 0/987

مدل ،اعداد معنيداري  tاست .در صورتي که مقدار اين

0/989

0/938

کلي – خاص بودن (مثبت) 0/941

0/955

0/781

اعداد از  1/96بيشتر باشد ،نشان از صحت رابطه بين
عاملها و در نتيجه تاييد فرضيههاي پژوهش در سطح

0/974

0/934

0/824

اطمينان  0/95دارد .البته بايد توجه داشت که مقادير

دروني – بيروني بودن (منفي) 0/98

0/984

0/909

 valuesفقط صحت رابطه را نشان ميدهند و شدت

0/949

0/961

0/805

رابطه بين عاملها را نميتوان با آن سنجيد.

کلي – خاص بودن (منفي) 0/956

0/965

0/824

متغيرهاي پژوهش

سال دوازدهم /شماره بيست و ششم/تابستان1400

موقعيتهاي بدبينانه
ثبات – عدم ثبات (منفي)

آلفاي کرونباخ پايايي ترکيبي

 ،AVEباالتر از  0/5ميباشد ،و تمامي معيارها در
قسمت سنجش بارهاي عاملي مقدار مناسبي دارند،
بنابراين ميتوان مناسب بودن پايايي و روايي همگراي
تحقيق را تاييد ساخت.
روايي واگرا :روايي واگرا سومين معيار بررسي
برازش مدلهاي اندازهگيري است.
فورنل و الرکر براي بررسي روايي واگرا ماتريسي
را پيشنهاد ميکنند که عناصر قطر اصلي آن را جذر
مقادير  AVEمربوط به هر يک از عاملها و ساير عناصر

به برازش مدل ساختاري پژوهش ميرسد .بخش مدل
ساختاري بر خالف مدلهاي اندازهگيري ،به سواالت
(متغيرهاي آشکار) کاري ندارد و تنها عاملهاي پنهان
همراه با روابط ميان آنها مورد بررسي قرار ميگيرد.
ضرايب معنيداري ( tمقادير :)t-values
براي بررسي برازش مدل پژوهش از چندين معيار
استفاده ميشود که اولين و اساسيترين معيار ،ضرايب
معنيداري  tيا همان مقادير  t-valuesميباشد.

t-
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جدول  .5بررسي روابط درون مدل ساختاري
سبکهاي تصميمگيري ← آني

