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چکیده
سبک تفکر فرایند پردازش اطالعات و قضاوت و تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار می دهد .سبک های تفکر کارکردی شامل سبک
قانون گذار ،سبک اجرایی و سبک تفکر قضاوتگر است .هدف این مقاله سنجش سطح تفکر کارکردی میان حسابرسان زن و مرد
است .نمونه آماری شامل  456نفر از حسابرسان شاغل در بخش های دولتی و خصوصی می باشد .روش پژوهش حاضر از نوع
توصیفی– پیمایشی بوده و ابزار آن پرسش نامه می باشد .نتایج کلی پژوهش با استفاده تجزیه و تحلیل آمار ناپارامتریک من ویتنی
نشان می دهد که در سطوح قضاوت قا نون گذار و قضاوتگر تفاوت معنی داری میان زنان و مردان وجود دارد .اما این تفاوت به طور
معنی داری در سبک اجرایی وجود ندارد .هم چنین تجزیه و تحلیل بیشتر نتایج به تفکیک بخش دولتی و خصوصی حسابرسی بیانگر
آن است که در بخش خصوصی حسابرسی تنها در سطح تفکر قضایی تفاوت معنی دار میان زنان و مردان وجود دارد .اما در بخش
دولتی  ،جنسیت تنها باعث ایجاد تفاوت معنی دار در سطوح قانون گذار و قضایی می شود و در سطح تفکر اجرایی تفاوت معنی داری
وجود ندارد.
واژههای كلیدی :جنسیت ،حسابرس ،سبک تفکر ،بخش خصوصی ،حسابرسی.
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 -1مقدمه
ویژگی اساسی بشر برخورداری از قدرت تفکر است .انسان
ها به کمک فکر خود توانسته اند بر محیط پیچیده و متغیر
خود  ،مسلط و به حیات خود ادامه دهند .در هر حرفه ای،
افراد برای انجام امور حرفه ای از سبک تفکر خود استفاده می
نمایند .در این میان جنسیت نقش تاثیرگذاری بر سبک تفکر
افراد دارد .مطالعات در حوزه روانشناسی نشان داده است سبک
1
تفکر زنان در مقایسه با مردان متفاوت است (ونگوپال همکاران
 .)2007سبک تفکر افراد عاملی مهم در پردازش اطالعات
است .در این میان جنسیت نیز عامل تعدیل کننده رابطه میان
سبک تفکر و پردازش اطالعات محسوب می شود .نتایج این
مطالعات بیانگر آن است که پسرها از نیم کره راست مغز و
دختر ها از نیم کره چپ مغز در پردازش اطالعات استفاده می
کنند (ونگوپال و میردوال .)2007 2بنابراین سبک تفکر به
خودی خود یک توانایی نیست بلکه به چگونگی استفاده از
توانایی ها اشاره دارد (استرنبرگ .)2009 3هم چنین نتایج
تحقیقات رفتاری بیانگر آن است که مردان در پردازش
اطالعات تنها بر بخشی از داده های در دسترس تمرکز می
کنند اما زنان بر تمام یا بیشتر اطالعات آن ها در پردازش
اطالعات تمرکز دارند و استفاده می کنند (میرز ،لوی،)1986 4
(فارینا.)1982 5
پردازش اطالعات در حسابرسی امری ضروری است.
حسابرسان باید بر اساس پردازش اطالعات  ،قضاوت و تصمیم
گیری کنند .هر چه سطح ارزیابی و پردازش اطالعات بیشتر و
با کیفیت تر باشد  ،تصمیمات و قضاوت حسابرس نیز با کیفیت
بیشتری خواهند داشت .در این راستا ،تحقیقات رفتاری در
حسابرسی بر این نکته تاکید دارند که ویژگی های فردی
حسابرس نظیر جنسیت و سبک تفکر می تواند بر قضاوت و
6
تصمیم گیری حسابرسان تاثیرگذار باشد ( کالیتون و کیم برل
 .)2007بنابراین شناخت و به کارگیری سبک های تفکر و تاثیر
جنسیت بر آن در حرفه حسابرسی ،امری ضروری است .زیرا
عدم توجه به آن منجر به نادیده گرفتن توانایی های حسابرسان
در قضاوت و تصمیم گیری می شود .سئوال تحقیق حاضر آن
است که آیا تفاوت معنی داری میان سبک های تفکر
کارکردی حسابرسان بر حسب جنسیت آن ها وجود دارد یا
خیر؟ سبک های تفکر کارکردی شامل سبک قانون گذار ،سبک
اجرایی و سبک تفکر قضاوتگر می باشد .سبک قانون گذار
تمایل به ایجاد  ،اختراع و طراحی دارد و کارها را به روش خود
انجام می دهد .فردی که دارای سبک اجرایی است  ،آنچه را که
به او گفته می شود  ،انجام می دهد .در نهایت فرد دارای سبک
تفکر قضاوتگر تمایل به قضاوت و ارزیابی افراد و کارها دارد.
2

