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The term glass ceiling refers to the invisible artificial barriers 

formed by attitudinal and organizational prejudices, which 

prevent women from holding senior executive positions. The 

purpose of this study is to investigate the effect of female 

auditors’ glass ceiling beliefs on tenure intentions, considering 

the mediating variable role of psychological empowerment. This 

study is a descriptive and correlational study and the statistical 

population of the study consists of female auditors working in 

member institutions of the Iranian Association of Certified Public 

Accountants (IACPA). The information required for this study 

was collected by completing a questionnaire by 116 female 

auditors in 1400. In this study, in order to measure the beliefs of 

the glass ceiling, the constructs of denial, resilience, resignation, 

and acceptance have been applied, and in order to test the 

hypotheses, structural equation modeling using the least-squares 

method has been used. The results of testing the hypotheses using 

SmartPLS 3 indicated the positive and significant effect of denial 

and resilience and the negative and significant effect of 

acceptance on the psychological empowerment of female 

auditors. The results also showed that the constructs of denial and 

resilience through the construct of psychological empowerment 

have an effect on tenure intentions, but the indirect effect of 

resignation and acceptance on the tenure intentions is not 

significant. Hence, part of the higher tendency of female auditors 

to leave auditing firms than male auditors can be attributed to the 

beliefs of the glass ceiling. 
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1-Introduction 

Empirical evidence suggests the existence of a glass ceiling in the 
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accounting profession. Glass ceiling beliefs in women have important 

effects on career outcomes such as job satisfaction, organizational 

commitment, and turnover intentions. That is, to the extent that women 

believe that there is a glass ceiling, their commitment to the workplace 

diminishes and they lose their motivation to upgrade their empowerment, 

which can lead to turnover intentions (Cohen et al., 2020). Glass ceiling 

beliefs can be so strong that women leave the institution even before they hit 

the glass ceiling (Lupu, 2012). However, leaving the organization is one of 

the most costly events that occur in auditing firms and makes the firm incur 

high tangible and intangible costs (Ganji and Arab Mazar Yazdi, 2021).  

Accordingly, the aim of this study is to investigate the effect of female 

auditors’ glass ceiling beliefs on turnover intentions by considering the 

mediating role of psychological empowerment.  

 

2- Research Hypotheses 

In this research, based on the theoretical foundations and previous 

research, the following hypotheses are presented: 

H1: Denial has a positive and significant effect on the psychological 

empowerment of female auditors. 

H2: Resilience has a positive and significant effect on the psychological 

empowerment of female auditors. 

H3: Resignation has a negative and significant effect on the 

psychological empowerment of female auditors. 

H4: Acceptance has a negative and significant effect on the 

psychological empowerment of female auditors. 

H5: Psychological empowerment of female auditors has a negative and 

significant effect on tenure intentions.  

H6: Psychological empowerment mediates the relationship between 

denial and tenure intentions.  

H7: Psychological empowerment mediates the relationship between 

resilience and tenure intentions.  

H8: Psychological empowerment mediates the relationship between 

resignation and tenure intentions.  

H 9: Psychological empowerment mediates the relationship between 

acceptance and tenure intentions. 

 

3- Methods 

A structured questionnaire was used to gather the data for this study. 
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The statistical population of the study consists of female auditors working in 

member institutions of the Iranian Association of Certified Public 

Accountants (IACPA). Out of the more than 400 online questionnaires that 

were sent out, 116 usable responses were returned. 

The questionnaire contained two sections. Section A consisted of 

questions to gain demographic information about the respondents, such as 

organizational position, work experience, marital status, and age. Section B 

contained questions related to glass ceiling beliefs, psychological 

empowerment, and tenure intentions. In order to measure the constructs of 

denial, resilience, resignation, and acceptance, which are considered as 

components of glass ceiling beliefs, Smith et al.'s Career Path Survey (2012) 

was used. Tenure intentions were measured by four items that were adapted 

from Dalton et al. (2014) and Gim and Ramayah (2020). Finally, 

psychological empowerment was measured using a six-item questionnaire 

adopted from Spritzer (1995). In this study, hypotheses testing was 

conducted by using SmartPLS 3. 

 

4- Results 

This study evaluated the structural model by examining the significance 

of path coefficients, effect size (𝑓2), coefficient of determination (𝑅2), and 

variance inflation factor (VIF). It was found H1 was supported, indicating 

that denial maintains a positive and significant effect on the psychological 

empowerment of female auditors (b= 0.230, t= 2.219, p= 0.027, 𝑓2 = 

0.042). Resilience also has a significant positive influence on the 

psychological empowerment of female auditors (b= 0.256, t= 2.337, p= 

0.020, 𝑓2 = 0.070), thus H2 was supported. The results revealed that 

resignation has no significant effect on the psychological empowerment of 

female auditors (b= -0.134, t= 1.136, p= 0.256, 𝑓2 = 0.014), indicating no 

support for H3. As for H4, in which it was hypothesized that acceptance 

would have a negative influence on the psychological empowerment of 

female auditors, the results showed a significant and negative relationship (b 

= -0.247, t = 2.279, p= 0.023, 𝑓2 = 0.076). Therefore, H4 was supported. In 

regards to H5, in which it was hypothesized that psychological 

empowerment would negatively influence tenure intention, the results also 

supported this relationship (b= -0.465, t= 5.324, p= 0.000, 𝑓2 = 0.276). 