0/79

25/457

0/031

سبکهاي تصميمگيري ← وابسته

0/878

50/033

0/018

سبکهاي تصميمگيري ← اجتنابي

0/858

42/526

0/02

سبکهاي تصميمگيري ← شهودي

0/9

75/779

0/012

سبکهاي تصميمگيري ← عقاليي

0/911

93/885

0/01

سبکهاي تفکر ← سبکهاي تصميمگيري

0/544

6/761

0/08

سبکهاي تفکر ← کارکرد

0/921

79/948

0/012

سبکهاي تفکر ← سطوح

0/926

85/36

0/011

سبکهاي تفکر ← گرايشها

0/424

7/093

0/06

سبکهاي تفکر ← اشکال

0/917

73/827

0/012

سبکهاي تفکر ← حوزهها

0/947

122/911

0/008

کارکرد ← قانوني

0/857

55/348

0/015

کارکرد ← اجرايي

0/849

56/384

0/015

کارکرد ← قضايي

0/839

33/325

0/025

سطوح ← کلي

0/966

151/628

0/006

سطوح ← جزئي

0/963

129/215

0/007

گرايشها ← آزادانديش

0/884

61/788

0/014

گرايشها ← محافظه کار

0/885

54/702

0/016

اشکال ← سلسله مراتبي

0/845

44/401

0/019

اشکال ← سلطنتي

0/697

11/898

0/059

اشکال ← اليگارشي

0/807

33/221

0/024

اشکال ← آنارشيست

0/523

7/468

0/07

حوزهها ← دروني

0/928

88/678

0/01

حوزهها ← بيروني

0/928

92/404

0/01

سبکهاي اسنادي ← سبکهاي تصميمگيري

-0/425

5/208

0/082

سبکهاي اسنادي ← موقعيتهاي خوشبينانه

-0/929

107/472

0/009

سبکهاي اسنادي ← موقعيتهاي بدبينانه

0/959

232/927

0/004

موقعيتهاي خوشبينانه ← دروني ،بيروني

0/81

35/987

0/023

موقعيتهاي خوشبينانه ← ثبات ،عدم ثبات

-0/69

17/074

0/04

موقعيتهاي خوشبينانه ← کلي ،خاص بودن

0/877

59/278

0/015

موقعيتهاي بدبينانه ← دروني ،بيروني

0/946

90/161

0/01

موقعيتهاي بدبينانه ← ثبات ،عدم ثبات

0/839

40/366

0/021

موقعيتهاي بدبينانه ← کلي ،خاص بودن

0/935

82/321

0/011

با توجه به مندرجات جدول ( )5که براي همه
رابطهها نشان داده شده است بين تمام عاملهاي مدل
رابطه معنيداري برقرار است زيرا مقدار تي وليو براي

اين رابطهها بيشتر از  1/96ميباشد که نشان از مناسب
بودن مدل ساختاري دارد.

سال دوازدهم /شماره بيست و ششم/تابستان1400

بررسي رابطه ها درون مدل ساختاري تحقيق

ضرايب استاندارد

T-Value

خطاي استاندارد
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جدول  .2مقادير کيفيت مدل ساختاري ( R2و )Q2
متغيرهاي پژوهش

ضريب تعيين مقدار معيار سنجش
R2

عامل درونزا دارد و سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67به
عنوان مالکهايي براي مقادير ضعيف ،متوسط و قوي

()1-SSE/SSO

در نظر گرفته ميشوند .مقدار  R2براي عاملهاي

سبکهاي تصميمگيري

0/909

0/573

آني

0/624

0/569

برونزا يا مستقل برابر صفر است .با توجه به جدول
فوق مقدار  R2براي همه عاملهاي وابسته مدل در حد

سال دوازدهم /شماره بيست و ششم/تابستان1400

وابسته

0/77

0/58

اجتنابي

0/736

0/626

متوسط و قوي قرار دارد و با توجه به مقدار مالک،

شهودي

0/81

0/69

مناسب بودن برازش مدل ساختاري ،تاييد ميشود.

عقاليي

0/831

0/69

معيار  :Qمقدار  Qبايد در مورد تمامي عاملهاي

کارکرد

0/849

0/551

قانوني

0/735

0/665

وابسته مدل محاسبه شود .در صورتي که مقدار  Q2در

اجرايي

0/72

0/642

قضايي

0/703

0/632

سطوح

0/857

0/697

کلي

0/934

0/836

جزئي

0/928

0/786

مدل را مشخص ميسازد و در صورتي که مقدار

گرايشها

0/18

0/123

آزادانديش

0/781

0/68

در مورد يکي از عاملهاي درون زا سه مقدار ،0/02

محافظه کار

0/784

0/673

اشکال

0/841

0/382

2

2

مورد يک عامل وابسته صفر و يا کمتر از صفر شود،
نشان از آن دارد که روابط بين عاملهاي ديگر مدل و
آن عامل وابسته به خوبي تبيين نشده است و در نتيجه
مدل احتياج به اصالح دارد .اين معيار قدرت پيشبيني
2

Q

 0/15و  0/35را کسب نمايد ،به ترتيب نشان از قدرت
پيشبيني ضعيف ،متوسط و قوي عامل يا عاملهاي
برون زاي مربوط به آن دارد .همان طور که در جدول

سلسله مراتبي

0/714

0/637

سلطنتي

0/485

0/443

فوق مشاهده ميشود اين معيار براي همه عوامل درون

اليگارشي

0/651

0/512

زا متوسط و قوي ميباشد که اين نشان ميدهد که

آنارشيست

0/274

0/234

حوزهها

0/896

0/674

عاملهاي برون زا (مستقل) در پيشبيني عاملهاي

دروني

0/86

0/756

بيروني

0/862

0/727

موقعيتهاي خوشبينانه

0/864

0/462

دروني – بيروني بودن (مثبت)