هدف مطالعه حاضر شناخت اثر جنسیت بر سطح تفکر
حسابرسان است و هم چنین بسط و گسترش مبانی نظری
تحقیقات رفتاری در حرفه حسابرسی است .در سال های اخیر
با گسترش رشته حسابداری در دانشگاه ها و هم چنین توسعه
بازار حسابرسی  ،زنان نقش فعالی در حرفه حسابرسی ایفاء می
نمایند .فقدان پژوهش در این زمینه جنسیت و اهمیت
تحقیقات رفتاری در حسابرسی از جمله سبک تفکر  ،باعث شد
تا نویسندگان مقاله حاضر را به نگارش در آورند .انتظار می رود
نتایج این پژوهش بتواند دستاورد و ارزش افزوده علمی به شرح
زیر داشته باشد:
اول اینکه نتایج این پژوهش می تواند موجب گسترش
مبانی نظری پژوهش های گذشته در ارتباط با نقش جنسیت
در تحقیقات رفتاری حسابرسی شود .دوم این که شواهد
پژوهش نشان خواهد داد که آیا جنسیت عامل تاثیر گذاری در
سبک تفکر حسابرسان خواهد بود یا خیر؟ این موضوع به عنوان
یک دستاورد علمی می تواند اطالعات سودمندی را در اختیار
نهادهای قانونگذار در حرفه حسابرسی قرار دهد .سوم این که
این مقاله می تواند درک بهتری از متغیر جنسیت بر قضاوت و
سبک تفکر در اختیار خوانندگان قرار دهد .چهارم این که
نتایج این پژوهش می تواند ایده های جدیدی برای انجام
پژوهش های جدید در حوزه حسابرسی و حسابداری رفتاری،
پیشنهاد نماید .در ادامه مبانی نظری ،متغیرها و آزمون فرضیه
های پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
 -2-1نظریه خود حکومتی ذهن
اصطالح «تفکر» از جمله اصطالحات یا مفاهیم کلیدی در
فرهنگ و ادبیات روانشناسی است که تقریباً همه مردم ،اعم از
کوچک و بزرگ یا با سواد و بی سواد آن را به کار میبرند و
بسیاری نیز آن را با اهمیت قلمداد کرده و یکی از ویژگیهای
آدمی میدانند ،طوری که گاهی انسان را «حیوان متفکر»
تعریف کردهاند (ارسطو .)1650 ،7روانشناسان در این که تفکر
ریشه حل مساله و خالقیت است ،یعنی باید بتوانیم بیاندیشیم
یا بتوانیم مسائل را حل کنیم یا خالقیتی نشان دهیم ،اتفاق
نظر دارند .آنچه در زندگی برای ما اتفاق میافتد ،نه تنها به
میزان درست اندیشیدن ،بلکه به چگونگی تفکر ما نیز مربوط
است( .استرنبرگ ،)1994 8شیوههای متفاوت افراد در پردازش
اطالعات را به عنوان «سبکهای تفکر» نامگذاری کرده است.
به نظر او ،شیوههای تفکر به عنوان شیوههای ترجیح داده شده
در بکارگیری استعدادها تعریف میشود .از نظر وی ،سبک
تفکر ،روش رجحان یافته تفکر است .البته سبک تفکر یک
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توانایی نیست ،بلکه به چگونگی استفاده فرد از تواناییهایش
اشاره دارد(سیف .)1380 ،به عبارت دیگر ،انسان در اداره
فعالیتهای خود ،شیوههایی بر میگزیند که با آن احساس
راحتی بیشتری دارد .استرنبرگ معتقد است که شیوهها
متفاوت از تواناییها است و مستلزم رجحان و برتری دادن است
تا هوشیاری در بکارگیری تواناییهایی یک فرد .همینطور
شیوهها به تنهایی با قابلیتها یا توانایی ارتباط ندارند ،بلکه
شیوهها نحوه بیان یا بکارگیری یک یا چند توانایی را نشان
میدهند .تفاوت در شیوه و نحوه اندیشیدن در افراد مختلف این
آگاهی را میدهد که فکر کردن یک ویژگی فردی است و درهر
فردی به نحو خاصی نمایان میشود ،به طوری که آن را به
شکل یک توانایی ظاهر میسازد که برای پردازش آن کارهای
زیادی میتوان کرد (صدری افشار .)1382سبکهای تفکر به
افراد کمک میکند که چرا بعضی افراد در مشاغل انتخابی خود
موفقند و برخی موفق نیستند (استرنبرگ ،1998 ،ترجمه
خسروی اهری  .)1381افراد به شیوههای متفاوتی میاندیشند.
تحقیقات نشان میدهد که افراد حتی فراتر از آنچه دیگران
درباره شیوه تفکرآنان درک میکنند ،میاندیشند .بهمین دلیل
است که بینهمسران ،والدین و فرزندان معلمان و دانشآموزان،
روسا و کارمندان سوء تفاهم ایجاد میشود .درک درست
سبکهای تفکر به افراد کمک میکند ،مانع بروز این سوء
تفاهمها شوند و در واقع درک بهتری نسبت به همدیگر و
خودشان پیدا کنند (استرنبرگ ،1998 ،ترجمه خسروی
واهری.)1381 ،
نظریه سبک های تفکر استرنبرگ به نام های ،نظریة خود
مدیریتی روانی استرنبرگ و نظریه خود حکومتی ذهنی
استرنبرگ نیز معروف است .استرنبرگ در دسته بندی خود از
سبک های تفکر استعارة خودحکومتیِ ذهنی را به کار بسته و
در نتیجه اصطالحات حکومت داری را برای توضیح و تبیین
مفاهیم مورد نظر خود انتخاب کرده است (سیف .) 1387 ،او با
استفاده از استعارة حکومت  ،نشان داد همان طور که در یک
جـامعه شیوه های متفاوتی از زمامداری وجود دارد ،افـراد نیز
به روش های متفاوتی از توانایی های خود استفاده می کنند