Also, this study examined the mediating effects of psychological 

empowerment on the relationships between the four elements of the glass 

ceiling beliefs and turnover intentions. The findings reveal that there is an 
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indirect mediation (full mediation) effect of psychological empowerment on 

the relationship between denial (b = -0.107, t = 2.065, p= 0.039) and 

turnover intentions. Therefore, H6 was supported. There is an indirect 

mediation effect on the relationship between the resilience (b = -0.119, t = 

1.964, p= 0.050) and turnover intentions, thus H7 was supported. The results 

of testing the eighth and ninth hypotheses indicate that constructs of 

resignation (b = 0.062, t = 1.189, p= 0.235) and acceptance (b = 0.115, t = 

1.757, p= 0.080) due to psychological empowerment do not have a 

significant effect on turnover intentions. Thus, H8 and H9 were not 

supported.  

 

5- Discussion and Conclusion 

The aim of the present study was to investigate the effect of female 

auditors' glass ceiling beliefs on turnover intentions by considering the 

mediating variable role of psychological empowerment. In order to achieve 

this goal, nine hypotheses were proposed. The results of testing the 

hypotheses indicate the positive and significant effect of denial and 

resilience and the negative and significant effect of acceptance on the 

psychological empowerment of female auditors. The results also show that 

the constructs of denial and resilience through the construct of psychological 

empowerment have an effect on the turnover intentions, but the indirect 

effect of resignation and acceptance on the turnover intentions is not 

significant.  

The results of this study indicate that part of the higher tendency of 

female auditors to leave auditing firms than male auditors can be attributed 

to the beliefs of the glass ceiling. The results of this study show that it is 

important to pay attention to the beliefs of glass ceiling and create solutions 

to reduce these beliefs in order to optimally manage human resources.  

 

Keywords: Glass Ceiling Beliefs, Psychological Empowerment, Turnover 

Intentions, Female Auditors.  
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ای حسابرسان زن بر قصد ترک مؤسسه حسابرسی: بررسی تأثير باورهای سقف شيشه

 نقش متغير ميانجی توانمندی روانشناختی

 
 2دکتر امین رستمی  ،1*دکتر فهیمه ابراهیمی

 

 ازمانیسای بیانگر موانع مصنوعی نامرئی است که توسط تعصبات نگرشی و اصطالح سقف شیشهچکیده: 

رهای ر باودارد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیهای اجرایی ارشد باز میگیرد و زنان را از سمتشکل می

 ای حسابرسان زن بر قصد ترک مؤسسه حسابرسی با در نظر گرفتن نقش متغیر میانجیسقف شیشه

 نیا یمارآجامعه توانمندی روانشناختی است. این مطالعه یک پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است و 

 ا شریکحسابرسان زن شاغل در مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی از رده کمک حسابرس تپژوهش را 

سابرسان حاز  نفر 116توسط اطالعات مورد نیاز این پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه  .دهندیم لیتشک

ای از . در این پژوهش به منظور سنجش باورهای سقف شیشهآوری شده استجمع 1400در سال  زن

الت معاد یسازاز مدل هاهیبه منظور آزمون فرضگیری و پذیرش و پذیری، کنارههای انکار، انعطافسازه

گیری از ها با بهرهآزمون فرضیهاست. نتایج حاصل از استفاده شده  یمربعات جزئ نیبه روش کمتر یساختار

فی و پذیری و تأثیر منهای انکار و انعطافسازه مثبت و معنادار ریتأثبیانگر  3نسخه   SmartPLSافزارنرم

د که ان دامعنادار سازه پذیرش بر توانمندی روانشناختی حسابرسان زن بود. همچنین نتایج پژوهش نش

ی تأثیر سابرسطه سازه توانمندی روانشناختی بر قصد ترک مؤسسه حپذیری به واسهای انکار و انعطافسازه

 نیستند. نادارگیری و پذیرش بر قصد ترک مؤسسه حسابرسی معهای کنارهدارند، اما تأثیر غیرمستقیم سازه

رد را مرسان از این رو، بخشی از تمایل باالتر حسابرسان زن برای ترک مؤسسات حسابرسی نسبت به حساب

 ای نسبت داد. ه باورهای سقف شیشهتوان بمی

سی، توانمندی روانشناختی، قصد ترک مؤسسه حسابر ای،باورهای سقف شیشه: هاهواژکلید 

 حسابرسان زن.

