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 مقدمه

 کارایی عدم یا کارایی که است وابسته هاآن نیذه وراتتص به افراد رفتار شناختی،روان دیدگاه از

 مواجهه منظوربه لذا [.5] دارد آنان جسمی و شناختیروان سالمت بر اهمیتی با تأثیر افراد، هایتوانایی

 است اهمیت حائز بسیار افراد رفتاری -شناختیروان عوامل از آگاهی احتمالی، پیشامدهای با پیروزمندانه

 و مسأله حل فراگیری، آن در که است فرایندی نیز، ایحرفه قضاوت و طرفانهبی گیریتصمیم [.27]

 موضوعات به پاسخ جهت مسأله حل هایسبک از بنابراین، دارد. مهمی نقش اطالعات پردازش

 تا کندمی کمک افراد به مسأله حل هایسبک با آشنایی امروزه [.11] شودمی استفاده گیریتصمیم

 و سوگیری عدم موجب امر این و بخشند بهبود هاگیریتصمیم و اطالعات پردازش در را خود راهبردهای

 پذیرانعطاف مختلف، مسائل با برخورد در افراد رفتاری هایسبک لذا، [.42] گرددمی اشتباهات کاهش

 احساسی شکل به دیگر بعضی و روندمی فرو خود در مسائل با مواجهه در افراد برخی که طوریبه است.

  [.37 و 23] کنندمی عمل هیجانی و

 قضاوت و مناسب تصمیمات اتخاذ و شواهد طرفانهبی ارزیابی بر حسابرسان شناختیروان عوامل واقع، در

 و اطالعات پردازش نحوه کند،می بیان (1978) 1مکچی کهطوری به [.14] است تأثیرگذار آنان ایحرفه

 قضاوت و حسابرسی شواهد طرفانهبی ارزیابی و باشدمی اهمیت با موضوع حسابرسان شناختی راهبردهای

 سوال این همواره رو،این از [.10] گیردمی قرار فردی شناختیروان هایتفاوت تأثیر تحت حسابرسان

 یا است آنان ایحرفه هایمهارت و دانش از تابعی صرفاً حسابرسان طرفیبی آیا که شودمی مطرح

 بر مسأله حل هایسبک خصوص،این در [.19] باشد؟می تأثیرگذار آن بر فردی شناختیروان هایویژگی

 منفی و مثبت هایسوگیری از عاری تصمیمات اتخاذ و اطالعات مناسب پردازش در حسابرسان توانایی

 است. حسابرس طرفیبی بر مسأله حل هایسبک أثیرت بررسی تحقیق این هدف لذا، [.24] است تأثیرگذار

 ضرورت به توجه با که،آن اول برشمرد: ذیل شرح به توانمی را پژوهش این علمی افزوده ارزش رو،این از

 به هتوج حسابرسی، کیفیت و گیریتصمیم بهبود به نسبت حسابرسان ناختیشروان ندسازیتوانم

 هایبررسی طبق است. میتاه حائز بسیار ابرسیسح حرفه در شناختیروان جنبه از مسأله حل هایسبک

 هایافته که،آن دوم است. تهپرداخن اتیعمطال حوزه این به ایران در یقیقتح تاکنون پژوهشی، شده انجام

 آن دبرآین که دارد حسابرس طرفیبی بر را تأثیر ترینشبی مسأله حل سبک نوع کدام که دهدمی نشان

  گیرد. قرار یسابرسح حرفه گذارانیمشخط تیاراخ در دمفی اتاطالع نوانع به دتوانمی

 پژوهش پیشینه بر مروری و نظری مبانی

  حسابرس طرفیبی

 تضاد از عاری و بوده جانبداری فاقد او اظهارنظر که باشدمی اثبات و دفاع قابل حسابرس طرفیبی هنگامی

 منفی یا مثبت گیریجهت موضوعی به خود نگرش در نباید حسابرسان طرفی،بی در [.18] باشد منافع

                                                           
1 McGhee 
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 باالی کیفیت که دهدمی نشان (،2021) 1همکاران و گریفیس تحقیق نتایج [.24 و 19] باشند داشته

 طرفیبی لذا دارد. ایمالحظه قابل تأثیر حسابرسی حرفه عملکرد و اعتبار بر حسابرس، ایحرفه قضاوت

 بر تأثیرگذار مهم عوامل از یکی عنوان به نیست، جانبدارانه او ایحرفه قضاوت دهدمی نشان که حسابرس

 رعایت در حسابرسان منظور، همین به [.22] گرددمی تلقی حسابرس ایحرفه قضاوت و گیریتصمیم

 تردید با را تریمتقاعدکننده کیفی یا کمی شواهد دارند تمایل ادعا، هر درستی پذیرش جایبه طرفیبی

 طرفانهبی ارزیابی بر توجهی قابل تأثیر مسأله حل هایسبک خصوص،این در که کنند دریافت باال ایحرفه

 این به پژوهشی در (،2020) 2همکاران و پررا دیگر، سوی از [.14] دارد آنان ایحرفه قضاوت و شواهد

 را هاسوگیری این لذا کنند.می عمل جانبدارانه گیری،اندازه و شناخت برای حسابداران که رسیدند نتیجه

 [.28] داد کاهش صحیح، قضاوت الزامات به هاآن دادن آگاهی طریق از توانمی

 برخوردار شواهد تحلیل و اطالعات پردازش جهت مناسب شناختی راهبردهای از باید حسابرسان واقع در

 در اطالعات پردازش اندازه هر رو،این از [.20] کنند عمل موفق طرفانهبی هایگیریتصمیم در تا باشند

 قضاوت و بوده جانبداری از عاری حسابرسان گیریتصمیم گیرد، انجام مناسب شناختی راهبردهای بستر

 نیاز که کندمی بیان (2018) 3ریورینک راستا، همین در [.10] شد خواهد ترکیفیت با نیز آنان ایحرفه