(ولی اله و همکاران .) 1385 ،اندیشة اساسی نظریة او این است
که انواع حکومت های موجود در جهان صرفاً به صورت تصادفی
و اتفاقی به وجود نیامده اند ،بلکه آنها انعکاس های بیرونی از
آنچه در ذهن افراد روی می دهند ،هستند .یعنی آنها منعکس
کنندة روش های متفاوتی هستند که افراد با آنها ذهن خود را
کنترل و سازماندهی می کنند .بنابراین ،حکومت ها ،آیینه
هایی از ذهن افراد هستند .استرنبرگ اصطالح حکومت را به
صورت استعاره به کار می برد تا نشان دهد که بین سازماندهی
فردی و سازماندهی اجتماعی توازنی برقرار است .نظریة
استرنبرگ بر این فرض استوار است که افراد مانند شهرها،
ایالت ها یا کشورها نیاز به اداره و کنترل خودشان دارند.
حکومت ها نیز ابعاد متفاوتی نظیر کارکرد ،شکل ،سطوح ،دامنه
( گستره ) و گرایش دارند ( نریمانی و همکاران .) 1386 ،بنابر
نظریة خودحکومتی ذهنی ،سبک های حکومتی جهان انعکاس
های بیرونی ذهن ها هستند .بنابراین ،به منظور درک بهتر
سب ک های تفکر ،می توان جنبه های حکومت را برای فهم
آنچه درونی و یا بیرونی است تا حد امکان مورد بررسی قرار داد
( امامی پور و شمس اسفندآباد .) 1389 ،برای درک نمادین
این نظریه باید عرض کنم که ،استرنبرگ از  13سبک تفکر نام
می برد و آنها را در پنج بعد جای می دهد که عبارتند از:
کارکردها ،شکل ها ،سطح ها ،گستره ها و گرایش ها می باشند
( یمینی و همکاران .) 1387 ،به طور کلی الگوی سبک های
تفکر استرنبرگ شامـل  3کـارکرد 4 ،صـورت یا شکل2 ،
سطح 2 ،گستره یا محدوده ،و  2گرایش است .سه کارکرد مهم
حکومت داری عبارت اند از ،قانون گذارانه یا آفریننده ،اجرایی
یا تحقق بخش ،و قضایی یا ارزشیابانه .چهار شکل حکومت
عبارتند از ،پادشاهی یا تک ساالری ،سلسله مراتی یا
پایورساالری ،الیگارشی یا جرگه ساالری و بی قانونی یا هرج و
مرج ساالری .دو سطح حکومت عبارتند از کلی یا فراگیر و
محلی یا جزئی .دو گستره عبارتند از درونی یا امور داخلی و
بیرونی یا امور خارجی .و دو گرایش عبارتند از محافظه کارانه و
ترقی خواهانه یا آزادمنشانه ( سیف.) 1389 ،

جدول  -2-1ویژگی های سبک های تفکر استرنبرگ
بُعد حکومت
کارکرد

سبک تفکر

ویژگی

قانون گذاری

به ایجاد  ،اختراع و طراحی تمایل دارند و کارها را با روش خود انجام می دهند.

اجرا

از دستورات دیگران پیروی می کنند.

قضاوت

دربارة افراد و کارها قضاوت و ارزیابی می کنند.
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 -2-2پیشینه تحقیق
خلیف و آچک ،)2017( 9در بررسی تحقیقات مربوط به
جنسیت در حسابداری دریافتند که زنان در مقایسه با مردان از
قضاوتهای محافظه کارانه بیشتری برخوردار هستند .آنها نشان
دادند رویه های محافظه کارانه حسابداری ،افشاء ،اجتماعی و
زیست محیطی و همچنین سیاستهای محافظه کارانه مالیاتی
در زنان بیشتر ازمردان است .همچنین آنها دریافتند که زنان
حسابرس در مقایسه با مردان حق الزحمه بیشتری دریافت می
کنند و اظهارنظر حسابرسی مردود بیشتری صادر می نمایند.
ویلکین  ،)2017(10نشان دادند که تفکر انتقادی ،و تفکر
مبتنی بر تجزیه و تحلیل و حل مسئله باید در آموزش
حسابداری به عنوان یک دانش حرفه ای خاص گنجانده شود.
به عقیده آنها دانشجویان رشته حسابداری باید از سطح تفکر
انتقادی مناسیب برخوردار باشند .آنها اظهار میدارند که
دانشجویان رشته حسابداری باید عالوه بر برخوردار بودن از
تفکر انتقادی ،اعتماد ،اعتماد به نفس کافی برای بکارگیری این
نوع تفکر داشته باشند.
11
هاردیس و همکاران ( ،)2016نشان دادند که هرگاه
حسابرس شرکتی زن باشد در آن صورت ،زنان حسابرس
اظهارنظر در مورد عدم تداوم فعالیت شرکت بیشتر از حسابرس
مرد صادر می کند.
12
نهاریح و همکاران ( ،)2002به بررسی برخی معیارهای
مورد نیاز برای موفقیت در حرفه حسابرسی داخلی بین زنان و
مردان پرداختند .نتایج نشان داد که درک زنان و مردان
حسابرس داخلی در شناخت معیارهای موفقیت تفاوت نداشت
در حالی که معیارهای فردی مانند رهبری ،تفکر خالق ،مهارت
های ارتباطی و استقالل به طور قابل توجهی بین آن ها
متفاوت بود .آن ها نشان دادند که بین موقعیت فعلی زنان و
مشکالت تجربه شده توسط آن ها ارتباط معنی دار وجود دارد.
بارکلیز ولس ،)2011( 13زنان بیشتر از مردان گرایش به
استرس دارند .زنان آرامش کمتری نسبت به مردان دارند .این
مربوط به نظم یا خود کنترلی آنها در مسایل مالی دارد .زنان
احساسات بیشتری را نسبت به مردان دارند و ترس از عصبانیت
در آنها بیشتر است .مردان اعتماد باالتری دارند ولی در
تصمیمات مخاطره آمیز خیلی دقیق نیستند .زنان به ثروت به
عنوان امنیت نگاه می کنند نه یک فرصت .در سرمایه گذاری
زنان بازده باالتری را به دلیل حجم معامالت کمتر  ،هزینه
معامالت کمتر در سبد سرمایه گذاری خواهند داشت .زنان
سرمایه گذاری نقدی تری را می خواهند خریداری نمایند .به
قوانین بیشتر احترام می گذارند .زنان تمایل بیشتری را دارند تا
از اطالعاتی که موجب می شود آن ها استراتژی بلند مدت شان
4

