فصلنامه علمي پژوهشي
دانش حسابداري و حسابرسي مديريت
سال چهارم  /شماره  /61زمستان 6931

بررسی حرفه گرایی زنان در حسابرسی

معصومه اردکانی
کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه علوم و تحقیقات واحد البرز
تاریخ دریافت23/91/92 :

تاریخ پذیرش23/99/91 :

چكيده
این پژوهش به بررسی حرفه گرایی در میان  932نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی
می پردازد .روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و ابزار آن پرسش نامه می باشد .آزمون فرضیه با استفاده از آزمون مقایسه
میانگین دو جامعه انجام شده است.
نتایج پژوهش نشان می دهد میزان حرفه گرایی در میان حسابرسان شاغل در هر دو بخش سازمان حسابرسی و موسسات
خصوصی حسابرسی یکسان است .هم چنین شواهد پژوهش تایید می نماید که حرفه گرایی با رتبه شغلی حسابرسان رابطه ای مثبت
و با وضعیت تاهل رابطه ای منفی دارد .در ضمن مرد بودن رابطه ای مسقیم با حرفه گرایی دارد .هم چنین هر چه رتبه شغلی
حسابرسان از حسابرس به حسابرس ارشد ،سرپرست و مدیر و شریک حسابرسی افزایش می یابد ،آن گاه حرفه گرایی نیز افزایش می
یابد.
واژههاي کليدي :حرفه گرایی ،زنان ،حسابرسی ،جامعه حسابداران رسمی.

131

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

 -1مقدمه
استفاده کارآمد و صحیح از توانایی ها و استعدادهای
اعضای جامعه از موضوعات مهم در زمینه توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی است .بر این اساس ،استفاده از نیروی
انسانی زنان جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است .در سال
های اخیر شواهد نشان می دهد رشته حسابداری بیشترین
فارغ التحصیل را در میان رشته های دانشگاهی داشته است .به
عبارت دیگر نیمی از این فارغ التحصیالن زن هستند .این
موضوع به این معنی است که در سال های اخیر مشارکت زنان
در حرفه حسابداری افزایش چشم گیری داشته است .از این رو،
ضروری است درباره نقش زنان در این حرفه بررسی دقیق
صورت گیرد.
نگاه زنان به اشتغال خارج از منزل تحت تاثیر نظام های
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و نظام شخصیتی آنان
است .پژوهش های انجام شده نشان می دهد عواملی چون عدم
اعتماد به نفس ،عدم انگیزه برای پیشرفت ،ساختار و فرهنگ
سازمانی ،نقش های خانوادگی ،نگرش عمومی ارزش های
اجتماعی و مشکالت شغلی و رقابت از جمله موانع پیشرفت
حرفه ای زنان است (هزار جریبی و پیله وری9329 ،؛ ص .)91
این موضوع به عنوان یک مشکل می تواند ،حرفه گرایی را در
میان زنان شاغل در حرفه حسابرسی تحت تاثیر خود قرار دهد.
از این رو ،پرسش اصلی این پژوهش آن است که چه
تفاوتی میان حرفه گرایی درمیان مردان و زنان شاغل در
حرفه حسابرسی وجود دارد .رابطه متقابل بین جنسیت و ارزش
های فرهنگی حسابداری و اهمیت حرفه گرایی برای حرفه

حسابداری و هم چنین فقدان پژوهش درباره موضوع فوق ،این
انگیزه را در نویسنده به وجود آورد تا پژوهش حاضر را انجام
دهند.
هدف این مقاله آن است که نخست گرایش و میزان تمایل
زنان شاغل در حرفه حسابرسی را به حرفه گرایی شناسایی
نماید .هدف دوم آن است تا میزان حرفه گرایی را در
حسابرسان مرد و زن شاغل در بخش خصوصی و دولتی مورد
بررسی قرار دهد .هدف سوم این پژوهش نیز آن است تا جامعه
حسابداران رسمی را از این رابطه ،آگاه نماید .انتظار می رود
نتایج این پژوهش بتواند دستاورد و ارزش افزوده علمی به شرح
زیر داشته باشد.
اوالً نتایج این پژوهش می تواند موجب گسترش مبانی
نظری پژوهش های گذشته در ارتباط با موضوع ارزش های
فرهنگی حسابداری شود .ثانیاً مقایسه حرفه گرایی میان
حسابرسان بخش دولتی (شامل حسابرسان شاغل در سازمان
حسابرسی) و خصوصی نشان خواهد داد که تا چه اندازه
خصوصی سازی حرفه حسابرسی ،بر حرفه گرایی تاثیر گذاشته
است؟ این موضوع به عنوان یک دستاورد علمی می تواند
اطالعات سودمندی را در اختیار قانون گذاران حوزه بازار
حسابرسی قرار دهد .ثالثاً مطالعه ویژگی های فرهنگی حرفه
حسابداری موجب شناخت بهتر حرفه حسابداری می شود.
 -2مبانی نظري پژوهش و پيشينه پژوهش
به عقیده گری 9ارتباط بین حسابداری و فرهنگ را می توان به
صورت نمودار زیر نشان داد:

نمودار  .1ارتباط بين حسابداري و فرهنگ
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بر اساس این نمودار ،پیامدهای قانونی شامل سیستم های
قانونی ،مالکیت شرکت ها ،بازار سرمایه ،سیستم آموزش،
انجمن های حرفه ای و مذهب متاثر از ارزش های اجتماعی
است .ارزش های اجتماعی نیز از اثرات محیطی شامل عوامل
جغرافیایی ،اقتصادی ،وراثتی ،تاریخی ،تکنولوژی ،منطقه ای و
جمعیتی تاثیر می پذیرد .اثرات محیطی نیز تحت تاثیر اثرات
خارجی ،شامل عوامل محیطی و سرمایه گذاری قرار می گیرد.
از طرف دیگر ارزش های اجتماعی بر ارزش های حسابداری
اثرگذار است .در این میان سیستم های حسابداری از پیامد
های قانونی و ارزش های حسابداری تاثیر می پذیرد و به
صورت غیر مستقیم بر اثرات محیطی تاثیر می گذارد .الزم به
ذکر است که منظور از ارزش های حسابداری ،ارزش های
شناخته شده گری ( ،)9211شامل حرفه گرایی ،یکنواختی،
محافظه کاری و پنهان کاری است .جدول شماره  9ارزش های
فرهنگی گری را توضیح می دهد.
جدول -1ارزش هاي فرهنگی حسابداري (نوروش،
دیانتی دیلمی)1832 ،
ارزش های
فرهنگی حسابداری

شرح

حرفه گرایی در
مقابل کنترل
قانونی

وجود اولویت برای بکارگیری قضاوت حرفه ای
فرد و حفظ خود تنظیمی حرفه ای در مقابل
اجرای الزامات و کنترل های قانونی

اولویت قائل شدن برای رعایت یکنواختی در
اجرای رویه های حسابداری در موسسات مختلف
یکنواختی در مقابل
در راستای استفاده یکنواخت از رویه های
انعطاف پذیری
حسابداری در طول زمان در مقابل انعطاف
پذیری در برابر موقعیت های پیش رو
اولویت قائل شدن برای رویکرد محطاتانه در مورد
محافظه کاری در اندازه گیری و برخورد با رویه های مبهم آتی به
مقابل خوش بینی گونه ای مخالف با خوش بینی و رویکردهای
مخاطره آمیز
اولویت قائل شدن برای پنهان کاری و محدودیت
در افشای اطالعات واحد تجاری به معنی افشای
پنهان کاری در
اطالعات فقط برای افراد نزدیک به مدیریت ،در
مقابل شفافیت
مقابل شفافیت و عملکرد واضح و انتخاب رویکرد
پاسخگویی عمومی

کامال )9192( 9فاکتورهای مدرنیته ،پدرساالری و سرمایه
داری جهانی را از عوامل تاثیرگذار بر حرفه حسابداری زنان در
کشور سوریه می داند .وی اشاره می کند که استخدام زنان
حسابرس رو به افزایش است و این مساله مغایر با جامعه سنتی