 اظهارنظرهای و تصمیمات اخذ جهت مناسب ناختیش راهبردهای از برخورداری با خبره ابرسانسح به

 [.32] است انکارناپذیر ضرورتی ،طرفانهبی

 مسأله حل هایسبک

 هاسبک این است. یافته گسترش ایفزاینده شکل به امروزه اسی،نشروان حوزه در مسأله حل هایسبک

 به افراد دستیابی زمینه و شودمی هامحدودیت شدن برطرف موجب که گرددمی اطالق فرایندی به

 را اطالعات پردازش و مسائل به پاسخ در افراد تفاوت هاپژوهش نتایج [.27] کندمی فراهم را هایشاننیاز

 مسأله، حل هایسبک پایه بر معتقدند رفتاری -شناختیروان پردازاننظریه واقع، در [.16] دهدمی نشان

 منطقی حلراه اتخاذ به تصمیم آن، اساس بر و کنندمی نظارت و انتخاب را مسأله حل استراتژی افراد

 به نسبت فرد باور افزایش موجب مسأله حل هایسبک و هاروش از استفاده که،طوریبه [.17] گیرندمی

 بدین [.15] شودمی منفی یا مثبت سوگیری هرگونه از دوربه و مفید تصمیمات اتخاذ در هایشتوانایی

 فرایند در حسابرسان رفتاری -شناختی هایمهارت که کنندمی بیان (2020) 4همکاران و توشنگ منظور،

 کیفیت با شده حسابرسی مالی هایصورت چراکه دارد. حسابرسی کیفیت بهبود بر مهمی نقش حسابرسی،

 گرددمی گذاریسرمایه ریسک کاهش موجب هاگیریتصمیم در سودمند اطالعات از یکی عنوانبه باال،

[39.] 
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 اتخاذ در فردی هایمهارت تقویت بر مسأله حل هایسبک رفتاری، -شناختی جنبش گذارانپایه دیدگاه از

 ضروری مسأله حل مناسب هایسبک از برخورداری لذا [.27] است تأثیرگذار مناسب تصمیمات و قضاوت

 در (،2021) 1همکاران و ناگاهی [.25] نمود اجتناب هاگیریتصمیم در سوگیری از بتوان تا باشدمی

 دلیل به رو،این از است. دشوار پیچیده، مسائل حل به دستیابی هایراه که رسیدند نتیجه این به پژوهشی

 یا کارآمد لذا دهند،می بروز خود از متفاوتی هایواکنش مشکالت و مسائل با برخورد در افراد کهآن

 به دارد. هاآن رفتاری -شناختیروان کامیابی در مهمی تأثیر افراد، رفتاری هایواکنش بودن ناکارآمد

 باشدمی تأثیرگذار ایحرفه وظایف انجام در هایشتوانایی به فرد اعتقاد بر مسأله، حل هایسبک کهطوری

 حسابرسی شواهد تحلیل و آوریعجم در سابرسح توانایی شناختی، هایویژگی در تفاوت واقع در [.26]

 شناختی هایویژگی بین دارمعنی رابطه وجود که طوری به دهد.می افزایش را ایحرفه قضاوت جهت

 سامرز پژوهش نتایج [.30و 9] بخشدمی بهبود را آنان ایحرفه قضاوت ها،آن کار نوع و حسابرسان رفتاری

 به است. تأثیرگذار حسابرسان عملکرد بر مسأله حل هایسبک دهدمی نشان (،2000) 2همکاران و

 اثرات و روانی فشار کاهش موجب تواندمی آنان، عملکرد با حسابرسان مسأله حل سبک تطابق کهطوری

  [.36] گردد حسابرسی در یاحرفه قضاوت و گیریتصمیم ناکارآمد

 پژوهش پیشینه

 به هپذیرفت ورتص اکنونت که مطالعاتی ابرسی،حس و حسابداری هایحوزه در مرتبط ونمت یبررس با

 گردد.می ارهاش هانآ به ادامه در که اندتهپرداخ جزام طوربه عامل هر بررسی
 رفتاری -شناختی هایسبک شناسایی با که یافت دست نتیجه این به پژوهشی در (،2021) 3رینالدو

 شواهد طرفانهبی ارزیابی و اطالعات مناسب پردازش در فرد آمیزموفقیت عملکرد به توانمی ترجیحی،

 خاص مسأله حل روش و شناختی سبک از فرد، هر که دهدمی نشان تحقیق نتایج همچنین یافت. دست

 دیگر برخی ولی دارند، را خود غالب مسأله حل و شناختی سبک افراد از برخی اگرچه است. برخوردار خود

 و تانگ [.31] کنندمی استفاده مختلف هایوضعیت در متفاوت مسأله حل و شناختی هایسبک از

 حسابرس خودکارآمدی با یابندهانطباق شناختی راهبردهای بین رابطه پژوهشی در (،2020) 4همکاران

 دهدمی نشان تحقیق نتایج نمودند. بررسی را رفتاری -شناختی هایسبک کننده تعدیل نقش بر مبتنی

 دارد. وجود داریمعنی و مثبت رابطه حسابرس خودکارآمدی و یابندهانطباق شناختی راهبردهای بین که

 خودکارآمدی با یابندهانطباق شناختی راهبردهای مثبت ارتباط رفتاری -شناختی هایسبک همچنین،

 5همکاران و زیدنی [.38] شودمی رابطه این مثبت تقویت موجب و دهدمی قرار تأثیر تحت را حسابرس
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 بر یادگیری هایمحیط تأثیر بررسی به تجربه طریق از فراگیری عنوان تحت پژوهشی در (،2020)

 هایمحیط به مربوط عوامل که رسیدند نتیجه این به و پرداختند افراد گیریتصمیم و مسأله حل هایسبک

 اتخاذ و مسأله حل هایسبک بر نفس، به اعتماد تقویت و فعال همکاری بودن فراهم مانند یادگیری