                                                           
 . استادیار گروه حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران )نویسنده مسئول(.1
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 مقدمه .1

مند شدده در طول سه دهه گذشته ادبیات حسابداری به مسائل حضور زنان در حرفه عالقه

عالقمندی تاریخچه تدالش زندان بدرای ورود بده ( و منشأ این 2008، 1امبرین و المبرتاست )د

(. 2021گدردد )زارعدی و همکداران، برمی 1980حرفه حسابداری و حسابرسی است که به دهه 

های وارد شدده بده حرفده ها بیانگر این است که تا پایان قرن بیستم زنان به اکثریت گروهبررسی

. گزارش روند انجمن حسابداران (0212، 2)دیدیا و فالشر اندحسابداری و حسابرسی تبدیل شده

آموختگددان جدیددد درصددد دانش 51حدداکی از آن اسددت کدده  2019در سددال  3رسددمی امریکددا

کارشناسی و کارشناسی ارشد، زن هستند. در این گزارش به این موضوع اشاره شدده اسدت کده 

کده اندد و علدی رغدم اینها زنان جنسدیت غالدح حسابرسدان جدیدد را تشدکیل دادهاگرچه دهه

اندد، زندان هایی را برای بهبود شرایط کاری زندان فدراهم کردهمؤسسات حسابرسی بزرگ مشوق

در دهندد. درصد از شرکا را در مؤسسات حسابرسی مورد بررسی امریکدایی تشدکیل می 23تنها 

، در شدهریور مداه سدال 4ایران نیز، بر اساس اطالعات مندرج در سایت جامعه حسابداران رسمی

حسابدار رسدمی شداغل )شداغل شدریک و شداغل در اسدتخدام( در مؤسسدات  9516از  1400

 1/9نفدر )حددود  154حسابرسی عضو جامعه حسدابدارن رسدمی و سدازمان حسابرسدی، تنهدا 

سسده پدژوهش و ؤترین آمار متازهدرصد( از حسابرسان، زن هستند. این در حالی است که طبق 

 از جمعیدت( درصدد 6/47)حدود نیمدی  1397-98 تحصیلی سال ، تا5ریزی وزارت علومبرنامه

آموختگدان زن و و مدرد در رشدته دهند و این نسدبت برابدر دانشتشکیل می دانشجویی را زنان

از این رو حسابداری به عنوان یک جهان کوچک اجتماعی مدنعک   حسابداری نیز مصداق دارد.

یقت از لحاظ تاریخی، زنان های جنسیتی ساختاری در جامعه مدرن است. در حقکننده نابرابری

در حسابداری برای غلبه بر ساختارهای اجتماعی سفت و سخت، تبعدی،، تصدورات نادرسدت و 

(. آنها همدواره 2015و همکاران،  6اند )فلینهای مادری و شغلی تالش کردهتعارض بین خواسته

ان مدادر و همسدر های سنگینی که در خانواده به عندواند که با در نظر گرفتن مسئولیتکوشیده

(، شدرایط کدار و زنددگی خدود را بدر 1400دارند و با دارا بودن ژن مادری )دیباکیا و همکاران، 

(. اگرچده ایدن 2021اساس فشار و حجم کار و مسیر پیشرفت متعادل کنند )زارعی و همکاران، 

ان بدا ها موقعیت زنان را در حرفه حسدابداری تغییدر داده اسدت، امدا ایدن تغییدر هدم زمدتالش

ای متوقف شده است. اسدتعاره سدقف شیشده 7ایهای بیشتر تا سقف شیشهها و فرصتموقعیت



 39 ...اي حسابرسان زن بر قصد بررسی تأثير باورهاي سقف شيشه

اغلح برای توصیف موانع در مقابل زنانی که به دنبال ارتقا بده سدطوح بداالی سدازمانی هسدتند، 

ای بیدانگر مواندع (. بده بیدان دیگدر، سدقف شیشده2012و همکداران،  8شود )اسمیتتعریف می

گیدرد و زندان را از رئی اسدت کده توسدط تعصدبات نگرشدی و سدازمانی شدکل میمصنوعی نام

(. این موانع لزوماً موانع خارجی 2016و همکاران،  9دارد )سیبونیهای اجرایی ارشد باز میسمت

توانند موانعی باشند که زنان به وجود آنها باور دارند و ناآگاهانه آنها را در ذهدن نیستند، بلکه می

توانندد گذارندد و میزند و با وجود نامرئی بودن روی تصمیمات شغلی آنهدا تدأثیر میساخود می