عرب می باشد .به طوری که ادامه کار برای زنان به عنوان
همسر و مادر با مشکل مواجه می شود .البته مدرنیته تا
حدودی باعث تضعیف نقش سنتی زنان شده است که ناشی از
مهاجرت نیز می باشد .هم چنین مطابق با یک سیستم پدر
ساالر مردان قدرت و کنترل بیشتری بر زنان و دیگر اعضای
خانواده دارند .سرمایه داری جهانی نیز ساعت های کار طوالنی
در خارج از منزل را ایجاب می کند .در جامعه سوریه ،زنان پس
از کار طوالنی و بازگشت به خانه ،باید به کارهای فرزندان
رسیدگی نمایند ،در حالی که از مردان چنین انتظاری نمی
رود.
3
دالتون و همکاران ( )9192به بررسی مدل تبعیض
جنسیتی در حرفه حسابرسی پرداختند .نمونه آن ها شامل
 932نفر از حسابرسان شاغل در شرکت های دولتی بود .آن ها
اشاره کردند که زنان حسابرس در شرکت هایی با شرایط زیر
تبعیض کمتری را تحمل خواهند کرد )9.در صورتی که تعداد
کارمندان زن بیشتر باشد )9،در شرکت هایی با اصول اخالقی
محکم تر )3،در شرکت هایی که حمایت بیشتری از کارکنان
دارند و یا مقدمات کار جایگزین را فراهم نموده اند )2،در
شرکت هایی که سطوح باالتر مدیریت از رفاه فردی کارکنان
حمایت می کند.
2
ارنست بروس ( )9193به بررسی موانع پیشرفت زنان
حسابدار خبره در کشور غنا پرداخت .وی با کمک مصاحبه
های انفرادی و تخصصی که از جامعه مورد آزمون به عمل آورد،
نشان داد که به رغم پذیرش مناسب زنان در انجمن ،تعداد
کمی از آن ها در سطوح باالتر حضور دارند .از جمله فاکتورهای
موثر در این زمینه عدم اعتماد به نفس ،تبعیض ،ترس از به
خطر افتادن امنیت خانوادگی و فقدان برنامه کاری منعطف
شناخته شد.
5
هانگ و کیسگن ( )9193نشان دادند که اعتماد به نفس
بیشتر مدیران مرد نسبت به زنان در شرکت های سهامی تفاوت
های تصمیم گیری در مسایل سرمایه گذاری را به دنبال دارد.
در حالی که در شرکت هایی با مدیران زن در مقایسه با مردان،
درآمد مالی و بازده اوراق باالتر است.
گتا 1و همکاران ( )9193با تاکید بر این مطلب که
مشارکت زنان توانمند در اقتصاد سبب بهبود کیفیت زندگی
خواهد شد ،به بررسی نتایج حاصل از  211نمونه از زنان
حسابدار پرداختند .نتایج بر وجود یک طرح کار انعطاف پذیر و
تاثیری که بر بهبود زندگی کاری خواهد داشت ،تاکید داشت.
پررا و همکاران )9199( 7حرفه گرایی حسابداری را به
عنوان یکی از مشخصه های فرهنگی ،در دو کشور نیوزلند و
ساموآ مورد مطالعه قرار دادند .آن ها نشان دادند که حرفه
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گرایی حسابداری در دو کشور ،تفاوت با اهمیتی با هم دارند.
شواهد پژوهش آن ها نشان داد که این موضوع می تواند اندازه
گیری ،افشاء و ارزش های اخالقی را در حرفه حسابداری تحت
تاثیر قرار دهد.
کوزا )9199( 1به بررسی عامل جنسیت در بین حسابداران
کشور رومانی پرداخت .وی بیان می کند ،زنان ،بخش مهمی از
حرفه حسابداری را در رومانی به خود اختصاص داده اند به
طوری که  71درصد از حسابداران خبره و  15درصد از
جمعیت حسابرسان را زنان تشکیل می دهند .با این وجود 29
درصد از مدیران اجرایی از مردان هستند .برای تحلیل این
موضوع ویژگی های شخصیتی مورد بررسی بیشتر قرار گرفت.
از جمله عوامل موثر در موفقیت زنان ،صبر ،دقت ،مسئولیت
پذیری و نظم شناخته شد.
لومپو )9199( 2به بررسی مشکالت زنان در رسیدن به
سطوح باالی مدیریتی در چهار شرکت بزرگ فرانسوی پرداخته
است .وی اشاره می کند که علی رغم این که استخدام زنان و
مردان در حالت تعادل قرار دارد اما تعداد زنان در سطوح باال به
مراتب کم تر از مردان است .وی عدم ساختار کار جایگزین،
ایفای نقش زن بودن و عدم تمایل شرکت ها به ارایه کار نیمه
وقت را از جمله دالیل تاثیرگذار می داند.
آلمر و همکاران )9199( 91به بررسی فرصت های شغلی در
شرکت های حسابداری دولتی با تاکید بر جنسیت پرداختند.
با توجه به این که سطوح پیشرفت در سازمان به صورت ارشد،
مدیران ،مدیران ارشد و در نهایت شریک می باشد ،آن ها بیان
نمودند که مدیران ارشد به جای این که به سطح شریک ارتقا
یابند به مدیران شرکت های غیر سهامی تغییر می یابند .در
این زمینه وضعیت نامناسبی برای پیشرفت زنان وجود دارد و
کسانی که سطوح باال را تجربه نمودند کامال تبیعیض جنسیتی
را درک نموده اند.
99
گالهوفر و همکاران ( )9199به بررسی انتخاب بین شیوه
های کار و زندگی بین زنان حسابدار خبره اسکاتلند پرداختند.
یافته های تحقیق ایشان نشان داد که با وجود انتخاب های
بسیار ،تمایل زنان به سمت صرف زمان بیشتر برای کودکان
قرار دارد و علی رغم محدودیت ها زنان از انتخاب خود
خوشحال هستند .آن ها اشاره می کنند ،زنانی که کار نیمه
وقت را انتخاب می کنند در انتخاب بین شیوه های کار و
زندگی ،اولویت را به ایفای نقش مادری داده اند .با این وجود
در بیشتر مواقع این شیوه کار توسط کارفرما ارایه نمی شود.
کرونبرگر وهمکاران )9191( 99با بیان این که حسابداری
به طور سنتی یک حرفه جنستی مطرح شده است ،به بررسی
اثرات طرح کار انعطاف پذیر با هدف دسترسی زنان به محل
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کار حرفه ای مناسب پرداختند .نتیجه تحقیق به وجود یک
طرح کار مناسب در کمک به بهبود شرایط شغلی زنان و حفظ
موقعیت آنان در سطوح ارشد تاکید داشت.
کومار  )9191(93به بررسی تعادل جنسیتی در حرفه
حسابداری بوتسوانا 92می پردازد .نتایج نشان دهنده تسلط
بیشتر زنان بر حرفه حسابداری بود با تاکید بر این مطلب که
زنان از نظر پیشرفت در کار همیشه یک گام عقب هستند.
گلد و همکاران )9112( 95به بررسی تاثیر تفاوت جنسیتی
در قضاوت حسابرسی پرداختند .آن ها نشان دادند که جنسیت
به طور ویژه بر کارایی و سودمندی قضاوت تاثیر گذار است.
اگرچه حسابرسان زن و مرد از یک نوع تحصیالت و آموزش
برخوردارند ،اما قضاوت های ناشی از تفاوت جنسیتی تامل
برانگیز است.
91
جانسون و همکاران ( )9111به بررسی تاثیر طرح کار
جایگزین در بین چهار شرکت بزرگ حسابداری پرداختند .این
برنامه زمانی شامل ساعات کار متغیر ،کار نیمه وقت ،دور کاری
و استفاده از مرخصی بود .نتایج نشان داد که استفاده از این
طرح کار مورد عالقه کارفرمایان قرار ندارد و علی رغم
سودمندی های که برای هر دو طرف دارد هنوز با فرهنگ رایج
در تضاد می باشد.
97
المبرت و دامبرین ( )9111به بررسی مشکالت مادران
حسابرس در برخورد با زندگی حرفه ای و خصوصی در چهار
شرکت بزرگ فرانسوی پرداختند .آن ها نشان دادند زنان نسبت
به مردان پیشرفت کمتری در سسله مراتب شغلی دارند ،در
حالی که استخدام بین زنان و مردان حالت تعادل دارد.
چاون و هوفمن )9117( 91به بررسی نابرابری جنسیتی در
سطوح مدیریتی پرداختند .مطابق با مدل پیشنهادی آن ها
مدیریت زنان در سطوح باال می تواند همه زنان را بهره مند
کند ،ضمن آن که مدیریت زنان باعث کاهش شکاف دستمزدها
خواهد شد ،البته در صورتی که آن ها بتوانند به سطوح باال
دسترسی پیدا کنند.
چارون و لو )9115( 92به بررسی طرح کار جایگزین در
بین حسابرسان پرداختند .نتایج بدست آمده بر اثرات مثبت آن
بر زندگی کاری و خانوادگی زنان حسابدار تاکید داشت.
ویندسور و آیانگ )9112( 91به بررسی عوامل تاثیر گذار
بر پیشرفت زنان حسابدار در دو کشور سنگاپور و استرالیا
پرداختند .با تجزیه و تحلیل پاسخ های  913نفر از شرکت
کنندگان مشخص شد ،کشور سنگاپور پشتیبانی نهادی و
اجتماعی بیشتری برای مادران شاغل در مقایسه با استرالیا
فراهم می نماید .به طور کلی جنسیت و فرزندان به طور قابل
توجهی پیشرفت در سطوح مدیریتی را تحت تاثیر قرار می
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دهد .با تاکید بر این مطلب که شرکت های بین الملی
حسابداری باید از طریق ایجاد کار انعطاف پذیر و طراحی شغل
مناسب به تشویق مادران در سطوح باال بپردازند.
نهاریح و همکاران )9119( 99به 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 حالیکه 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.
وایتینگ و رایت )9119( 99به بررسی تبعیض جنسیتی در
بین حسابدارن خبره نیوزلند پرداختند .آن ها نشان دادند که
زنان نسبت به م ردان در سطوح شغلی پایین تر قرار دارند و کم
تر فرصت ارتقا پیدا می کنند .از جمله عوامل تاثیر گذار بر این
موضوع ،ساعات کار پایین تر زنان و تجربه حرفه ای کم تر آن
ها معرفی شد .هم چنین زنانی که در سطوح باال قرار داشتند،
موفقیت خود را حاصل مسئولیت پذیری بیشتر و رقابت پذیری
عنوان کردند.
عبداله )9222( 93به بررسی علل عدم دستیبای زنان به
پست های مدیریتی پرداخت .نتایج نشان داد اگرچه مدیران و
کارکنان بر کارایی و قابلیت زنان واقفند اما تنها  1درصد از
کارکنان مرد ،پست های مدیریتی را برای زنان مناسب می
دانند و به طور کلی عواملی همچون مسئولیت و محدودیت
های خانوادگی ،تجربه کم تر زنان نسبت به مردان در این
عرصه ،برخی ویژگی های جنسیتی زنان ،اعتماد به نفس پایین
تر زنان نسبت به مردان به عنوان عواملی در عدم به کارگیری
زنان در پست های مدیریتی برشمرده شده است.
رحمانی و آدم پیرا ( )9329به بررسی محرک ها و
بازدارنده های پیشرفت زنان حسابدار پرداختند .طبق نتایج
بدست آمده عواملی مانند حمایت خانواده و کارفرما ،سطح
تحصیالت متناسب ،حضور در اجتماع های داخلی و خارجی و
توانایی کار گروهی به عنوان محرک های پیشرفت و ساعات کار
طوالنی به عنوان موانع ارتقا و پیشرفت معرفی شدند.
جانعلی زاده و همکاران ( )9317در بررسی جایگاه حرفه
ای زنان هیئت علمی دانشگاه اصفهان نشان دادند که موقعیت
علمی زنان هیات علمی تفاوت معنی داری با مردان این
دانشگاه ندارد ،اما به لحاظ موقعیت سازمانی اختالفات بارزی
بین آن ها وجود دارد ،به طوری که زنان هیئت علمی نسبت به
مردان کم تر در پست های مدیریتی قرار گرفته و بیشتر در
سطوح مدیریتی خرد و بعضا میانه دارای موقعیت شدند .از مهم