 در (،2016) 1اشرف و یوناس [.42] باشدمی تأثیرگذار منفی و مثبت هایسوگیری از عاری تصمیمات

 بیشتر که رسیدند نتیجه این به و نمودند بررسی را دانشجویان بین مسأله حل هایسبک تحقیقی

 برخوردار متفکر مسأله حل سبک از پسر دانشجویان بیشتر و بصری مسأله حل سبک از دختر دانشجویان

 ندارد وجود داریمعنی تفاوت پسر و دختر دانشجویان عملکرد و مسأله حل هایسبک سایر بین و هستند

 سایر برخالف مسأله حل هایسبک در که یافت دست نتیجه این به تحقیقی در (،2007) 2سایمون [.41]

 تا شوندمی موجب هاسبک این شود.می انجام تریمطلوب نحو به اطالعات پردازش شناختی، رویکردهای

 تصمیمات و اهداف به دستیابی برای مندنظام شکل به اطالعات تفسیر و پردازش آوری،جمع فرایندهای

 اساتید مسأله حل هایسبک پژوهشی در (،1997) 3همکاران و ولک .[33] شوند برانگیخته مناسب

 اساتید اکثریت که دهدمی نشان هایافته نمودند. بررسی را هاآن آموزشی ترجیحات و حسابداری

 تأثیر پژوهشی در (،1400) کشتلینعمتی [.40] هستند برخوردار خالقیت مسأله حل سبک از حسابداری

 دهدمی نشان تحقیق هاییافته نمود. بررسی را حسابرس طرفیبی بر خودتنظیمی شناختی راهبردهای

 و کنترل و دهیسازمان دهی،نظم ریزی،برنامه معنایی، توسعه ذهنی، تمرین شناختی راهبردهای که

 (،1400) همکاران و برزیده [.7] دارند حسابرس طرفیبی غیرمت روی بر را تأثیر بیشترین ترتیب به نظارت

 این به هاآن نمودند. بررسی را گیریتصمیم و قضاوت در حافظه خطاهای بر مؤثر عوامل پژوهشی در

 گرددمی تلقی قضاوت و گیریتصمیم اصلی هایقسمت از یکی حافظه فرایندهای که یافتند دست نتیجه

 تحقیقی در (،1399) همکاران و کشتلینعمتی [.2] است تأثیرگذار حسابرسان و حسابداران فعالیت بر که

 دارمعنی رابطه تقلب ریسک ارزیابی و کلب روش به حسابرسان ناختیش هایسبک بین که نمودند بررسی

 بر را تأثیر بیشترین ترتیب به همگرا و یابندهانطباق  واگرا، کننده، جذب هایسبک بنابراین دارد. وجود

 و تفکر هایسبک تحقیقی در (،1399) همکاران و رودخانیقلعه پیکرنگار [.8] دارند تقلب ریسک ارزیابی

 ساالری،تک مراتبی، سلسله گر،قضاوت هایسبک که داشتند بیان و نمودند بررسی را حسابرس طرفیبی

 اندیش، آزاد کار،محافظه تفکر هایسبک اما ندارند. ایرابطه حسابرسان طرفیبی با نگرکلی و گذارانهقانون

 و آبادیمسیح [.3] دارند دارمعنی و مثبت رابطه حسابرسان طرفیبی با اجرایی و نگربرون نگر،درون

 سهام ارزیابان قضاوت و گیریتصمیم فرایند که رسیدند نتیجه این به پژوهشی در (،1390) همکاران

 [.6] گیردمی قرار آنان شناختی هایسبک تأثیر تحت سهام، ارزشیابی درخصوص

 پژوهش هایفرضیه

                                                           
1 Younas & Ashraf   
2 Simon 
3 Wolk et al 
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 گردد:می ارائه ذیل شرح به پژوهش هایفرضیه تجربی، مطالعات و نظری مبانی به توجه با

 

 اصلی: فرضیه

 دارد. تأثیر حسابرس طرفیبی بر کسیدی رفتاری -شناختیروان رویکرد با مسأله حل هایسبک

 فرعی: هایفرضیه

 دارد. تأثیر حسابرس طرفیبی بر یابیجهت نوع از مسأله حل سبک اول: فرضیه

 دارد. تأثیر حسابرس طرفیبی بر مهارگری نوع از مسأله حل سبک دوم: فرضیه

 دارد. تأثیر حسابرس طرفیبی بر خالقانه نوع از مسأله حل سبک سوم: فرضیه

 دارد. تأثیر حسابرس طرفیبی بر اعتماد نوع از مسأله حل سبک چهارم: فرضیه

 دارد. تأثیر حسابرس طرفیبی بر اجتناب نوع از مسأله حل سبک پنجم: فرضیه

 دارد. تأثیر حسابرس طرفیبی بر گرایش نوع از مسأله حل سبک ششم: فرضیه

 پژوهش شناسیروش

 نوع از پژوهش این نیز، دفه به وجهت با ت.اس شده گیریبهره تحقیق این در پیمایشی -توصیفی روش از

 پژوهش، وابسته متغیر باشد.می استاندارد نامهپرسش حاضر، پژوهش کار ابزار شود.می تلقی ردیکارب

 گیریجهت خود نگرش در نباید حسابرسان که گرددمی تفسیر شکل این به و است حسابرس طرفیبی

 های)سبک حسابرسان مسأله حل هایسبک نیز مستقل متغیر [.18] باشند داشته منفی یا مثبت

 شناختی فرایند هاسبک این واقع، در باشد.می گرایش( و اجتناب اعتماد، خالقانه، مهارگری، یابی،جهت

 و مسائل با مواجهه در را خود ایمقابله اثربخش و یافتهسازش راهبردهای افراد آن، طریق از که هستند