(.  این پدیدده 1394تر از موانع خارجی داشته باشند )اللهیاری و همکاران، اثراتی به مراتح مهم

ها وجود دارد، به دلیل ساعات کار بسیار طوالنی و غیر قابل انعطاف اگرچه در بسیاری از سازمان

گیرانه کده باعدت تضداد بدین کدار و های مکرر و سدختاالجلحرفه حسابرسی و وجود ضرب در

 (. 2012، 10کند )لوپوبیشتر خود را نمایان می ،شودهای خانوادگی میمسئولیت

ای در حرفه حسابداری و حسابرسی در با وجود شواهد زیادی از وجود سقف شیشه

اند. ار دادهها مورد بحت قرهای زنان را در این حرفهتواناییسرتاسر جهان، مطالعات تجربی اخیر 

 140ایج ( در یک مطالعه فراتحلیل و با بررسی نت2015) 11به عنوان، مثال پست و بایرون

ده باز مطالعه به این نتیجه رسیدند که نمایندگی زنان در هیأت مدیره رابطه مثبتی با

ان در هیأت ن نتیجه رسید که افزایش نمایندگی زن( نیز به ای2021) 12حسابداری دارد. احمد

واهدی ش( نیز 2022) 13شود. منیف و چریفمدیره منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی می

ی ابرسهای زنان شریک در مؤسسات حسابرسی و نقش آنها در ارتقای کیفیت حساز توانمندی

جا که ز آنبرای پیشرفت است و ا به دست آوردند. این موارد نشان دهنده ظرفیت باالی زنان

ظور حرفه حسابداری و حسابرسی شاهد حضور هرچه بیشتر زنان است الزم است که، به من

 رفه،های زنان در جهت موفقیت مؤسسه حسابرسی و حگیری از استعدادها و توانمندیبهره

 موانع پیشرفت آنها را مرتفع نمود. 

و  16؛ کوهن2014و همکاران،  15؛ داون 2014و همکاران،  14های پیشین )دالتونپژوهش

ای در زنان، یا به عبارت دیگر طرز ( بیانگر این است که باورهای سقف شیشه2020همکاران، 

ای به عنوان مانعی برای دستیابی به سطوح تفکر و دیدگاه زنان در مورد وجود سقف شیشه

ها و پیامدهای شغلی مانند دیدگاه(، اثرات مهمی بر 2012باالی سازمانی )اسمیت و همکاران، 

دارد. بدین معنا که به میزانی که  19و تمایل به ترک شغل 18، تعهد سازمانی17رضایت شغلی
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ای وجود دارد تعهدشان به محیط کاری کاهش یافته و انگیزه زنان معتقدند که سقف شیشه

فای فعاالنه نقش شغلی و به عبارت دیگر ای 20های روانشناختیخود را برای ارتقای توانمندی

تواند منجر به ترک شغل در حسابرسان شود )کوهن و همکاران، دهند که میخود از دست می

توانند آنقدر قوی باشد که زنان حتی قبل از برخورد با ای می(. باورهای سقف شیشه2020

 (. این در حالی است که ترک مؤسسات2012ای مؤسسه را ترک کنند )لوپو، سقف شیشه

دهد و ترین رویدادهایی است که در مؤسسات حسابرسی رخ میحسابرسی یکی از پرهزینه

سازد )گنجی و عرب مازار یزدی، های مشهود و نامشهود زیادی میمؤسسه را متحمل هزینه

، 21( و آمار ترک مؤسسات حسابرسی توسط زنان بیشتر از مردان است )پسوارک و ویاتور2021

(. از این رو، این پژوهش به دنبال  1395، مهرانی و همکاران، 2015ن، ؛ فلین و همکارا2006

توان بخشی از آمار باالتر ترک مؤسسات حسابرسی توسط آیا می"پاسخ به این سؤال است که 

آیا "و  "ای زنان نسبت داد؟حسابرسان زن نسبت به حسابرسان مرد را به باورهای سقف شیشه

د از طریق تأثیر بر توانمندی روانشناختی زنان بر تمایل به تواننای میباورهای سقف شیشه

  "ترک مؤسسه حسابرسی توسط حسابرسان زن تأثیر بگذارند؟

ی حسابرسان زن بر ابر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر باورهای سقف شیشه

نشناختی تمایل به ترک مؤسسه حسابرسی با در نظر گرفتن نقش متغیر میانجی توانمندی روا

زنان است. پرداختن به این موضوع از این نظر حائز اهمیت است که مطابق با آمار منتشر شده، 

سال و هفت  کیروز )معادل  571 یرانیا یسسات حسابرسؤدر م متوسط ماندگاری حسابرسان

(. از این 2021)گنجی و عرب مازار،  است یسه ساله جهان نیانگیکمتر از م اریماه( است که بس