ترین عوامل موثر بر موقعیت سازمانی زنان از دیدگاه خود آن
ها تبعیض جنسیتی و تعارض نقشی بیان شد.
آن ها بیان نمودند ،تبعیض جنسیتی زمانی به وجود می
آید که فرصت ها برای اجرای نقش نابرابر باشد .منظور از
تعارضِ نقشی که از عوامل موثر بر حضور کم تر زنان در عرصه
های اجتماعی می باشد؛ انجام وظایف چندگانه مثل رسیدگی
به امور منزل و کار می باشد.
نوروزی ( )9313طی پژوهشی به بررسی تفاوت های
جنسیتی در ساختار شغلی پرداخته است .نتیجه پژوهش نشان
داد که زنان و مردان عالوه بر آن که در بازار کار از نظر نرخ
مشارکت و بیکاری تفاوت قابل مالحظه ای دارند ،از نظر نوع
شغل و ارتقای شغلی و درآمد حاصل از کار هم با شرایط
متفاوتی روبرو هستند.
نوروش و دیانتی دیلمی ( )9319تاثیر فرهنگ بر ارزش
های حسابداری در ایران را بررسی نموده اند .در این تحقیق
آزمون مدل گری و بررسی روابط تئوریک مطرح شده در این
مدل و در رابطه با نحوه ارتباط ابعاد فرهنگی با ارزش های
حسابداری در کشور ایران پرداخته شده است .نتایج پژوهش
نشان داد که قدرت توضیحی مدل گری در کشور ایران پائین
می باشد .آن ها دلیل آن را عدم تناسب تکامل رشته
حسابداری با نیازهای جامعه می دانند.
اسفیدانی ( )9319در تحقیقی به بررسی موانع دستیابی
زنان به پست های مدیریت پرداخته است .از جمله عوامل
شناخته شده در این زمینه فرهنگ سازمانی ،نگرش مدیران
مرد نسبت به زنان و مهارت مدیریتی زنان معرفی شد .نتایج
پژوهش نشان می دهد که فرهنگ سازمانی باعث عدم حضور
زنان در پست های مدیریتی شده است .هم چنین مدیران مرد
نسبت به توانایی های مدیریتی زنان ،نگرش مثبتی ندارند.
عالوه بر این بین مهارت های ادراکی مدیران زن و مرد تفاوت
معناداری وجود ندارد ،اما مهارت های انسانی بین آن ها
متفاوت است.
الچیان ( )9355با بررسی نقش زن در مقام حسابرسی به
این مساله تاکید می نماید که وجود زن به عنوان یک حسابرس
حرفه ای ،مردان را برای اعمال بیشتر در بهبود کارشان تشویق
می نماید .زنان در بعضی موارد بهتر از مردان می توانند به
هدف دسترسی پیدا کنند .بسیاری از موقعیت هایی را که
مردان نمی توانند حفظ کنند زنان کنترل می نمایند .وی اشاره
می کند در مقایسه بین دانش تخصصی افراد ،عامل جنسیت
کامال بی اهمیت است.
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 -8روششناسی پژوهش