 با [.1] شوندمی منصفانه گیریتصمیم موجب راهبردها این نهایتاً و نموده ابداع و تعیین مشکالت

 مورد پژوهش هایفرضیه ،Smart PLS افزار نرم طریق از ساختاری معادالت یابیمدل از گیریبهره

 گرفت. قرار آزمون

 پژوهش هایداده گیریاندازه و گردآوری ابزار

 حرفه در کاربه مشغول انسابرسح برای نامهپرسش ارسال و میدانی طریق از تحقیق این هایداده

 اسونبرگ نامهپرسش از حسابرس، طرفیبی وابسته متغیر گیریاندازه برای است. شده گردآوری حسابرسی

 زدن تعالم طریق از آزمودنی انتخاب اساس بر نامهپرسش این است. شده تفادهاس (2017) 1اوهمن و

 ،نیز مسأله حل هایسبک مستقل متغیر گیریاندازه برای [.34] باشدمی 10 تا 1 اعداد دامنه در عدد یک

 شامل مسأله حل سبک شش هگوی 24 با نامهپرسش این شد. استفاده (2002) 2کسیدی نامهپرسش از

 اعتماد (،12 تا 9 )سواالت خالقانه (،8 تا 5 )سواالت مهارگری (،4 تا 1 )سواالت یابیجهت هایسبک

 دو مقیاس یک روی را (24 تا 21 )سواالت گرایش و (20 تا 17 )سواالت اجتناب (،16 تا 13 )سواالت
                                                           
1 Svanberg & Ohman 
2 Cassidy 
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 است. (1 )مساوی خیر و (2 )مساوی بلی صورت به گذارینمره لذا، سنجد.می خیر( و )بلی ایدرجه

 الگوی اساس بر [.12] گیردمی قرار 8 تا 4 بین سبک شش هر در آزمودنی هر نمرات دامنه بنابراین،

 افرادی یابی:جهت سبک (1) باشد:می ذیل شرح به سبک هر هایویژگی کسیدی، رفتاری -شناختیروان

 به سبک این هستند. برخوردار پذیریکنش و انفعال هایویژگی از برند،می بهره سبک نوع این از که

 مهارگری: سبک (2) کند.می بیان را زامسأله هایموقعیت در فرد یاوریبی و است معروف درماندگی

 با مقابله جهت باطنی یا شخصی کنترل عدم دلیل به هستند، برخوردار سبک نوع این از که افرادی

 و باطنی هایکنندهمهار تأثیر به سبک این جهت، این از باشند.می ضعیف فعلی هر انجام در مشکالت،

 و ریزیبرنامه به افراد سبک، این در خالقانه: سبک (3) کند.می تأکید زامسأله هایوضعیت در خارجی

 کنند.می اقدام زامسأله هایموقعیت حسب بر متنوع هایحلراه  اتخاذ در تالش و اطالعات دقیق پردازش

 اعتقاد هاگیریتصمیم و مشکالت حل جهت خود هایتوانایی به افراد سبک، این در اعتماد: سبک (4)

 جستجوی مشکالت، با رویارویی جایبه کنندمی تالش افراد سبک، این در اجتناب: سبک (5) دارند.

 به تمایل افراد سبک، این در گرایش: سبک (6) کنند. موکول آینده به را مسائل حل منظور به اطالعات

 همچنین، [.23 و 10] است مثبت امور کلیه به هاآن نگرش و دارند را مشکالت با رودررو مقابله

 رسید. متخصصان تأیید به روایی نظر از هانامهپرسش

 گیرینمونه روش و نمونه حجم آماری، جامعه

 رسیابسح ساتموس و ابرسیسح انازمس در کاربه مشغول انسابرسح هلیک ق،یقتح این اریآم عهجام

 پژوهش این در شده گرفته کاربه روش که آنجا از است. 1399 سال در رانای رسمی دارانابحس امعهج وضع

 غیریمت دچن ونرگرسی هایژگیوی از یبعض با ادیزی شابهت روش این و است تاریساخ عادالتم یابیدلم

 جمح یینتع رو،این از است. شده گیریبهره     ونهنم حجم انتخاب جهت روش این دقواع از ذال دارد،

 ورتصاین در هک دباش شاهدهم (5q<=n<=15q) 15 تا 5 بین دهش یریگاندازه یرتغم هر رایب باید ونهنم

q و شده اهدهمش ایمتغیره دادتع n  نامهشپرس هایگویه تعداد به هتوج با [.13 و 4] دباشمی ونهنم محج 

 پذیرییممتع منظور به لذا، است. یازن نمونه 125 (5×25) تعداد به حداقل بنابراین، د،باشمی گویه 25 که

 احتمالی یریگونهنم طریق از نامهپرسش 550 ش،پژوه دودنامح اریآم عهجام به قیقتح نتایج دقیق

  گرفت. قرار استفاده مورد و تشخیص فادهاست قابل نامهپرسش 503 تعداد نهایت در که گردید توزیع

   پژوهش هاییافته

 توصیفی آمار

 503 که تحقیق این آماری ونهنم مجموع از که دهدمی نشان شناسی،جمعیت هایویژگی بررسی

 به توجه با حسابرسی حرفه کهآن دلیل به باشند.می مرد دگاندهنپاسخ از درصد 74 از بیش هستند، نفر

 رسد.می نظر به منطقی یتوزیع چنین لذا است، االرمردس ایحرفه کار، ماهیت
 نتایج تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش -1جدول شماره 



 40 شماره ،1400 زمستان ،یحسابرس و یحسابدار مطالعات                                   .120

 

 

 حداکثر حداقل کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین متغیرهای پژوهش