0/656

وابسته مناسب هستند و برازش مناسب مدل ساختاري
را بار ديگر تاييد ميسازد.
آزمون کلي مدل
با توجه به سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36که به

0/566

ثبات – عدم ثبات (مثبت)

0/476

0/444

کلي – خاص بودن (مثبت)

عنوان مقادير ضعيف ،متوسط و قوي براي

0/768

0/589

موقعيتهاي بدبينانه

0/919

0/643

معرفي شده است و حصول مقدار  0/772براي ،GOF

دروني – بيروني بودن (منفي)

0/894

نشان از برازش مناسب کل مدل دارد.

0/809

ثبات – عدم ثبات (منفي)

0/705

0/563

کلي – خاص بودن (منفي)

0/874

0/716

GOF = √0.747 × 0.799 = 0.772

در مجموع با عنايت به نتايج بهدست آمده و با
توجه به تصديق مدل اندازهگيري و محاسبات روايي

معيار  :R2در يک پژوهش ضرايب  R2مربوط به
عاملهاي پنهان درون زا (وابسته)ي مدل است.

GOF

R2

معياري است که نشان از تاثير يک عامل برونزا بر يک

سازه و تشخيصي و بهدنبال آن آزمون روابط بين
سازههاي تحقيق ،ميتوان گفت مدل ارائه شده مورد
تاييد قرار گرفته است.
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فرضيه دوم :برابر فرضيه اول پژوهش « ميان

آزمون فرضيه
بارهاي عاملي (ضرائب مسير) نشان دهنده ميزان

سبکهاي اسنادي و سبکهاي تصميمگيري حسابرسان

رابطه ميان متغيرهاي پژوهش ميباشد و ميتواند

مستقل رابطه معناداري وجود دارد ».برابر خروجي

عددي بين صفر و يک اختيار کند؛ هر چقدر اين عدد

 Smart-PLS-3در نمودار ( ،)1ضريب بار عاملي در

بزرگتر و به يک نزديکتر باشد نشان دهنده تاثير بيشتر

رابطه ميان سبک اسنادي و سبک تصميمگيري برابر

متغير مستقل بر روي متغير وابسته است .مقدار قابل

 0.426ميباشد که نشان دهنده وجود رابطه ميان اين

قبول ،براي مناسب بودن بارهاي عاملي 0/4 ،ميباشد

دو متغير است .از طرفي مقدار ( T-valueمعادل

( .)Hulland 1990به عبارتي ضرائب باالي  0.4نشان

 )5.208در نمودار ( )2نشان ميدهد رابطه ميان سبک

دهنده وجود رابطه قابل قبول ميان دو متغير است.

اسنادي و سبک تصميمگيري در سطح اطمينان %95

ميزان  T-valueدارد .اگر ضرايب  T-valueبيشتر از

اين آزمون ( )0.000که کمتر از ( )0.05ميباشد ،فرض

 1/96باشد ميتوان گفت رابطه ميان متغيرها در سطح

صفر رد و فرض تحقيق مبني بر وجود رابطه ميان

اطمينان  %95معنادار است.

سبکهاي اسنادي و سبکهاي تصميمگيري حسابرسان

فرضيه اول :برابر فرضيه دو «ميان سبکهاي تفکر

مستقل مورد تأئيد قرار گرفت .بنابراين فرضيههاي

و سبکهاي تصميمگيري حسابرسان مستقل رابطه

پژوهش مبني بر وجود رابطه ميان سبک تفکر و سبک

معناداري وجود دارد ».برابر خروجي  PLSدر نمودار

تصميمگيري با سبک تصميمگيري حسابرسان مستقل

( ،)1ضريب بار عاملي در رابطه ميان سبک تفکر و

مورد تائيد قرار گرفت.