 -4متغيرهاي پژوهش و نحوه اندازهگيري آن

جامعه آماری پژوهش حاضر ،حسابرسان شاغل در
سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی بخش خصوصی عضو
جامعه حسابداران رسمی می باشد .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 آنجایی که
جامعه آماری در این تحقیق نامحدود است ،برای تعیین حجم
نمونه از فرمول زیر استفاده شد.

متغیر مستقل در این پژوهش زنان هستند و متغیر وابسته
مولفه فرهنگی حرفه گرایی می باشد .هم چنین متغیرهای
جنسیت ،سن ،محل اشتغال و رتبه شغلی به عنوان متغیرهای
کنترل در نظر گرفته شد.
در این پژوهش مشخصه ی فرهنگی حرفه گرایی از طریق
پرسش نامه ارزش های فرهنگی گری اندازه گیری شده است.
این پرسش نامه شامل شانزده سوال در طیف لیکرت است که
چ هار سوال آن حرفه گرایی را می سنجد که شامل موارد زیر
می باشد:
 حسابداران حرفه ای بهترین کسانی هستند که
قادرند در خصوص نحوه ی اندازه گیری وضعیت و
عملکرد مالی یک شرکت قضاوت کنند.
 حسابداران حرفهای بهترین افرادی هستند که
میتوانند در خصوص این که چه چیزی در
صورتهای مالی باید افشا شود ،قضاوت کنند.
 حرفهی حسابداری باید قواعد و قوانین خود را راساً
تدوین نماید (نه یک نهاد بیرونی).
 حسابداران حرفهای باید آیین رفتار حرفهای را
رعایت کنند.
هم چنین متغیرهای کنترل به صورت زیر قابل اندازه گیری
است:
جنسیت :یک متغیر اسمی است که با مقدار یک و صفر نشان
داده می شود .یک برای جنسیت مرد و صفر برای جنسیت
زن.
سن :یک متغیر نسبی است و عبارت است سن شناسنامه ای
حسابرسان بر حسب سال.
رتبه شغلی :یک متغیر فاصله ای است که با مقدار یک الی 5
نشان داده می شود .اگر پاسخ دهنده دارای رتبه شغلی
حسابرس باشد مقدار یک ،حسابرس ارشد عدد دو ،سرپرست
حسابرسی عدد سه و مدیر عدد چهار و شریک حسابرسی
عدد  5اختصاص داده می شود.
محل اشتغال :یک متغیر اسمی است که با مقدار یک و صفر
نشان داده می شود .اگر حسابرس شاغل در یکی از موسسات
خصوصی حسابرسی باشد مقدار آن یک و در غیر آن صورت
مقدار آن صفر خواهد بود.

2

z  Pq
2

d2

n

در این فرمول:

تعداد نمونه= = Z2a/2 ، nمقدار نرمال استاندارد یعنی 9/21
و  p= q= 1/5و d=1/9
تعداد نمونه آماری بدست آمده مطابق با فرمول باال 21
می باشد که در این تحقیق تعداد  351پرسش نامه میان
حسابرسان به صورت تصادفی توزیع شد و  932پرسش نامه
دریافت گردید .با توجه به قاعده حد مرکزی و و نرمال بودن
متغیرهایی که پرسش نامه آن ها را اندازه گیری می نماید ،
این تعداد از پرسش نامه کافی است.
این تحقیق با توجه به ماهیت ،از نوع تحقیقات کاربردی
است زیرا هدف آن توسعه دانش و آگاهی زمینه اخالق و
فرهنگ در حرفه حسابداری است .هم چنین از نظر روش
توصیفی -پیمایشی است .چارچوب نظری و پیشینه تحقیق نیز
از راه قیاسی 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 .از آنجایی که این تحقیق در یک محیط واقعی
یعنی سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی انجام
شده است ،جزو تحقیقات میدانی به شمار می آید .به منظور
جمع آوری اطالعات مورد نظر و سنجش متغیرهای تحقیق از
پرسشنامه استفاده شده است .در این پژوهش از پرسشنامه
گری 92برای سنجش مولفه حرفه گرایی استفاده شده است.
مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ارزش های
فرهنگی برابر  79درصد محاسبه شد .از آنجایی که این مقادیر
بیش از  17درصد است ،بنابراین پرسشنامه از روایی الزم
برخوردار است .هم چنین برای آزمون فرضیه ها از همبستگی
پیرسون و آزمون مقایسه میانگین دو جامعه (آزمون  )Tاستفاده
می شود .برای تجزیه و تحلیل بیشتر نتایج پژوهش ،از
رگرسیون چند متغیره نیز استفاده شده است.