 8 4 -17/0 01/0 02/1 88/5 یابیسبک جهت

 8 4 -45/0 -03/0 92/0 21/6 سبک مهارگری

 8 4 -02/0 05/0 90/0 63/6 سبک خالقانه

 8 4 01/0 04/0 88/0 52/6 سبک اعتماد

 8 4 -47/0 -02/0 92/0 26/6 سبک اجتناب

 8 4 -16/0 01/0 01/1 88/6 سبک گرایش

 10 1 -49/0 -02/0 96/2 43/6 طرفی حسابرسبی

 پژوهش هاییافته منبع:
 بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش -2جدول شماره 

 نوع توزیع داریسطح معنی آماره آزمون متغیرهای پژوهش

 نرمال 629/0 329/0 یابیسبک جهت

 نرمال 681/0 471/0 سبک مهارگری

 نرمال 680/0 467/0 سبک خالقانه

 نرمال 632/0 336/0 سبک اعتماد

 نرمال 664/0 423/0 سبک اجتناب

 نرمال 660/0 412/0 سبک گرایش

 نرمال 692/0 502/0 طرفی حسابرسبی

 پژوهش هاییافته منبع:

 میرنوف،اس-وگروفکولم آزمون از گیریبهره با تحقیق هایفرضیه آزمون از قبل پژوهش این در همچنین

 شد. بررسی پژوهش هایداده توزیع بودن نرمال

 گیریاندازه مدل برازش

 هایقیاسم همترینم از ییک روایی این است. شده استفاده سازه روایی از ها،نامهپرسش روایی تعیین برای

 باال، املیارعب از ورداریبرخ با ازهس با رهاشانگن گراییهم طهراب یبررس ردد.گمی قیتل روایی بهحاسم

 مدل واقع در شود.می یبررس ازهس یروای در وضوعم این که شودمی شخصم دیتأیی لعام طهواسبه

 اگرچه گیرد.می دربر را اریساخت معادالت یابیمدل اساسی قسمت دو ساختاری، مدل و گیریاندازه

 بین ارتباط گیری،اندازه مدل در اما .است تأکید مورد شده گیریاندازه و مکنون متغیرهای بررسی

 گرددمی بررسی تحقیق هایسازه بین روابط ساختاری، مدل در ولی شودمی بررسی تحقیق هایگویه
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 پایایی (،CA) کرونباخ آلفای تی، آماره عاملی، بارهای هایشاخص از مدل برازش برای لذا، [.13 و 4]

 جدول در آن نتایج که است شده استفاده (AVE) شده استخراج واریانس میانگین و (CR) ترکیبی

 هایتهیاف در T-Value نییع لیعام ایباره مامت دارینیمع رایبض که، آنجا از است. شده ارائه (3) شماره

 همچنین، د.باشمی دارینمع ددرص 95 اناطمین با لیامع ایباره امیتم لذا ،تاس 58/2 از ترزرگب قیقتح

 واریانس میانگین و 7/0 از بیشتر ترکیبی پایایی ،7/0 از بیشتر کرونباخ آلفای تحقیق هایسازه کلیه برای

 شود.می تأیید همگرا روایی لذا است، 5/0 از تربزرگ نیز شده استخراج

 بر د.ش تفادهاس رالرک و لورنف ونآزم از نیز پژوهش این در واگرا روایی بررسی منظور به دیگر، سوی از

 هر شده استخراج واریانس میانگین که گیردمی قرار پذیرش مورد هنگامی واگرا روایی آزمون، این اساس

 یک شکل به مربوطه نتایج که باشد بیشتر مدل در هاسازه سایر و سازه آن میان اشتراکی واریانس از سازه

 است. شده ارائه (4) شماره جدول در ماتریس
 های تحقیقنتایج تحلیل عاملی تأییدی: بررسی روایی و پایایی سازه -3جدول شماره 

 (<5/0AVE) (<7/0CR) (<7/0CA) آماره تی بارهای عاملی هامولفه/گویه های پژوهشسازه

 هایسبک

 حل مسأله

 834/62 848/0 یابیجهت

93/0 94/0 53/0 

 245/113 905/0 مهارگری

 256/91 881/0 خالقانه

 367/35 776/0 اعتماد

 879/29 749/0 اجتناب

 524/23 723/0 گرایش

 یابیسبک جهت

 448/38* 802/0 1سوال 

75/0 82/0 67/0 
 745/51* 851/0 2سوال 

 527/26* 732/0 3سوال 

 586/69* 865/0 4سوال 

 سبک مهارگری

 161/43* 801/0 5سوال 

76/0 83/0 65/0 
 284/31* 783/0 6سوال 

 210/38* 787/0 7سوال 

 578/25* 734/0 8سوال 

 58/0 82/0 73/0 282/32* 723/0 9سوال  سبک خالقانه
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 (<5/0AVE) (<7/0CR) (<7/0CA) آماره تی بارهای عاملی هامولفه/گویه های پژوهشسازه

 764/58* 837/0 10سوال 

 315/16* 632/0 11سوال 

 403/51* 829/0 12سوال 

 سبک اعتماد

 236/13* 603/0 13سوال 

78/0 85/0 62/0 
 398/24* 734/0 14سوال 

 825/37* 785/0 15سوال 

 579/23* 726/0 16سوال 

 سبک اجتناب

 196/32* 763/0 17سوال 

83/0 84/0 61/0 
 6/25 24* 757/0 18سوال 

 148/36* 773/0 19سوال 

 544/31* 761/0 20سوال 

 سبک گرایش

 808/51* 848/0 21سوال 

81/0 82/0 64/0 
 784/61* 852/0 22سوال 

 282/33* 723/0 23سوال 

 123/40* 846/0 24سوال 

طرفی بی

 حسابرس
 00/1 00/1 00/1 - 00/1 25سوال 

 های پژوهشمنبع: یافته

 اشتراک به مربع واریانس حداکثر از بیشتر هامقیاس خرده شده خراجاست واریانس ینمیانگ کهآن دلیل به

 مشترک مربع واریانس میانگین از بیشتر شده خراجاست واریانس ینمیانگ (،MSV<AVE) شده گذاشته