سبک تصميمگيري برابر  0.544ميباشد که نشان
دهنده وجود رابطه ميان اين دو متغير است .از طرفي
مقدار  )6.761( t-valueنشان ميدهد رابطه ميان سبک

نتيجه گيري
به نظر ميرسد افراد از يک فرآيند فطري براي

تفکر و سبک تصميمگيري در سطح اطمينان %95

تصميمگيري برخوردارند (هرمزي و همکاران،)1395 ،

معنادار ميباشد .بنابراين با توجه به مقدار  P-valueدر

و از شيوههاي مختلفي براي تصميمگيري استفاده مي-

اين آزمون ( )0.000که کمتر از ( )0.05ميباشد ،فرض

کنند که از آن به عنوان سبک تصميمگيري نام برده

صفر رد و فرض تحقيق مبني بر مبني بر وجود رابطه

ميشود .سبک تصميمگيري يک الگوي پاسخگويي و

ميان سبکهاي تفکر و سبکهاي تصميمگيري

يک عادت اکتسابي است که افراد در مواجهه با شرايط

حسابرسان مستقل ،مورد تأئيد قرار گرفت.

تصميمگيري از خود به نمايش ميگذارند (اسکات و
بروس .)1995 ،در اين حال ،الگوهاي تصميمگيري

جدول  :7خالصه نتايج بررسي فرضيه ها
فرضيه ها
فرضيه اول:
فرضيه دوم:

ميان سبکهاي تفکر و سبکهاي تصميمگيري
حسابرسان مستقل رابطه معناداري وجود دارد.
ميان سبکهاي اسنادي و سبکهاي تصميمگيري
حسابرسان مستقل رابطه معناداري وجود دارد.

ضريب بار عاملي

ضرايب )t-value(z

نتيجه آزمون

0.544

6.761

پذيرش فرضيه

.0.426

5.208

پذيرش فرضيه
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اما اينکه رابطه ،معني داري است يا خير بسته به

معنادار مي باشد .بنابراين با توجه به مقدار  P-valueدر

 / 100خداداد مهدويان راد ـ علي ذبيحي ـ خسرو فغاني ماکاراني

تحت تأثير روشهاي پردازش اطالعات توسط

اين نتيجه با نتايج پژوهش ارسالن اغلو و همکاران

تصميمگيرنده قرار دارند ،از طرفي تفاوت در شيوه

( )2018و (کاليتون و کيمبرل )2007 ،همخواني دارد.

پردازش اطالعات ممکن است تحت تأثير احساسات و

از طرفي ضريب بار عاملي در رابطه ميان سبک اسنادي

ويژگيهاي شخصيتي افراد باشد؛ چرا که درک هر فرد

و سبک تصميمگيري برابر  0.425ميباشد که با توجه

از واقعيت به طرز تفکر و تعبير وي نسبت به آن

به مقدار  )5.208( t-valueرابطه مذکور نيز در سطح

بستگي دارد (شاملو .)1395 ،مطالعات اخير بر اين

اطمينان  %95معنادار نشان ميدهد .بطور کلي ميتوان

نکته تأکيد دارند که اختالفات فردي ميتواند منجر به

گفت ،ويژگي شخصيتي و سبک تفکر حسابرسان با

انتخابها و تصميمات مختلف شود .تحقيقات نشان

شيوه تصميمگيري آنان داراي رابطه معناداري است؛ و

ميدهد ،ويژگيهاي فردي ،تعيين کنندههاي مهمي در

ممکن است قضاوت و تصميمات آنان را در رويارويي

عملکرد ،قضاوت و داوري حسابرس محسوب مي-

با عوامل مؤثر بر کيفيت فعاليتهاي حسابرسي تحت

شوند (براي مثال ،سالمن و توتمن2003 ،؛ کاليتون و

تاثير قرار دهد.
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کيمبرل .)2007 ،آرمسترانگ و کولز ( )2009طي

