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عوامل متعددی در کیفیت حسابرسی تاثیر دارد که توسط محققان مختلف مورد بررسی قرار گرفته
است اما یکی از عوامل تاثیرگذار بر کیفیت حسابرسی که کمتر توسط محققان مورد بررسی قرار

گرفته است،ویژگی های شخصیتی است.در این راستا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر ویژگی های
شخصیتی بر کیفیت حسابرسی حسابرسان شاغل در استان گیالن می باشد.روش تحقیق از نظر هدف
کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطالعات،توصیفی از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری پژوهش
حسابرسان شاغل در استان گیالن می باشد که در دو سازمان سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات
مستقر بودند.ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد . جهت سنجش متغیرهای
مربوط به شخصیت از دو پرسشنامه 5 عامل بزرگ شخصیتی(FFI-NEO) و پرسشنامه حیطه کنترل

اسپکتور (1988)و جهت سنجش کیفیت حسابرسی از پرسشنامه اوتلی و پیرس 1996 استفاده
گردید.با توجه به محدود بودن تعداد جامعه آماری، به طور سرشماری تعداد 84 پرسشنامه بین تمام

افراد جامعه آماری توزیع گردید که 79 پرسشنامه جمع آوری گردید. نتايج داده هاي آماري با استفاده از
نرم افزار SPSS 20 وpls2 Smart مورد بررسی قرار گرفت. يافته هاي پژوهش حاکی از اين است
که از 7 عامل شخصیتی ،کانون کنترل خارجی بیشترین تاثیر را در کیفیت حسابرسی دارد که جهت

تاثیر، منفی می باشد.بعد از کانون کنترل خارجی،متغیرهای کانون کنترل داخلی،وظیفه شناسی و روان
رنجوری به ترتیب در کیفیت حسابرسی تاثیر دارد.که جهت تاثیر کانون کنترل داخلی و وظیفه شناسی

مثبت و تاثیر روان رنجوری بر کیفیت حسابرسی منفی می باشد. متغیرهای برون گرایی،سازگاری و
تجربه پذیری تاثیری در کیفیت حسابرسی حسابرسان شاغل در استان گیالن ندارد.
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