(ASV<AVE) ضریب از بیشتر نیز سازه هر شده استخراج واریانس میانگین جذر همچنین و باشدمی 

 گردد.می تأیید نیز واگرا روایی لذا باشد،می هاسازه سایر با مربوطه سازه همبستگی
 های پژوهشنامهشهای پرسیاسرده مقرایب روایی و پایایی خنتایج ض -4جدول شماره 

 MSV ASV 1 2 3 4 5 6 7 های تحقیقسازه

 - - - - - - 82/0 28/0 42/0 یابیجهتسبک 

 - - - - - 81/0 53/0 31/0 42/0 سبک مهارگری
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 MSV ASV 1 2 3 4 5 6 7 های تحقیقسازه

 - - - - 78/0 52/0 46/0 28/0 41/0 سبک خالقانه

 - - - 79/0 35/0 44/0 38/0 34/0 38/0 سبک اعتماد

 - - 77/0 52/0 43/0 52/0 48/0 26/0 29/0 سبک اجتناب

 - 82/0 41/0 39/0 32/0 41/0 37/0 29/0 33/0 سبک گرایش

 1 37/0 38/0 42/0 37/0 28/0 41/0 31/0 15/0 طرفی حسابرسبی

 پژوهش هاییافته منبع:

  مسیرها داریمعنی و استاندارد حالت در هافرضیه آزمون

 طرفیبی و مسأله حل هایسبک بین رابطه ابتدا تحقیق، این ششم تا اول فرعی هایفرضیه آزمون جهت

 هایسبک دهد،می نشان هایافته شد. گیریبهره پیرسون ستگیهمب ونآزم از و گردید ارزیابی حسابرس

 دارند. منفی رابطه حسابرس طرفیبی با (-623/0) و (-758/0) میزان به ترتیب به مهارگری و یابیجهت

 و (597/0) (،769/0) (،824/0) میزان به ترتیب به گرایش و اجتناب اعتماد، خالقانه، هایسبک اما

 از آزمون داریمعنی سطح بودن ترکوچک به توجه با دارند. مثبت رابطه حسابرس طرفیبی با (781/0)

  هستند. دارمعنی تماماً فوق روابط (،05/0) مقدار

 سبک پژوهش، این ششم تا اول فرعی هایفرضیه آزمون در یدیتأی اریاختس ادالتمع یابیدلم طبق

 مثبت یرتأث خالقانه سبک (،-231/0) منفی یرتأث مهارگری سبک (،-246/0) منفی یرتأث یابیجهت

 یرتأث گرایش سبک و (214/0) مثبت یرتأث اجتناب سبک (،263/0) مثبت یرتأث اعتماد سبک (،467/0)

 تا اول فرعی هایفرضیه برای T-Value آماره همچنین، دارد. حسابرس طرفیبی بر (315/0) مثبت

 (،-408/30) برابر مهارگری سبک (،-184/32) برابر یابیجهت سبک برای ترتیب به پژوهش این ششم

 سبک و (411/19) برابر اجتناب سبک (،124/34) برابر اعتماد سبک (،719/48) برابر خالقانه سبک

  است. (276/37) برابر گرایش
 تاندارد شدهمسیر اسمدل پژوهش در حالت ضرایب  -1شکل شماره 
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 داری )مقدار تی(مدل پژوهش در حالت معنی -2شکل شماره 

 
-T مقادیر همچنین و مهارگری و یابیجهت هایسبک برایT-Value  مقادیر مطلق قدر که آنجا از

Value هاسبک کلیه تأثیر که گرفت نتیجه توانمی باشد،می بیشتر 96/1 مقدار از هاسبک سایر به مربوط 

 یجهنت توانمی بنابراین، است. داریعنیم درصد 95 اطمینان سطح در آماری نظر از حسابرس طرفیبی بر

 هاییهفرض آزمون در مسیر ضرایب به هتوج با لذا نمود. رد تواننمی را تحقیق اصلی فرضیه که گرفت

 بر را یرتأث شترینبی یبترت به اجتناب و مهارگری یابی،جهت اعتماد، گرایش، خالقانه، هایسبک شپژوه

 دارند. ابرسحس طرفیبی غیرتم روی
 های پژوهششمای کلی برآیند آزمون فرضیه -5جدول شماره 

 نتیجه T-Value ضریب مسیر متغیر وابسته مسیر متغیر مستقل هافرضیه

 تأیید -184/32 -246/0 طرفی حسابرسبی ← یابیسبک جهت اول
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 تأیید -408/30 -231/0 ← سبک مهارگری دوم

 تأیید 719/48 467/0 ← سبک خالقانه سوم

 تأیید 124/34 263/0 ← سبک اعتماد چهارم

 تأیید 411/19 214/0 ← سبک اجتناب پنجم

 تأیید 276/37 315/0 ← سبک گرایش ششم

 پژوهش هاییافته منبع:

 پژوهش کلی و ساختاری مدل برازش

 زادرون مکنون متغیرهای به مربوط 2Q شاخص و2R  ضرایب طریق از پژوهش، ساختاری مدل برازش

 معیار واسطهبه زادرون متغیر یک بر زابرون متغیر یک اثرگذاری گیرد.می قرار ارزیابی مورد مدل، )وابسته(
2R ضعیف و متوسط قوی، برای شاخصی ترتیب به 19/0 و 33/0 ،67/0 مقدار سه لذا گردد.می تعیین 

 شودمی تعیین2Q  شاخص طریق از مدل بینیپیش توانایی مقیاس دیگر، سوی از شوند.می تلقی 2R بودن

 دهندهنشان باشد، 02/0 و 15/0 ،35/0 ترتیب به زادرون سازه یک درخصوص آن مقادیر کهصورتی در و

 جدول نتایج طبق [.4] است آن به مربوط هایسازه با سازه ضعیف و متوسط قوی، بینیپیش توانایی