رو، هزینه ترک مؤسسات حسابرسی در کشور ما بسیار چشمگیر است و هر کوششی در جهت 

شناخت عوامل مؤثر بر آن در جهت کاهش آن حائز اهمیت است. افزون بر این، از آنجا که 

میت و همکاران، اند )اسای زنان را مورد بررسی قرار دادهمطالعات کمی باورهای سقف شیشه

تواند منجر به گسترش دانش در این حوزه و شناخت (، پرداختن به این موضوع می2012

پیامدهای نامطلوب آن گردد. در نهایت، از آنجا که شواهد به این نکته اساسی اشاره دارند که 

 ها و جوامع در کنار افزایش تعداد زنان در تمام سطوح عملی موقعیت و قدرت، وضعیتملت

(، جامعه انتظار توجه بیشتری به زنان دارد. از 2021بهتری خواهند داشت )زارعی و همکاران، 

ها از جمله این رو، انجام تحقیقات بیشتر برای توسعه عدالت بین زنان و مردان در همه زمینه
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 حسابرسی ارزشمند است.

 سپ ، مدلشود. در این پژوهش نخست به مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته می

 ها ارائهشناسی پژوهش و یافتهگردد. در ادامه روشها ارائه میمفهومی پژوهش و فرضیه

 شود. گیری پژوهش بیان میگردد، در نهایت بحت و نتیجهمی

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2

استریت مطرح شد توسط روزنامه وال 1986ای نخستین بار در سال اصطالح سقف شیشه

های مختلفی جهت تبیین نادر بودن (. در حوزه حسابداری دیدگاه1997، 22یومانسکی)هول و 

گیری از نظریه ( با بهره2012های ارشد سازمانی مطرح شده است. لوپو )زنان در سمت

( معتقد است که اکثر زنان تمایل دارند که بین 1991)24های فردی حکیمانتخاب 23ترجیح

ی تعادل و آشتی ایجاد کنند و آنها اولویت را به کار خود زندگی خانوادگی و زندگی کار

های ارشد سازمانی دست یابند زیرا این توانند به سمتدهند. به اعتقاد وی این افراد نمینمی

امر مستلزم آن است که فرد در مورد زندگی خود تصمیماتی را اتخاذ کند که مایل به انجام آن 

ر بودن زنان در سطوح ارشد مؤسسات حسابرسی را بر اساس ( نیز ناد1998) 25نیست. برناردی

دهد. هول و انتخاب شخصی آنها برای اولویت دادن به زندگی خانوادگی به بهای کار توضیح می

توان از سه دسته تئوری ای می( معتقدند که برای تبیین علل سقف شیشه1997یومانسکی )

و تئوری متمرکز بر  27متمرکز بر ساختار  ، تئوری26متمرکز بر شخص استفاده کرد: تئوری

. در تئوری متمرکز بر شخص این دیدگاه مطرح است که کمبود زنان در 28سوگیری

های شخصیتی آنان و الگوهای رفتاری است که باعت های مدیریتی به دلیل ویژگیموقعیت

این تئوری زنان  های مدیریتی کمتر مناسح باشند.شود زنان در مقایسه با مردان برای نقشمی

های قاطعیت و حل مسئله که برای رهبری مؤثر ضروری هستند را به عنوان افراد فاقد مهارت

ها و کند. تئوری متمرکز بر ساختار نیز معتقد است که زنان به دلیل خط مشیمعرفی می

انند توهای گسترده در قدرت سازمانی و ساختار کنترلی که به نفع تسلط مردان است نمیرویه

جنیستی نقش های به سطوح باالی مدیریتی دست یابند. در تئوری متمرکز بر سوگیری، کلیشه

شوند و های عاطفی قوی همراه میها معموالً با ارزشکنند. کلیشهمهمی را ایفا می

هایی در مورد نحوه تفکر و عمل زنان و مردان به عنوان تابعی از جنسیت افراد ایجاد داوریپیش
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 ند. کنمی

ا ر( یکی از علل عدم رضایت شغلی و ترک مؤسسه حسابرسی 2006پسوارک و دیاتور )

ردان مشتر از ن بیتضاد کار و خانواده عنوان کردند و به این نتیجه رسیدند که این تأثیر در زنا

های ( معتقدند که موانع فردی عمدتاً توسط محدودیت2008است. دامبرین و المبرت )

اند. یدهشوند و موانع سازمانی و اجتماعی به شدت در هم تنعی تعیین میسازمانی و اجتما

 سی بزرگسابرحای از حسابرسان مادر شاغل در چهار مؤسسه های آنها با استفاده از نمونهیافته