يافتههاي پژوهش حاضر در خصوص وجود رابطۀ

تحقيقات خود نشان دادند ،رويکرد افراد در پردازش و

ميان شيوه تفکر و سبک اسناددهي حسابرسان با سبک

ارزيابي اطالعات ،قضاوت ،تصميمگيري و اظهارنظر

تصميمگيري ميتواند اطالعات مفيدي جهت وضع

تحت تأثير سبکهاي تفکر آنان قرار دارد و توسعه

قوانين و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و نيز

سبکهاي تفکر ميان افراد موجب ارتقاء قضاوت و

آموزش حسابرسان در اختيار قانونگذاران و موسسات

تصميمگيري و مديريت بهتر ميشود .کاليتون و

و سازمان هاي حسابرسي قرار دهد .همچنين سازمانها

کيمبرل نشان دادند ويژگيهاي فردي از جمله سبک

و موسسات حسابرسي ميتوانند با ارزيابي و شناخت

تفکر ميتواند بر قضاوت و تصميمگيري حسابرسان

و سبکهاي تفکر و شيوة اسناددهي افراد متقاضي

تاثيرگذار باشد (کاليتون و کيمبرل.)2007 ،

استخدام ،نسبت به جذب حسابرسان با يبک هاي

هدف مقاله حاضر بررسي تاثير سبکهاي تفکر و

متفاوت اقدام نمايند؛ در اين صورت ميتوانند ،تيمي

سبک اسنادي بر سبک تصميمگيري بوده است .بدين

متنوع از حسابرسان از حيث ويژگيهاي فردي،

منظور ،داده هاي جمعآوري شده از نظرات 310

متناسب با وضعيت موسسات مورد رسيدگي تشکيل

حسابرس شاغل در سازمان حسابرسي و موسسات

دهند و از اين طريق به افزايش کارايي ،بهبود قضاوت

حسابرسي کشور به عنوان نمونه ،با بهرهگيري از

و تصميمگيري ،باال بردن کيفيت گزارشات حسابرسي

سيستم نرافزاري Smart plsو  Spssو با استفاده از

و در نهايت ارتقاء جايگاه حسابرسان نزد استفاده

روش معادالت ساختاري و تحليل عاملي ،مورد تجزيه

کنندگان از خدمات حسابرسي کمک کنند .کيم و

و تحليل قرار گرفت .نتايج حاکي از ان است که

سانگ ( )2012معتقدند ،گروههاي متشکل از

سبکهاي تفکر و سبک اسنادي تاثير مثبت و معناداري

عضوهايي با سبک تفکر متفاوت ،سطح باالتري از

بر سبک تصميمگيري حسابرسان دارند .ضريب تاثير

همکاري را نسبت به گروههايي با سبک تفکر همگن

در رابطه ميان سبک تفکر و سبک تصميمگيري برابر

نشان ميدهند.

 0.544ميباشد که با توجه به مقدار )6.761( t-value

پيشنهادات پژوهشي :قطعاً زمينههاي پژوهشي

ميتوان گفت رابطه مذکور در سطح اطمينان %95

ديگري وجود دارد که انجام آنها ميتواند به شناخت

معنادار ميباشد .اين نتايج تا حدودي با نتايج پژوهش

بيشتر از حسابرسان و پيش بيني رفتار آنان کمک کند.

سبک تفکر و سبک اسنادي حسابرسان مستقل و رابطه آن با سبک تصميمگيري 101 /

از اين رو ،موضوعاتي همچون )1( :بررسي رابطه

حکومتي ذهن .فصلنامه علمي پژوهشي دانش

سبک تفکر و سبک تصميمگيري حسابرسان و تأثير آن

حسابداري و حسابرسي مديريت ،سال هفتم ،شماره

با نوع ،تعداد و کيفيت بندهاي گزارش ،و نوع

 ،25بهار  ،1397صفحات .1-9

اظهارنظر حسابرس )2( ،بررسي نقش و تأثير همکاري

حيدر ،مجتبي؛ نيکومرام ،هاشم ( .)1397سبکهاي

گروهي حسابرسان با ويژگيهاي روانشناختي مختلف

تفکر و ترديد حرفهاي در حسابرسي (آزمون نظريه

بر نوع ،تعداد و کيفيت بندهاي گزارش حسابرسي ،و

خود حکومتي ذهن) .دو فصلنامه حسابداري

نوع اظهارنظر حسابرس )3( ،بررسي تأثير ديگر

رفتاري ارزشي ،سال سوم ،شماره پنجم ،بهار و

ويژگيهاي روانشناختي نظير خودکارآمدي ،عزت

تابستان  ،5 ،1397صفحات .151-185

نفس ،انسجام ،تابآوري بر سبک تصميمگيري

سلطاني ،معصومه؛ مرداني راد ،مژگان ( .)1397رابطه

حسابرسان مستقل ،جهت پژوهش عالقمندان به تحقيق

سبکهاي تفکر و تصميمگيري مؤثر در کارکنان

در اين عرصه پيشنهاد ميشود.