 دهندهنشان که است 67/0 مقدار از تربزرگ زادرون مکنون متغیرهای برای 2R مقادیر کلیه (،6) شماره

 نیز 2Q شاخص کند.می تأیید را ساختاری مدل برازش بودن مناسب و باشدمی قوی حد در 2R شاخص

 قوی حد در شاخص این دهدمی نشان که است 35/0 مقدار از تربزرگ زادرون مکنون متغیرهای برای

  کند.می تأیید را مدل بینیپیش قدرت و است
 نتایج برازندگى مدل ساختاری و کلی پژوهش -6جدول شماره 

 GOF معیار 2Q شاخص 2R ضرایب متغیر مالک بینمتغیرهای پیش

 های حل مسألهسبک

 طرفی حسابرسبی

891/0 

 

992/0 

869/0 

 

965/0 

 
 

769/0 

 یابیسبک جهت

 سبک مهارگری

 سبک خالقانه

 سبک اعتماد

 سبک اجتناب

 سبک گرایش

 پژوهش هاییافته منبع:

 مقادیر لذا شد. استفاده (GOF) برازش نیکویی معیار از تحقیق، کلی مدل برازش بررسی برای همچنین

 طبق [.4] باشدمی ضعیف و متوسط قوی، حد در GOF دهندهنشان ترتیب به 01/0 و 25/0 ،36/0

 هایافته بنابراین، است. 36/0 مقدار از بیشتر که آمد دستبه 769/0 مقدار برازش نیکویی شاخص نتایج،

  هستند. آماری کفایت دارای هاصشاخ کلیه که دارد آن بر داللت



 40 شماره ،1400 زمستان ،یحسابرس و یحسابدار مطالعات                                   .126

 

 

 بحث و گیرینتیجه

 یناختش دهایفراین و هاتفعالی ریارگیکبه با زیادی دودح تا حسابرسان ایحرفه قضاوت و گیریتصمیم

 آوریجمع در آنان کردعمل از کلی درک به انسابرسح شناختیروان هایاوتتف و گیردمی لشک رفتاری، و

 به توجه لذا [.29] کندمی کمک ایحرفه قضاوت و گیریتصمیم شواهد، طرفانهبی ارزیابی اطالعات،

 پردازش طریق از آنان شناختیروان ندسازیتوانم و حسابرسان عملکرد بهبود جهت مسأله حل هایسبک

 بسیار حسابرسی کیفیت افزایش راستای در مناسب و کافی شواهد آوریجمع و اطالعات طرفانهبی و دقیق

 [.21] است اهمیت حائز

 حسابرس طرفیبی بر یابیجهت سبک اول، فرعی فرضیه ونآزم در که دهدمی نشان پژوهش این هاییافته

 سطح در منفی تأثیر این و دارد قرار تأثیرگذاری چهارم رتبه در سبک این واقع، در دارد. منفی تأثیر

 مشکالت حل جهت سبک این در افراد تحقیق، نظری ادبیات طبق است. داریمعنی درصد 95 اطمینان

 موضوع این که کنندمی عمل ضعیف زامسأله هایموقعیت در مسائل حل در و بوده ناتوان هاگیریتصمیم و

 حسابرسی شواهد طرفانهبی ارزیابی و آوریجمع در یابیجهت سبک دارای حسابرسان تا شودمی موجب

 در دارد. منفی تأثیر حسابرس طرفیبی بر مهارگری سبک دوم، فرعی فرضیه ونآزم در باشند. ضعیف

 درصد 95 اطمینان سطح در منفی تأثیر این و دارد قرار تأثیرگذاری پنجم رتبه در سبک این واقع،

 کنندمی عمل ضعیف کاری هر انجام در سبک این در افراد تحقیق، نظری ادبیات طبق است. داریمعنی

 سبک دارای حسابرسان به نسبت مهارگری سبک دارای حسابرسان تا شودمی موجب موضوع این که

 سبک سوم، فرعی فرضیه ونآزم در کنند. عمل ترضعیف حسابرسی شواهد طرفانهبی ارزیابی در یابی،جهت

 و دارد قرار تأثیرگذاری اول رتبه در سبک این واقع، در دارد. مثبت تأثیر حسابرس طرفیبی بر خالقانه

 این در افراد تحقیق، نظری ادبیات طبق است. داریمعنی درصد 95 اطمینان سطح در مثبت تأثیر این

 شودمی موجب هاویژگی این که کنندمی عمل موفق بسیار اطالعات دقیق پردازش و ریزیبرنامه در سبک

 و مثبت هایسوگیری از عاری تصمیمات اتخاذ و اطالعات پردازش در خالقانه سبک دارای حسابرسان

 مثبت تأثیر حسابرس طرفیبی بر اعتماد سبک چهارم، فرعی فرضیه ونآزم در کنند. عمل موفق منفی

 درصد 95 اطمینان سطح در مثبت تأثیر این و دارد قرار تأثیرگذاری سوم رتبه در سبک این واقع، در دارد.