رای بهای ضمنی و صریحی را به دلیل تمایل محدودیت هادر فرانسه نشان داد که سازمان

 ر راخواهند معضل خانواده و کاکنند و زنانی که میعمال میخنثی کردن اثرات مادری ا

قدند نها معتگیرند. آمدیریت کنند راهکارهایی را برای ایجاد تعادل بین کار و زندگی به کار می

دل که مدیریت این معضل در درازمدت دشوار است و منجر به مسیرهای فردی خارج از م

گردد. متخصص سطوح باالی مؤسسات حسابرسی میشود و باعت کمبود زنان در سازمانی می

ان شدن در یک زمینه خاص از حسابرسی و حرکت افقی به وظایف پشتیبانی سایر حسابرس

یمه ساختاری نمصاحبه  23( نیز با تکیه بر 2012ای از این مسیرهای فردی هستند. لوپو )نمونه

 را تأیید کرد. با حسابرسان مرد و زن فرانسوی وجود این مسیرهای جایگزین 

ع جدی ( نیز معتقدند که در حرفه حسابداری وظایف مادری مان2015فلین و همکاران )

اس ر اسانداز پیشرفت زنان است و قضاوت در مورد ترفیع و پیشرفت شغلی زنان ببرای چشم

ها و یگیرد و توانایهای خانوادگی و نیات آینده آنها صورت میای و مسئولیتهای کلیشهنقش

 عملکرد یابیگیرد. همچنین در حرفه حسابداری فرایندهای ارزمالک قرار نمی دستاوردهای آنها

زنان  شرفتاند که از ابتدا مانع پیهای مردانه طراحی شدهو ارتقا به طور سنتی حول ویژگی

محل  ت درگردند. فرایندهای ارتقای مؤسسه بدون توجه به کیفیت کار به حضور طوالنی مدمی

موانع  ر ازنها معتقدند که موانع شغلی در حرفه برای زنان خیلی زودتدهند. آکار اهمیت می

 شوند. برای مردان پدیدار می

( نیز به این نتیجه رسیدند که حسابداران زن چینی در طول مسیر 2016) 29ژائو و لرد

ترین مانع، ادراک ضمنی نسبت به عملکرد شغلی شوند و اصلیشغلی با موانع زیادی مواجه می

( نیز به عدم وجود تعادل جنسیتی 2019و همکاران ) 30دار شدن است. بالدارلیپ  از بچه زنان

در جامعه دانشگاهی حسابداری در  31ایهای سقف شیشه ای و صخره شیشهو همچنین پدیده
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ایتالیا اشاره کردند. مطابق با این پژوهش ظهور دانشگاهیان زن در حسابداری دشوار بوده است، 

اند و ساز و کارها، فرآیندها را به سمت ترجیح دادن دانشمندان گیرندگان مرد بودهزیرا تصمیم

کنند. همچنین هویت زن به عنوان مادر و همسر موانعی را برای حسابداری مرد هدایت می

هایی از زنان محقق حسابداری باید ایجاد پیشرفت زنان ایجاد کرده است. آنها معتقدند که شبکه

یت سایر زنان حمایت گردد تا هم سرمایه تحقیقاتی و هم فرآیند تولید پژوهش شود و از ترب

 تقویت شود. 

های ندر کشورها و سازماکه زنان  ( به این نتیجه رسیدند2016سیبونی و همکاران )

ر دنسبت به مردان  یاغلح دستمزد کمتر کنند وای را تجربه میمختلف وجود سقف شیشه

 یشتریب یتیجنس یکه برابر ییهاکشورها و سازماندر کنند. یم افتیمشابه در هایسمت

 .شودمیدارند بهتر عمل 

گروه و  ( به این نتیجه رسیدند که بین تعداد اساتید زن در یک2021دیدیا و فالشر )

ه کنند رابطتعداد دانشجویان دختر آن گروه که به سمت شریک مؤسسه حسابرسی پیشرفت می

ه سیدند کریجه گیری از نظریه الگوی نقش به این نتد دارد. آنها با بهرهمثبت و معناداری وجو

در  محیط آموزشی بر مسیر شغلی فرد تأثیرگذار است. از این رو، تشویق تنوع جنسیتی

لگوی اوان ها بر تنوع جنسیتی حرفه نیز اثرگذار است؛ زیرا زنان هیأت علمی به عندانشگاه

ان زن تخصصکنند. آنها معتقدند که استفاده از شبکه مل میموفقیت برای دانشجویان دختر عم

 تواند کمک کننده باشد. در دانشگاه و صنعت می

یت ( در پژوهشی به بررسی رابطه بین حجم کار حسابرسی و کیف2022منیف و چریف )

بطه کنندگی حضور شریک زن در مؤسسه حسابرسی در این راحسابرسی و همچنین اثر تعدیل

ی ابرسآنها به این نتیجه رسیدند که با افزایش حجم کار حسابرسی کیفیت حس پرداختند.