منحرف شوند ،دوری می کنند .هم چنین زنان معتقدند که
اطالعات کمتر بهتر از اطالعات زیاد است .زنان اعتماد به نفس
غیر معقول ندارند .حتی اعتماد به نفس کمتری هم در مسائل
مالی دارند .پس نمی خواهند تصمیمات مالی خود را به دیگران
واگذار نمایند .زنان مدیر ی می خواهند که سرمایه گذاری آنها
را مدیریت کنند .به مشاور مالی پاداش می دهند تا به اهداف
مالی خود دست یابند .برنامه های موفقیت در مردان بیشتر
است.آنها به قوانین احترام زیادی نمی گذارند .زنان در مقایسه
با مردان به تنهایی تصمیمات سرمایه گذاری مالی را اتخاذ نمی
کنند.
14
فرنسیز و همکاران ( ،)2011با تمرکز بر تغییر مدیر عامل
شرکت ها از مرد به زن به مقایسه درجه محافظه کاری
گزارشگری قبل و بعد از تغییر پرداخته است .آنها تفاوت
جنسیت در مقابل خطررا مورد بررسی قرار داده اند .به طور
کلی زنان ریسک گریز ترند .زنان محافظه کاری بیشتری از
مردان دارند.
15
مگبیم و همکاران ( ،)2012بر اساس شواهد و تحقیقات
روانشناسی تاثیرگذار در فرآیند پذیرش ریسک و حل مسائل بر
پایه جنسیت افراد به تفاوت جنسیتی حسابرس در قضاوت و
تصمیم گیری پرداخته اند .یافته های آن ها نشان می دهد
تفاوت جنسیتی عامل تاثیرگذار در قضاوت و تصمیم گیری و
16
در نتیجه در کیفیت حسابرسی است .دایان بریچ و همکاران
( ،)2009در پژوهشی نشان دادند حسابرسان زن در کشف
اشتباهات بهتر از مردان ولی در تحلیل اشتباهات کشف شده
عملکرد ضعیف تری در مقایسه با مرد ها دارند .همچنین زنان
ریسک گریزتر از مردان در حسابرسی هستند.
سوزان آبد )2013( 17دریافتند حسابرسان زن در مقایسه با
حسابرسان مرد ،اخالق حرفه ای نظیر استقالل را بیشتر
رعایت می نمایند .نتایج تحقیق آنا گولد و همکاران،)2009( 18
بیانگر آن است که هردو جنسیت حسابرس مرد و زن ،عالقه
بیشتری به همکاری با صاحبکاران مرد دارند .هم چنین
حسابرسان زن تاثیرپذیری بیشتری از صاحبکار مرد در
قضاوتهای خود دارند تا صاحبکار زن .حسابرسان مرد دارای
دقت بیشتری در انجام کار در واحد مورد رسیدگی و قضاوت
بهتر ،بدلیل تاثیرپذیری کمتر از همکاری با صاحبکار مرد
هستند .جوکا کارجاالین ،)2013( 19عقیده دارند که زنها
ریسک گریز تر از مردان در تصمیم گیری ها هستند .هم چنین
در رعایت و پایبندی به اصول و رفتار حرفه ای از مردان مقید
تر هستند .پیش بینی می شود که حسابرسان زن از اظهارنظر
مستقل تری در مقایسه با حسابرسان مرد برخوردار باشند.
آردیانی ،)2011( 20نشان دادند که جنسیت و دانش تاثیر با
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اهمیتی بر قضاوت حسابرسی ندارد .اما ،پیچیدگی و سختی
کار ،سن و تجربه دارای تاثیر قابل مالحظه ای بر قضاوت
حسابرسی است.
21
گی و همکاران ( ،)2011که جنسیت نقش مهمی در
تعیین و انتخاب رویه های حسابداری دارند .به عقیده آن ها،
زنان در مقایسه با مردان ،رویه های حسابداری محافظه کارانه
تری را در گزارشگری مالی بر می گزینند.
نصیری پور و همکاران ( ،)1396تاثیر جنسیت را بر
پذیرش استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول و قواعد مورد
بررسی قرار دادند .آن ها نشان دادند زنان در مقایسه بر مردان
تمایل بیشت ری بر پذیرش استانداردهای حسابداری مبتنی بر
اصول دارند .یوسفی و همکاران ( ،)1395در پژوهشی به جمع
آوری و بررسی عوامل موثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی
پرداخت .دراین پژوهش چهارده عامل موثر بر قضاوت حرفه ای
در حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است که می توان تجربه،
پایبندی به اخالق و تردید حرفه ای را مهمترین ویژگیهای
شخصی و آئین رفتار حرفه ای ،نظارت بر کار حسابرسان و
پاسخگویی حسابرس را مهمترین عوامل محیطی موثر بر
قضاوت حسابرسان نام برد .شهرابی ( ،)1393نشان داد جنسیت
یکی از ویژگیهای درونی است که ممکن است قضاوت افراد و در
نتیجه ،تصمیمات حرفه ای آنان را تحت تاثیر قرار دهد .در این
تحقیق تالش شده است تا با بررسی داده های جمع آوری شده
از طریق پرسشنامه ،تاثیر جنسیت بر قضاوت حسابرسان داخلی
مورد ارزیابی قرار گیرد .یافته ها نشان میدهند تاثیر جنسیت از
مجرای ویژگیهای شخصیتی بر فرآیند ارزیابی ریسک و قضاوت
حرفه ای حسابرسان داخلی است .از این رو ،جنسیت را می توان
عاملی دانست که اظهارنظر نهایی حسابرسان داخلی پیرامون
ارزیابی و مدیریت ریسک سازمان را تحت تاثیر قرار میدهد.
یاراحمدی و همکاران ( )1394در بررسی تأثیر جنسیت بر
قضاوت حرفه ای بیان می کنند قضاوت حرفه ای یکی از عناصر
اصلی حسابرسی است .حسابرسان هم درباره استفاده درست و
بجای تهیه کنندگان گزارشهای مالی از استانداردهای
حسابداری و هم درمورد چگونگی انجام کار حسابرسی باید
پیوسته از قضاوت حرفه ای خود استفاده کنند .برای آنکه
قضاوت حسابرسان به درستی انجام شود الزم است ضمن
کوشش برای شناخت مفهوم آن ،عوامل موثر بر قضاوت حرفه
ای شناسایی شود .نتایج تحقیق آن ها نشان داد که نحوه
قضاوت حسابرسان به جنسیت آنها بستگی ندارد .اما میزان
کشف انحرافات توسط حسابرسان زن بیشتر از حسابرسان مرد
است و همچنین حسابرسان مرد نسبت به حسابرسان زن اظهار
نظر سختگیرانه تری نسبت به صورت های مالی دارند .نتایج