131

 -8فرضيه ها:
فرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشد:
 حرفه گرایی میان حسابرسان زن و مرد شاغل در
سازمان حسابرسی با هم برابر است.
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 حرفه گرایی میان حسابرسان زن و مرد شاغل در
بخش خصوصی با هم برابر است.
 حرفه گرایی میان حسابرسان زن شاغل در سازمان
حسابرسی و موسسات خصوصی با هم برابر است.
 حرفه گرایی میان حسابرسان مرد شاغل در سازمان
حسابرسی و موسسات خصوصی با هم برابر است.
 -5یافته هاي پژوهش
 -1-5آمار توصيفی پژوهش
حدود  31درصد نمونه آماری زن و  71درصد مرد هستند.
هم چنین  31درصد شاغل در سازمان حسابرسی و  12درصد
نیز شاغل در موسسات حسابرسی خصوصی هستند .توزیع
سنی نشان می دهد که  21درصد حسابرسان بین  99تا تا 31
سال و  32درصد نیز بین  39تا  21سال هستند و بقیه سایر
گروه های سنی را تشکیل می دهند .هم چنین حدود 59
درصد از مشارکت کنندگان در تحقیق در سطح حسابرس و
حسابرس ارشد بوده و 31درصد نیز در سطح سر پرست و بقیه
در سطوح مدیر و شریک حسابرسی قرار دارند .جدول شماره 9
آماره های توصیفی نمره حرفه گرایی را در دو بخش دولتی و
خصوصی گزارش می نماید .مطابق این جدول میانگین
مشخصه ی فرهنگی حرفه گرایی در هر دو بخش تقریبا با هم
برابر هستند.

فرضيه دوم :این فرضیه به صورت زیر نوشته می شود.
 = H0حرفه گرایی میان حسابرسان زن و مرد شاغل در بخش
خصوصی با هم برابر است.
 =H1حرفه گرایی میان حسابرسان زن و مرد شاغل در بخش
خصوصی با هم برابر نیست.
با توجه به جدول  ،2چون سطح معنی داری آماره  Fدر
سطر اول برابر  12/5درصد و باالی  5درصد است ،لذا فرض
برابری واریانس ها رد نمی شود و واریانس حرفه گرایی میان
زنان و مردان برابر فرض می شود .بنابراین برای تایید یا رد
فرضیه  H0باید اطالعات سطر اول را مورد بررسی بیشتر قرار
دهیم .از آن جایی که سطح معنی داری دوم در سطر اول نیز
برابر  1/2درصد و کمتر از  5درصد است ،لذا فرض H0رد می
شود و با اطمینان  25درصد می توان ادعا نمود که حرفه
گرایی میان زنان و مردان در موسسات حسابرسی بخش
خصوصی با هم برابر نیست.
جدول  -2آماره هاي توصيفی مولفه فرهنگی حرفه
گرایی در موسسات دولتی و خصوصی حسابرسی
محل
جنسیت
خدمت

دولتی

 -2-4آزمون فرضيه ها
فرضيه اول  :این فرضیه به صورت زیر نوشته می شود.
 = H0حرفه گرایی میان حسابرسان زن و مرد شاغل در
سازمان حسابرسی با هم برابر است.
 =H1حرفه گرایی میان حسابرسان زن و مرد شاغل در سازمان
حسابرسی با هم برابر نیست.
با توجه به جدول  ،3چون سطح معنی داری آماره  Fدر
سطر اول برابر  79/9درصد و باالی  5درصد است ،لذا فرض
برابری واریانس ها رد نمی شود و واریانس حرفه گرایی میان
زنان و مردان برابر فرض می شود .بنابراین برای تایید یا رد
فرضیه  H0باید اطالعات سطر اول را مورد بررسی بیشتر قرار
دهیم .از آن جایی که سطح معنی داری دوم در سطر اول نیز
برابر  11/7درصد و بزرگتر از  5درصد است ،لذا فرض H0رد
نمی شود و با اطمینان  25درصد می توان ادعا نمود که حرفه
گرایی میان زنان و مردان در سازمان حسابرسی (بخش دولتی)
با هم برابر است.

زنان

خصوصی

دولتی

مردان

خصوصی
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آماره های
توصیفی

حرفه
گرایی

میانگین

2/211

2/199 33/32

میانه

2/751

1/111 33/11

انحراف معیار

9/192

1/291 7/293

حداقل

9/951

93

9/11

حداکثر

1/111

21

92/11

میانگین

2/511

5/939 92/91

میانه

2/751

2/111 91/11

انحراف معیار

1/727

2/992 1/953

حداقل

9/751

99

1/95

حداکثر

1/111

55

91/11

میانگین

2/517

99/151 35/15

میانه

2/751

2/511 32/11
1/1222 1/712

سن سابقه کار

انحراف معیار

1/191

حداقل

9/751

92

9/11

حداکثر

1/111

11

31/11

میانگین

2/272

99/991 32/21

میانه

5/111

1/511 39/11

انحراف معیار

1/193

1/971 1/553

حداقل

9/111

93

9/11

حداکثر

1/111

19

35/11
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جدول  -8آزمون مقایسه ميانگين حرفه گرایی در بخش دولتی
شرح

دولتی

واریانس ها برابر
فرض می شوند.