کاهش یافته و حضور شریک زن در مؤسسه حسابرسی باعت کاهش اثر معکوس حجم کار 

 شود.حسابرسی بر کیفیت حسابرسی می

( با بکارگیری ابزار پرسشنامه و مصاحبه ساختار 2021در ایران نیز، زارعی و همکاران )

های پذیرفته شده در بورس اوراق یافته با زنانی که دارای تجربه کاری در دایره مالی شرکت

بهادار تهران بودند، به این نتیجه رسیدند که تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر بینش شغلی زنان به 

گیری احتمالی برای تغییر کارفرما بر اساس قضاوت آنان، به ترتیح محیط کاری ور تصمیممنظ
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پذیری در حرفه حسابداری است. مطابق با نتایج، حقوق و مزایا کمترین اهمیت را بهتر و انعطاف

پذیر تمایل به کار کردن در حوزه برای آنان دارد و اکثر زنان به دلیل ساعات کاری انعطاف

 دارند و به طور کلی تمایل به کار در زمینه مالیات و حسابداری بهای تمام شده ندارند.  آموزش

دار در عوامل موثر بر موفقیت شغلی زنان حساب( به بررسی 1392رحمانی و آدم پیرا )

ی و ودن مرببارا که عوامل فردی، تعادل بین کار و خانواده و د پرداختند. آنها دریافتند ایران

فقیت ا موببوده و  ثر بر موفقیت شغلی زنان حسابدارؤهای اجتماعی از عوامل مبکهحضور در ش

غلی شقیت شغلی رابطه معناداری دارند، در صورتی که عوامل اجتماعی و گرایش شغلی با موف

 رتبه نتریباال زنان حسابدار ارتباط معناداری ندارند. همچنین مشخص گردید که عوامل فردی

 .باشدمی دارا موفقیت به دستیابی در را

بررسی پیشایندها و پسایندهای احساس ( در پژوهشی به 1395مهرانی و همکاران )

 مهپرسشنا 136کمک بههای این پژوهش دادهپرداختند.  حسابرسیه تبعی، جنسیتی در حرف

دست آمد های حسابرسی تکمیل شده بود، بهمؤسسه در شاغل زن حسابرسان توسط که برخط

که  بودتحلیل شد. نتایج پژوهش حاکی از این  و سازی معادالت ساختاری تجزیهو با روش مدل

تری تر، سطح کمهایی با شرایط سازمانی و عوامل فردی مستحکمحسابرسان شاغل در مؤسسه

کنند. افزایش این احساس تبعی، در حسابرسان، موجح از تبعی، جنسیتی را احساس می

شود که از رفتارهای شهروندی سازمانی خود در سازمان بکاهند یا رفتار انحرافی سازمانی را می

 .خود بپرورانند مؤسسه را در ذهن ترک هدر پیش بگیرند و در نهایت انگیز

قای ثیر جنسیت و وابستگی در دوران کودکی بر ارتأت( در پژوهشی 1399عرب نژاد )

ستان اشامل حسابداران  پژوهشجامعه آماری را مورد بررسی قرار داد.  شغلی حسابداران

 ن کودکی برجنسیت و وابستگی در دورا داد کهها نشان یافته .نفر بود 191گلستان مشتمل بر 

و  ارنددثیر دارد و زنان نسبت به مردان پیشرفت شغلی کمتری أت ارتقای شغلی حسابداران

خود  نسیتثیری منفی و کاهنده دارد. جأافزایش وابستگی به والدین بر سیر پیشرفت شغلی ت

لدین ربیت واوع تثیر دارد و درجه وابستگی افراد عالوه بر نأنیز بر وابستگی در دوران کودکی ت

 .باشدجود میان زنان و مردان نیز میهای جنسیتی موثر از تفاوتأمت

ثر بر تمایل خروج ؤبه شناسایی عوامل م یپژوهش( در 1400گنجی و همکاران )

با استفاده از  آنها. در راستای دستیابی به این هدف، پرداختندحسابرسان از حرفه حسابرسی 
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مند پیشینه پژوهش نظامهای حاصل از مرور بنیاد چندگانه به تحلیل دادهاستراتژی نظریه داده

یافته مشتمل . نهایتًا مدل توسعهندنفر از خبرگان حرفه حسابرسی پرداخت 18و نیز مصاحبه با 

های عوامل فردی، عوامل شغلی، پیوندهای شرایط )مشتمل بر مقولهه بر چهار دست

 های شغلی/سازمانی،های موسسات، جو سازمانی ادارک شده، نگرشسازمانی، ویژگیدرون

ای(، بستر )مشتمل بر عوامل در سطح کالن و الزحمه حسابرسی، پیشرفت در کارراهه حرفهحق

 .سازی گردیدها و پیامدها ارائه و مفهومدر سطح حرفه(، کنش

 های اندکیهای انجام شده بیانگر این است که پژوهشبررسی ادبیات و پیشینه پژوهش

های هساز تبییناند. در ادامه به سی قرار دادهای را مورد بررپیامدهای باورهای سقف شیشه