پژوهش حیدریان ( )1394نشان داد تاثیر اصول اخالقی حرفه
حسابرسی بر قضاوت و عملکرد حسابرسان معنا دار است.
همچنین جنسیت نیز بر قضاوت حسابرسی موثر بوده و زنان
قضاوت های اخالقی تری دارند.
رحمانی و آدم پیرا ( )1392به بررسی محرک ها و
بازدارنده های پیشرفت زنان حسابدار پرداختند .طبق نتایج
بدست آمده عوامل فردی ،تعادل بین کار و خانواده و دارا بودن
مربی و حضور در شبکه های اجتماعی بر موفقیت زنان تاثیر
گذار است .زنان برای این که بتوانند در حرفه رشد نمایند و به
موفقیت هایی که شایسته آن می باشند دست یابند بایستی به
خصیصه های شخصی خود تکیه نموده و آن چه مطابق موازین
اخالقی است را سرلوحه خود قرار دهند .اثرات زیان آور این امر
شامل عدم پیشرفت و ارتقای زنان به سطوح کاری باالتر،
تبعیض ،استرسهای شغلی و حقوق پایین می باشد .از سویی
عوامل اجتماعی و گرایش شغلی با موفقیت زنان ارتباط ندارد.
همچنین محافظه کاری و پذیرش یکنواختی کارها یکی از
ویژگی های زنان شاغل در ادارات است و براساس نتایج
تحقیقات مشابه نیز مدیران ارشد ،بیشتر مدیران زیردست خود
را از بین مردان انتخاب می کنند.
اردکانی ( )1394به بررسی حرفه گرایی در میان زنان
شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی
عضو جامعه حسابداران رسمی پرداخت .او نشان داد حرفه
گرایی میان حسابرسان زن و مرد شاغل در سازمان حسابرسی
با هم برابر است و تفاوت معنی داری میان آن ها وجود ندارد.
این موضوع می تواند ناشی از دولتی بودن سیستم حسابرسی
در سازمان حسابرسی باشد .هم چنین حرفه گرایی با رتبه
شغلی رابطه ای مستقیم و با وضعیت تاهل رابطه ای معکوس
دارد .هم چنین در موسسات خصوصی حسابرسی ،از دیدگاه
جنسیت حرفه گرایی با مرد بودن رابطه ای مستقیم دارد.
 -3روش شناسی پژوهش
 -3-1جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری در این پژوهش ،حسابرسان شاغل در سازمان
حسابرسی و موسسات حسابرسی بخش خصوصی می باشند.
قلمرو زمانی پژوهش نیز سال  1396است .روش نمونه گیری
خوشه ای تصادفی است .بدین منظور دو جامعه حسابرسان
شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی بخش
خصوصی هر کدام به عنوان یک خوشه درنظر گرفته شد .از آن
جایی که جامعه آماری در این تحقیق نامحدود است ،برای
تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران با فرض جامعه آماری
نامعلوم استفاده شد:
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رابطه ( )3-1فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه

𝑞𝑝 𝑍𝛼2
2
𝑑2

=𝑛

در این فرمول:

 nتعداد نمونه
∝
مقدار نرمال استاندارد یعنی Z 1/96
2
P=q=0/5
d=0/1

تعداد نمونه آماری بدست آمده مطابق با فرمول باال  96می
باشد که در این تحقیق تعداد  500پرسش نامه میان
حسابرسان به صورت تصادفی توزیع شد و  456پرسش نامه
دریافت گردید .با توجه به قاعده حد مرکزی و نرمال بودن
متغیرهایی که پرسش نامه آن ها را اندازه گیری می نماید ،این
تعداد از پرسش نامه کافی است.

فرضیه سوم :سبک تفکر قضاوتگر در میان زنان و مردان
حسابرس متفاوت است.
فرضیه چهارم :سبک تفکر قانون گذار در میان زنان و مردان
حسابرس در بخش دولتی متفاوت است.
فرضیه پنجم :سبک تفکر اجرایی در میان زنان و مردان
حسابرس در بخش دولتی متفاوت است.
فرضیه ششم :سبک تفکر قضاوتگر در میان زنان و مردان
حسابرس در بخش دولتی متفاوت است.
فرضیه هفتم :سبک تفکر قانون گذار در میان زنان و مردان
حسابرس در بخش خصوصی متفاوت است.
فرضیه هشتم :سبک تفکر اجرایی در میان زنان و مردان
حسابرس در بخش خصوصی متفاوت است.
فرضیه نهم :سبک تفکر قضاوتگر در میان زنان و مردان
حسابرس در بخش خصوصی متفاوت است.

 -3-2نوع و روش پژوهش

 -5یافته های پژوهش

این تحقیق با توجه به ماهیت از نوع تحقیقات کاربردی
است زیرا هدف آن توسعه دانش آگاهی و زمینه حسابداری
رفتاری است .همچنین از نظر روش توصیفی پیمایشی است
چارچوب نظری و پیشینه تحقیق نیز از راه مطالعات کتابخانه
ای و جمع آوری داده ها و نتیجه نهایی ،برای آزمون رد یا
پذیرش فرضیه ها از راه استقرایی و از طریق پرسش نامه انجام
می شود .برای اندازه گیری سطح تفکر از پرسش نامه سبکهای
تفکر استرنبرگ ،)2007(22استفاده شده است .از آنجایی که
این تحقیق در یک محیط واقعی یعنی سازمان حسابرسی و
مﺆسسات خصوصی ،حسابرسی انجام شده است ،جزو تحقیقات
میدانی به شمار میآید .برای تجزیه تحلیل نتایج پژوهش نیز از
آمار ناپارامتریک من ویتنی استفاده شده است.

 -5-1آماره های توصیفی تحقیق

 -3-3متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته در این پژوهش ،سبک های کارکردی تفکر و
متغیر مستقل نیز جنسیت و محل اشتغال حسابرس می باشد.
 -4فرضیه های تحقیق
فرضیه های تحقیق بر اساس مبانی نظری و هدف تحقیق به
شرح زیرتدوین می شود:
فرضیه اول :سبک تفکر قانون گذار در میان زنان و مردان
حسابرس متفاوت است.
فرضیه دوم :سبک تفکر اجرایی در میان زنان و مردان
حسابرس متفاوت است.

6

آماره های توصیفی از جمله میانگین ،میانه ،انحراف معیار،
حداقل و حداکثر برای تمام متغیرها محاسبه شده است.
جدول شماره  1آمار توصیفی متغیر های تحقیق را طور کلی
نشان می دهد.
جدول شماره  -1آمار توصیفی سبک های تفکر
شرح

سبک های تفکر
قضاوتگر

اجرایی

قانون گذار

میانگین

5/45

5/57

5/34

میانه

5/50

5/75

5/50

انحراف معیار

0/953

0/990

0/959

حداقل

2

1

1

حداکثر

7

7

7

نتایج جدول شماره  1نشان می دهد میانگین سبک های
مختلف تفکر به هم نزدیک و در حدود  5/5می باشد .هم
چنین  47درصد از مشارکت کنندگان در این تحقیق
حسابرسان زن و  53درصد نیز مرد هستند .حدود  17درصد از
حسابرسان شاغل در بخش دولتی یعنی سازمان حسابرسی و
بقیه نیز دز بخش خصوصی حسابرسی شاغل هستند .میانگین
سنی حسابرسان  33سال است .حدود  35درصد از مشارکت
کنندگان در سطح حسابرس 29 ،درصد حسابرس ارشد21 ،
درصد سرپرست حسابرسی و  15درصد نیز در سطح مدیر و
شریک حسابرسی فعالیت داشته اند.
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جدول شماره  -4مقایسه میانگین رتبه ها بر حسب

 -5-2آزمون فرضیه های تحقیق
نتایج آزمون فرضیه های اول ،دوم و سوم در جداول
شماره های دو و سه آورده شده است .از آنجائیکه سطح معنی
داری آماره  Zسبک تفکر قانون گذار و سبک تفکر قضاوتگر
کمتر از  5درصد است ،لذا می توان اظهار داشت که در سطح
اطمینان  95درصد میان سطح تفکر قانون گذار و قضاوتگر در
میان مردان و زنان تفاوت معنی دار وجود دارد .اما چون سطح
معنی داری سبک تفکر اجرایی برابر  88درصد و بیش از 5
درصد است ،بنابراین تفاوت معنی داری میان سطح تفکر
اجرایی زنان و مردان وجود ندارد .از این رو ،فرضیه های اول و
سوم تایید و فرضیه دوم رد می شود.