 مشکالت حل جهت خود هایتوانایی به سبک این در افراد تحقیق، نظری ادبیات طبق است. داریمعنی

 اعتماد سبک دارای حسابرسان شودمی موجب هاویژگی این که دارند اعتقاد مناسب هایگیریتصمیم و

 پنجم، فرعی فرضیه ونآزم در کنند. عمل موفق هاگیریتصمیم در سوگیری عدم و اطالعات آوریجمع در

 قرار تأثیرگذاری ششم رتبه در سبک این واقع، در دارد. مثبت تأثیر حسابرس طرفیبی بر اجتناب سبک

 در افراد تحقیق، نظری ادبیات طبق است. داریمعنی درصد 95 اطمینان سطح در مثبت تأثیر این و دارد

 هاویژگی این که کنند موکول آینده به را مسائل حل و اطالعات جستجوی کنندمی سعی سبک این

 در اطالعات دقیق و مناسب پردازش و آوریجمع در اجتناب سبک دارای حسابرسان شودمی موجب

 گرایش سبک ششم، فرعی فرضیه ونآزم در باشند. ترضعیف اعتماد و گرایش خالقانه، هایسبک با مقایسه

 تأثیر این و دارد قرار تأثیرگذاری دوم رتبه در سبک این واقع، در دارد. مثبت تأثیر حسابرس طرفیبی بر
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 عالوه سبک این در افراد تحقیق، نظری ادبیات طبق است. داریمعنی درصد 95 اطمینان سطح در مثبت

 هاویژگی این که شوند رودررو مشکالت با مستقیم شکل به تا کنندمی تالش امور، کلیه به مثبت نگرش بر

 از عاری تصمیمات اتخاذ و اطالعات طرفانهبی پردازش در گرایش سبک دارای حسابرسان شودمی موجب

 ناگاهی (،2021) رینالدو هایهتیاف با غیرمستقیم شکل به پژوهش نای تاورددس لذا، باشند. موفق جانبداری

 و نزو (،2007) سایمون (،2017) همکاران و رسالن (،2020) همکاران و زیدنی (،2021) همکاران و

 دارد. همسویی (1400) کشتلینعمتی و (2000) همکاران و سامرز (،2001) دزوریال
 هایسبک از متأثر را حسابرسان طرفیبی که است جهت این از حاضر پژوهش هاییافته اهمیت بنابراین،

 تواندمی پژوهش این نتایج رو،این از شناسد.می کسیدی رفتاری و شناختی نظریه اساس بر مسأله حل
 نماید. حسابرسی در رفتاری تحقیقات متون وارد را نظریه این مفاهیم

 دارای حسابرسان حسابرسی، موسسات و حسابرسی سازمان گرددمی پیشنهاد آمده دستبه نتایج اساس بر
 استخدام اصلی اولویت در را طرفیبی در تأثیر ضریب بیشترین دلیل به گرایش سبک و خالقانه سبک

 سوی از شوند. گرفته کاربه تحلیلی هایبررسی برای بیشتر حسابرسان از گروه این همچنین و دهند قرار
 بندیرتبه آزمون در بولیق و فنی هایارتمه به رکزتم بر عالوه ان،حسابرس شغلی هرتب ارتقا در دیگر

 هایکارگاه برگزاری با همچنین کنند. توجه نیز حسابرسان مسأله حل هایسبک نوع به ای،رفهح کارکنان
 مخرب و منفی اثرات مهارگری، سبک و یابیجهت سبک دارای حسابرسان برای مناسب آموزشی
 مورد را طرفانهبی تصمیمات اتخاذ و اطالعات مناسب پردازش و آوریجمع بر هاسبک این هایویژگی
 و تقویت جهت الزم اقدامات مناسب، آموزشی هایدوره برگزاری با راستا، همین در دهند. قرار گوشزد

 پیشنهاد نیز آتی تحقیقات برای نمایند. فراهم را حسابرسان نوع این رفتاری و شناختی سبک ارتقا
 سایر بر مسأله حل هایسبک تأثیر و حسابرس خودکارآمدی بر مسأله حل هایسبک تأثیر گردد،می

 گردد. بررسی هاآن مقایسه و شغلی رتبه تفکیک به حسابرسان ایحرفه قضاوت هایجنبه

 منابع فهرست
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Objective: Problem-solving styles are cognitive processes based on which people 
choose appropriate and effective strategies in dealing with problems and difficulties. 
These styles, as one of the models of systematization and information processing, lead 
to appropriate decisions. The purpose of this study is to investigate the effect of 
problem-solving styles with a psychological-behavioral approach on auditor 
neutrality. Methods: The Descriptive-Survey method and the standard questionnaire 
instrument have been used in this research. The statistical sample of the research 
consisted of 503 auditors working in the auditing institutes of the Iranian Society of 
Certified Auditors and the audit organization in 2020 and were selected by a simple 
random sampling method. Also, research hypotheses were-tested by modeling 
structural equations using PLS software. Results: Research shows that the 
psychological and behavioral characteristics of people affect the effectiveness of their 
performance. Thus, the decision-making process and professional judgment of 
auditors are largely shaped by the application of cognitive and behavioral activities 
and processes. Therefore, auditors' psychological differences contribute to an overall 
understanding of their performance in gathering information, impartial evaluation of 
evidence, and professional judgment. Test evidence shows that there is a significant 
relationship between problem-solving styles with Cassidy's psychological-behavioral 
approach and the auditor's neutrality. Also, creative styles, trends, confidence, failure, 
avoidance, and avoiding have the greatest impact on the auditor's neutrality, 
respectively. Conclusion: The results show that problem-solving styles affect the 
auditor's neutrality. Thus, problem-solving styles are effective in information 
processing, neutral evaluation of evidence, and decision-making and judgment of 
auditors. Therefore, the results of the research can improve the decision-making and 
Professional judgment of the auditor and introduce the concepts of Cassidy's 
psychological-behavioral theory into the behavioral research texts in auditing. The 
findings of the present study are important because it recognizes impartiality as one 
of the basic components of auditors' professional judgment influenced by problem-
solving styles. Based on the results, it is suggested that to increase the impartiality of 
independent auditors and thus improve the quality of auditing, auditing firms should 
evaluate independent auditors based on the type of problem-solving styles for 
information processing and impartial evaluation of evidence. Also, when hiring new 
auditors, in addition to focusing on general and professional competencies, the type 
of cognitive-behavioral styles should be evaluated. Because the existence of matching 
between auditors' cognitive-behavioral styles and their performance, improves the 
quality of auditing and increases the credibility of the audit profession in society.     
  
Keywords: Problem-Solving Styles, Structural Equation Modeling, Psychological-
Behavioral Theory. 
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