آماره

سطح

آماره

درجه

F

معنی داري

T

آزادي

1/132

1/797

واریانس ها برابر
فرض نمی شوند.

سطح

تفاوت

معنی داري ميانگين

تفاوت
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انحراف

درصد

استاندارد

پایين

باال

-1/239

76

1/117

-1/919

1/935

-1/512

1/311

-1/315

92/999

1/713

-1/919

1/913

-1/122

1/229

جدول  -4آزمون مقایسه ميانگين حرفه گرایی در بخش خصوصی
شرح

خصوصی

موسسات

واریانس ها برابر
فرض می شوند.
واریانس ها برابر
فرض نمی شوند.

آماره سطح معنی
داري
F
1/038

1/845

آماره

درجه

سطح معنی

تفاوت

T

آزادي

داري

ميانگين

انحراف

درصد

استاندارد

پایين

باال

-9/112

952

1/112

-1/322

1/931

-1/112

-1/992

-9/291

911/211

1/112

-1/322

1/935

-1/119

-1/991

فرضيه سوم  :این فرضیه به صورت زیر نوشته می شود.
 = H0حرفه گرایی میان حسابرسان زن شاغل در سازمان
حسابرسی و موسسات خصوصی با هم برابر است.
 =H1حرفه گرایی میان حسابرسان زن شاغل در سازمان
حسابرسی و موسسات خصوصی با هم برابر نیست.
با توجه به جدول  ،5چون سطح معنی داری آماره  Fدر
سطر اول برابر  2/2درصد و کمتر از  5درصد است ،لذا فرض
برابری واریانس ها رد می شود و واریانس حرفه گرایی میان
زنان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی برابر
فرض نمی شود .یعنی سطح حرفه گرایی میان حسابرسان زن
شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی با هم برابر
نیست.
فرضيه چهارم  :این فرضیه به صورت زیر نوشته می شود.
 = H0حرفه گرایی میان حسابرسان مرد شاغل در سازمان
حسابرسی و موسسات خصوصی با هم برابر است.
 =H1حرفه گرایی میان حسابرسان مرد شاغل در سازمان
حسابرسی و موسسات خصوصی با هم برابر نیست.
با توجه به جدول  ،5چون سطح معنی داری آماره  Fدر
سطر اول برابر  71/1درصد و باالی  5درصد است ،لذا فرض
برابری واریانس ها رد نمی شود و واریانس حرفه گرایی میان
حسابرسان مرد شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات
خصوصی برابر فرض می شود .بنابراین برای تایید یا رد فرضیه
 H0باید اطالعات سطر اول را مورد بررسی بیشتر قرار دهیم.
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تفاوت
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از آن جایی که سطح معنی داری دوم در سطر اول نیز برابر
 1/1و کمتر از  5درصد است ،لذا فرض H0رد می شود و با
اطمینان  25درصد می توان ادعا نمود که میان حسابرسان
مرد شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی با هم
برابر نیست.
 -8-4سایر یافته ها
در قسمت قبل نشان داده شد که حرفه گرایی میان
حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی ،با هم برابر است در
این قسمت اثر متغیرهای کنترل یعنی رتبه شغلی ،جنسیت،
سن و محل اشتغال به صورت یکجا و با هم دیگر بر اساس
رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار می گیرد.
بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره عوامل
تاثیرگذار بر حرفه گرایی حسابرسی عبارتند از رتبه شغلی و
تاهل ،زیرا سطح معنی داری این متغیرها زیر  5درصد است.
هم چنین با توجه به این  71درصد از جامعه مورد آزمون
مردان بودند ،می توان گفت که مرد بودن رابطه مستقیم با
حرفه گرایی دارد.
نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که در
نمونه تحقیق ،متغیرهای محل اشتغال و تحصیالت رابطه ای
با حرفه گرایی ندارند .چون سطح معنی داری این متغیرها
بیشتر از  5درصد است.
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جدول  -5بررسی حرفه گرایی ميان حسابرسان زن و مرد شاغل دو موسسات دولتی و خصوصی
جنس

محل
خدمت

آمارهF

سطح معنی
داري

زنان
مردان

دولتی خصوصی دولتی خصوصی

2/592

1/122

1/111

1/229

1/173

1/711

7/317

1/111

درجه

آماره T

آزادي

سطح

تفاوت

خطاي

معنی داري ميانگين

فاصله اطمينان  55درصد

انحراف

حداقل

حداکثر

9/115

91

1/191

9/933

1/299

1/931

9/1971

3/123

95/231

1/117

9/933

1/311

1/352

9/299

-1/731

59

1/212

-1/919

1/922

-1/113

1/392

-1/173

91/171

1/511

-1/919

1/971

-1/721

1/319

1/912

51

1/152

1/299

1/993

-1/211

1/212

1/915

22/511

1/152

1/299

1/999

1/217

1/221

1/737

911

1/213

1/992

1/919

-1/919

1/229

1/712

915/25

1/239

1/992

1/959

-1/911

1/291

استاندارد

جدول  -6آزمون فرضيه ها
شرح فرضیه

نوع آزمون

سطح معنی داری
(Tدرصد)

نتیجه آزمون

حرفه گرایی میان حسابرسان زن و مرد شاغل در سازمان حسابرسی با هم
برابر است

مقایسه میانگین ها

11/7

تایید فرضیه

حرفه گرایی میان حسابرسان زن و مرد شاغل در بخش خصوصی با هم
برابر است.