شهرداري منطقه ( )2تهران .مقاله ارائه شده در

دهندگان نظير خستگي و بي حوصلگي ،احتمال

پژوهشي در علوم تربيتي و روانشناسي .کرج،

برداشتِ متفاوتِ پاسخ دهندگان از عبارات ،کلمات و

دانشگاه جامع علمي کاربردي سازمان همياري

سؤاالت پرسشنامه ،و تأثير احتمالي ديگر ويژگيهاي

شهرداري ها و مرکز توسعه خالقيت و نوآوري

روانشناختي بر سبک تصميمگيري حسابرسان که در

علوم نوين.

پژوهش حاضر مورد ارزيابي قرار نگرفتند ،از محدويت
هاي پژوهش بودهاند؛ بنابراين در تفسير و تعميم يافته-
هاي پژوهش بايد به اين محدويتهاي توجه شود.

شاملو ،سعيد ( .)1395مکاتب و نظريهها در
روانشناسي شخصيت ،چاپ يازدهم .تهران،

رشد.

غالمرضايي ،محسن و حسني ،محمد ( .)1396نقش
طرز تفکر ،ارزش هاي اخالقي و انحراف هاي

منابع و مآخذ
اتکينسون ،ريتا .ال.؛ اتکينسون ،ريچارد .اس.؛
هيلگارد ،ارنست .آر .)1381( .زمينه روانشناسي،
چاپ دهم ،جلد دوم( .ترجمه محمد نقي رهني،
سعيد شاملو ،نيسان آگاهان ،يوسف کريمي؛
کيانوش هاشميان) .تهران :رشد( ،تاريخ انتشار به
زبان اصلي  .)1983صفحات .130-17
بونر ،ساره ايي .)1395( .قضاوت و تصميمگيري در
حسابداري( ،ترجمه علي پارسائيان) .تهران :اتحاد،
(تاريخ انتشار به زبان اصلي  .)2008صفحات -1
 206و .644-409

رفتاري در ميزان ترديد حرفه اي .پژوهش هاي
کاربردي در گزارشگري مالي ،دوره  ،6شماره ،11
صفحات .84 -47
کريمي ،يوسف ( .)1395روا شناسي اجتماعي ،نظريه
ها ،مفاهيم و کاربردها .تهران :ارسباران.
مسيح آبادي ،بوالقاسم؛ پور يوسف ،اعظم (.)1387
نقش تفاوت هاي فردي بر تصميم گيري هاي
حسابداري و حسابرسي .فصلنامه حسابرس ،شماره
 ،43زمستان  ،1387صفحات .87-75
مهربانپور ،محمدرضا؛ رحيميان ،نظامالدين؛ آهنگري،
مهناز ( .)1397بررسي طرز تفکر حسابرسان مستقل

حيدر ،مجتبي ،نيکومرام ،هاشم ،رهنماي رودپشتي،

در کاربرد ترديد حرفهاي در ايران .دانش

فريدون؛ بنيمهد ،بهمن ( .)1397جنسيت حسابرس

حسابرسي ،سال هيجدهم ،شمار  ،71تابستان

و سبک هاي کارکردي تفکر :آزمون نظريه خود

 ،1397صفحات .128 – 107
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Conservative Style
Rational
Intuitive
Dependent
Spontaneous
Avoidant
http://www.iacpa.ir
Attributional Style Questionnaire
Attributional Style Questionnaire
General Decision-making Style
https://www.digisurvey.net
Structural Equation Modeling
Reliability
Factor Loadings
Cronbach Alpha
Internal Consistency
Composite Reliability
Convergent Validity
Average Variance Extracted