جنسیت در بخش دولتی
جنسیت

سبک تفکر
قانون گذار
اجرایی
قضاوتگر

میانگین رتبه مجموع رتبه ها

زن

23/68

450

مرد

41/09

2178

زن

37/08

704/5

مرد

36/29

1923/5

زن

26/08

495/5

مرد

40/24

2132/5

جدول شماره  -5آماره های آزمون ناپارامتریک در بخش
دولتی

جدول شماره  -2مقایسه میانگین رتبه ها بر حسب

شرح

قانون گذار

اجرایی

قضاوتگر

جنسیت

آماره من ویتنی

260

492/5

305/5

آماره ویلکاکسن

495/5

1923/5

450

-2/540

-0/141

-3/127

0/011

0/888

0/002

سبک تفکر
قانون گذار
اجرایی
قضاوتگر

جنسیت

میانگین رتبه مجموع رتبه ها

زن

212/27

45425

مرد

242/86

58771

زن

227/54

48694/5

مرد

229/35

55501/5

زن

205/63

44005

مرد

248/72

60191

جدول شماره  -3آماره های آزمون ناپارامتریک
شرح

قانون گذار

اجرایی

قضاوتگر

آماره من ویتنی

22420

25689/5

21000

آماره ویلکاکسن

45425

48694/5

44005

-2/484

-0/146

-3/499

0/013

0/884

0/000

آماره

Z

سطح معنی داری

نتایج آزمون فرضیه های چهارم ،پنجم و ششم در جداول
شماره های چهار و پنج آورده شده است .از آنجائیکه سطح
معنی داری آماره  Zسبک تفکر قانون گذار و سبک تفکر
قضاوتگر کمتر از  5درصد است ،لذا می توان اظهار داشت که
در سطح اطمینان  95درصد میان سطح تفکر قانون گذار و
قضاوتگر در میان مردان و زنان حسابرس شاغل در بخش
دولتی تفاوت معنی دار وجود دارد .اما چون سطح معنی داری
سبک تفکر اجرایی برابر  88درصد و بیش از  5درصد است،
بنابراین تفاوت معنی داری میان سطح تفکر اجرایی زنان و
مردان حسابرس شاغل در بخش دولتی وجود ندارد .از این رو،
فرضیه های چهارم و ششم تایید و فرضیه پنجم رد می شود.

آماره

Z

سطح معنی داری

نتایج آزمون فرضیه های هفتم ،هشتم و نهم در جداول
شماره های ششم و هفتم آورده شده است .از آنجائیکه سطح
معنی داری آماره  Zسبک تفکر قانون گذار و سبک تفکر
اجرایی بیشتر از  5درصد است ،لذا می توان اظهار داشت که در
سطح اطمینان  95درصد میان سطح تفکر قانون گذار و سبک
تفکر اجرایی در میان مردان و زنان حسابرس شاغل در بخش
خصوصی تفاوت معنی دار وجود ندارد .اما چون سطح معنی
داری سبک تفکر اجرایی برابر نیم درصد و کمتر از  5درصد
است ،بنابراین تفاوت معنی داری میان سطح تفکر قضاوتگر
زنان و مردان حسابرس شاغل در بخش خصوصی وجود دارد .از
این رو ،فرضیه های هفتم و هشتم رد و فرضیه نهم تایید می
شود.
جدول شماره  -6مقایسه میانگین رتبه ها بر حسب
جنسیت در بخش خصوصی
سبک تفکر
قانون گذار
اجرایی
قضاوتگر
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جنسیت

میانگین رتبه مجموع رتبه ها

زن

184

35880/5

مرد

200/3

37655/5

زن

191/66

37373/5

مرد

192/35

36162/5

زن

176/62

34440

مرد

207/96

39096
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جدول شماره  -7آماره های آزمون ناپارامتریک در بخش
خصوصی
شرح