مقایسه میانگین ها

1/2

رد فرضیه

حرفه گرایی میان حسابرسان زن شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات
خصوصی با هم برابر است.

مقایسه میانگین ها

2/2

رد فرضیه

حرفه گرایی میان حسابرسان مرد شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات
خصوصی با هم برابر است.

مقایسه میانگین ها

1/1

رد فرضیه

جدول  -7نتایج آزمون رگرسيون چند متغيره
عامل تورم واریانس

متغيرهاي مستقل

ضرایب

آماره T

سطح معنی داري

عرض از مبدأ

2/993

92/219

1/111

-

تحصیالت

1/157

1/522

1/512

9/993

رتبه شغلی

1/921

9/159

1/112

9/192

محل خدمت

1/911

9/277

1/929

9/951

جنسیت

1/932

9/159

1/111

9/912

وضعیت تاهل

-1/915

-9/112

1/131

9/292

ضریب تعیین

Adj.R2

آماره دوربین واتسون

1/117

1/117

9/719

سایر یافته ها

آماره

F

440/4

از این رو خط رگرسیون حرفه گرایی حسابرسان و متغیرهای
کنترل به صورت زیر نوشته می شود:
Y=2/993 + 1/921X1 - 1/915 X2 + 1/234X3+ ε
که در آن:
میزان حرفه گرایی حسابرسان = Y
رتبه شغلی =X1

)(VIF

وضعیت تاهل=X2
جنسیت =X3
مقادیر باقی مانده =ε

معادله باال نشان می دهد که حرفه گرایی حسابرسان تابع
ای است از وضعیت تاهل و رتبه شغلی حسابرسان و مرد بودن.
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رتبه شغلی و مرد بودن رابطه ای مثبت و تاهل رابطه منفی با
حرفه گرایی دارند .یعنی با متاهل شدن حرفه گرایی کاهش
می یابد .هم چنین هر چه رتبه شغلی حسابرسان از حسابرس
به حسابرس ارشد ،سرپرست و مدیر و شریک حسابرسی
افزایش می یابد ،آن گاه حرفه گرایی نیز افزایش می یابد.
 -5نتيجه گيري و بحث
این مقاله حرفه گرایی را در میان زنان شاغل در سازمان
حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی عضو جامعه
حسابداران رسمی مورد مطالعه قرار داده است .شواهد پژوهش
نشان می دهد ،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 شواهد پژوهش بیانگر آن است که حرفه گرایی
با رتبه شغلی رابطه ای مستقیم و با وضعیت تاهل رابطه ای
معکوس دارد .این موضوع نیز با واقعیت منطبق است .به طور
معمول افرادی که به رتبه های شغلی باال در رشته حسابرسی
دست پیدا می کنند ،زمان بیشتری برای یادگیری و کار و
کسب تجربه صرف می نمایند .از این رو حرفه گرایی در آن ها
باالست.
از دیدگاه جنسیتی نیز حرفه گرایی با مرد بودن رابطه ای
مستقیم دارد .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات در حوزه
فرهنگ نظیر هافستد که جامعه ایران را جامعه ای مرد ساالر
شناسایی می کند ،همخوانی دارد .در چنین جوامعی مردان در
مقایسه با زنان پیشرفت بیشتری در حرفه هایی نظیر
حسابداری ،وکالت و پزشکی دارند.
در مسیر توسعه ،جوامعی که بتوانند از نیروی انسانی خود،
اعم از مردان و زنان به بهترین شکل استفاده کنند پیروز
هستند ،اما باید توجه کرد که زنان حسابرس در مسیر پیشرفت
با موانع متعددی روبرو هستند .از جمله ورود آن ها به محیط
هایی که مردان پیش تر وارد شده اند و یا ساعات کارطوالنی
که شرایط را برای یک زن با مسئولیت مادر بودن سخت می
کند .در این زمینه می توان از طریق وضع قوانین رسمی زمینه
حمایت از زنان شاغل فراهم شود .حمایت کارفرمایان ،برنامه
های کاری انعطاف پذیر ،حقظ حقوق و مزایا و کار نیمه وقت
همگی می تواند از محرک های کمک به پیشرفت زنان
محسوب شود.
نتایج این پژوهش آگاهی سودمندی درباره وضعیت ارزش
های فرهنگی حاکم بر حرفه حسابداری در اختیار استفاده
کنندگان نتایج تحقیق قرار می دهد .این نتایج می تواند در
111

برنامه ریزی و سیاست گذاری جذب حسابرسان به ویژه
حسابداران رسمی مورد استفاده سازمان حسابرسی و جامعه
حسابداران رسمی قرار گیرد .برای تحقیقات آتی پیشنهاد می
شود به بررسی جامعه شناختی درباره عدم تمایل زنان حسابدار
به حرفه گرایی پرداخته شود.
هر پژوهشی با محدودیتهایی روبرو است .محدودیت اصلی
این پژوهش ،استفاده از پرسش نامه بوده است که خود یک
محدود ذاتی می باشد .با توجه به اینکه پرسشنامه ،فهم و
ادراک افراد از واقعیت را میسنجد ،اما ممکن است ادراک آن
ها بیانگر واقعیت نباشد.
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