قانون گذار

اجرایی

قضاوتگر

آماره من ویتنی

16770/5

18263/5

15330

آماره ویلکاکسن

35880/5

37373/5

34440

-1/446

-0/062

-2/781

0/148

0/951

0/005

آماره

Z

سطح معنی داری

 -6خالصه و نتیجه گیری
در این مقاله بر اساس نظریه خود حکومتی ذهنی،
سبکهای کارکردی تفکر میان زنان و مردان در حرفه حسابرسی
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد که تفاوت
معنی داری در سبکهای تفکر قانونگذار و قضاوت گر میان زنان
و مردان در حرفه حسابرسی وجود دارد.
اما این تفاوت در سبک اجرایی مشاهده نشد .همچنین با
تفکیک نمونه آماری به  2گروه حسابرسان شاغل در بخش
دولتی و خصوصی نشان داده شد که در بخش دولتی تفاوت
معنی داری میان سبک تفکر قانونگذار و قضاوت گر در میان
مردان و زنان حسابرس وجود دارد .اما در بخش خصوصی تنها
سبک تفکر قضاوت گر در میان زنان و مردان حسابرس به طور
معنی داری متفاوت است و در  2سبک قانونگذار و اجرایی
تفاوت معنی داری وجود ندارد.
همانگونه که قبأل اشاره شد افرادی که دارای سبک تفکر
قانونگذار هستند تمایل دارند تا کارها را به روش خود طراحی و
انجام دهند .از آنجایی که تفاوت معنی داری در میان مردان و
زنان حسابرس شاغل در بخش دولتی در سبک تفکر قانونگذار
وجود دارد و از آنجایی که میانگین رتبه سبک تفکر مذکور در
مردان برابر  41و در زنان برابر  23است بنابراین می توان اظهار
نمود که مردان در مقایسه با زنان در بخش دولتی تمایل
بیشتر ی به ایجاد و طراحی کارها به روش خود دارند .اما این
سبک تفکر در بخش خصوصی به دلیل معنی دار نبودن آن
تفاوت میان زنان و مردان وجود ندارد .سبک تفکر اجرایی به
آن معنی است که افراد از دستورات دیگران پیروی می کنند.
نتایج آزمون فرضیه ها در  2بخش دولتی و خصوصی نشان می
هد که حسابرسان زن و مرد در کارهای خود از دستورات
دیگران پیروی نمی کنند .زیرا سطح معنی داری سبک اجرایی
در  2بخش دولتی وخصوصی باالی  5درصد است.
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افراد دارای سبک تفکر قضاوتگر معموالً درباره کارهای خود
قضاوت و ارزیابی می کنند .نتایج حاصل از آزمون فرضیه در هر
 2بخش دولتی و خصوصی بیانگر آن است که سبک تفکر
قضاوتگر میان زنان و مردان حسابرس متفاوت است .در هر 2
بخش دولتی و خصوصی مردان در مقایسه با زنان سبک تفکر
قضاوتگر بیشتری دارند ،این موضوع به این معناست که مردان
کارها را بیشتر از زنان قضاوت و ارزیابی می کنند .شواهد این
پژوهش نشان می دهد که مردان نسبت به زنان در  2سبک
قانونگذار و قضاوتگر سطح باالتری دارند .یعنی مردان تمایل
بیشتر به طراحی و انجام کارها به شیوه خود دارند و همچنین
درباره افراد و کارها قضاوت بیشتری می نمایند .نتایج این
تحقیق با نتایج تحقیقات گذشته از جمله تحقیق مگبیم و
همکاران  ،)2016(23بریچ و همکاران )2009( 24و همچنین
خلیف و آچک )2017( 25مطابقت دارد .آنها در تحقیق خود
نشان دادند که جنسیت عامل مهمی در قضاوت و تصمیم
گیری و همچنین کشف اشتباهات توسط حسابرسان می باشد.
تفسیر نتایج این پژوهش بیانگر آن است که قضاوت و
تصمیم گیری افراد در کار و زندگی ،به چگونگی تفکر افراد
وابسته است .افراد در پردازش اطالعات ،سبک های متفاوت
تفکر خود را دارند و توانایی افراد در پردازش اطالعات ،قضاوت
و تصمیم گیری عالوه بر سبک تفکر به جنسیت افراد نیز
وابسته است .هم چنین نتایج نشان می دهد که شیوه های
تفکر ،به عنوان توانایی و ویژگی های فردی برحسب جنسیت
در میان حسابرسان متفاوت است .شواهد این مقاله نشان می
دهد سبک تفکر قضاوتی ،در مردان بیشتر از زنان است.
براساس این یافته تحقیق می توان گفت که مردان در مقایسه
با زنان در حرفه حسابرسی قضاوت بهتری دارند و این باعث
موفقیت بیشتر آنان در این حرفه می شود .شواهد این پژوهش
بیانگر آن است که نحوه اندیشدن مردان و زنان در این حرفه
متفاوت است .درک و شناسایی درست سبکهای تفکر در میان
زنان و مردان به افراد کمک میکند تا درک بهتری نسبت به
همدیگر در محیط کار داشته باشند و سو برداشت ها و اختالف
نظر ها را برطرف کنند.
دستاورد این تحقیق در مقایسه با تحقیقات قبلی آن است
که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که جنسیت می تواند در
عملکرد حسابرسان تاثیرگذار باشد .شواهد تحقیق حاضر نشان
می دهد که عملکرد حسابرسان می تواند تحت تاثیر سبکهای
کارکردی تفکر قرار گیرد .این موضوع مطابق با نظریه
خودحکومتی ذهن می باشد .بنابراین نتایج این تحقیق مفاهیم
این نظریه را وارد متون تحقیقات رفتاری در حسابرسی می
نماید و موجب بسط و گسترش آن می شود .نتایج این تحقیق
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می تواند اطالعات سودمندی درباره نقش جنسیت در قضاوت و
تصمیم گیری در اختیار قانون گذاران در حرفه حسابرسی قرار
دهد .از این رو بر اساس یافته های این تحقیق به قانون گذاران
در حرفه حسابرسی و همچنین موسسات حسابرسی پیشنهاد
می شود تا با اجرای برنامه های معینی از جمله آموزش ،سبک
تفکر کارکردی زنان را در مقایسه با مردان بهبود ببخشند.
بهبود سبکهای تفکر توسط پژوهشگران حوزه تفکر نیز مورد
تاکید واقع شده است .هر چه سطح تفکر کارکردی حسابرسان
ارتقاء ی ابد در آن صورت قضاوت و تصمیم گیری آنها و در
نتیجه کیفیت حسابرسی بهبود می یابد.
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