 شود.یته مای مورد استفاده در این پژوهش و توانمندی روانشناختی پرداخباورهای سقف شیشه

س چهار توانند بر اسا( زنان می2012مطابق با اسمیت و همکاران ) -ایسازه سقف شیشه

باورهایی  53و پذیرش 34گیری، کناره33پذیریانعطاف، 32ای انکارگروه مختلف از افکار کلیشه

 ان و مردان درانکار عبارت است از عقیده در مورد اینکه زن ای داشته باشند.درباره سقف شیشه

شوند. رسیدن به رهبری و پیشرفت شغلی با مسائل و مشکالت مشابهی مواجه می

ر دای را بشکنند. قف شیشهپذیری باوری است که در آن زنان قادر هستند که سانعطاف

تری بیش گیری اعتقاد بر این است که زنان در دنبال کردن پیشرفت شغلی عواقح منفیکناره

ستن ای برای عدم تالش برای شکشوند و بنابراین دالیل عمدهنسبت به مردان متحمل می

زندگی  یگرد ای در زنان وجود دارد. در پذیرش، اعتقاد بر این است که زنان اهدافسقف شیشه

دارای  پذیریدهند. از این رو، انکار و انعطافمانند خانواده را بر پیشرفت شغلی ترجیح می

توانند به یمبینانه هستند؛ زیرا این دیدگاه مشترک در آنها وجود دارد که زنان رویکرد خوش

ه و انه بوددبینگیری و پذیرش دارای رویکرد بسطوح باالی سازمانی دست یابند. در مقابل، کناره

 ه منظوربوهش در این رویکرد زنان اهداف دستیابی به سطوح باالی سازمانی ندارند. در این پژ

فاده است گیری و پذیرشپذیری، کنارههای انکار، انعطافای از سازهسنجش باورهای سقف شیشه

 شود. می

(، 1995) 36زرمطابق با تعریف ارائه شده توسط اسپریت -سازه توانمندی روانشناختی

گیری فعال، در مقابل توانمندی روانشناختی یک سازه روانشناسی است که اشاره به جهت

خواهد و احساس گیری است که فرد میگیری فعال، جهتمنفعل، در نقش شغلی دارد. جهت
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تواند نقش و زمینه کاری خود را شکل دهد. احساس شایستگی، احساس مؤثر کند که میمی

(. 1995الل، معناداری و اعتماد، ابعاد توانمندی روانشناختی هستند )اسپریتزر، بودن، استق

ای بر توانمندی ها شواهدی از تأثیر باورهای سقف شیشههای پیشین در سایر زمینهپژوهش

؛ لطیفی 1394و همکاران،  اللهیاری؛ 1388اند )طالقانی و همکاران، روانشناختی زنان ارائه کرده

پذیری و های انعطاف(. از این رو، در این پژوهش انتظار بر این است که سازه1398و کریمی، 

گیری و های کنارهبینانه هستند، تأثیر مثبت و معنادار و سازهانکار، که دارای رویکرد خوش

ر توانمندی روانشناختی پذیرش، که دارای رویکرد بدبینانه هستند، تأثیر منفی و معنادار ب

( بیانگر 2020؛ کوهن و همکاران، 2006های پیشین )پسوارک و دیاتور، داشته باشند. پژوهش

ای باعت کاهش انگیزه زنان برای ارتقای توانمندی این است که اعتقاد به وجود سقف شیشه

ز این رو، انتظار تواند منجر به ترک مؤسسه حسابرسی گردد. اشود و این امر میمی روانشناختی

ای )انکار، بر این است که سازه توانمندی روانشناختی در رابطه بین باورهای سقف شیشه

گیری و پذیرش( و قصد ترک مؤسسه حسابرسی نقش متغیر میانجی را پذیری، کنارهانعطاف

 دهد. مدل مفهومی پژوهش را نشان می 1ایفا کند. بر این اساس، شکل شماره 

 

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

 هافرضیه .3

در این پژوهش، بر اساس مبانی نظری، پیشینه پژوهش و مدل مفهومی پژوهش 

 انکار

 پذیرش

 گیریکناره

 پذیریانعطاف
توانمندی 

 روانشناختی

قصد ترک 

وسسه م

 حسابرسی

 ایباورهای سقف شیشه

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

6H،7H،8H  9وHتأثیر غیرمستقیم : 
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 های زیر ارائه شده است: فرضیه

 انکار تأثیر مثبت بر توانمندی روانشناختی حسابرسان زن دارد. فرضیه اول: 

  ارد.دپذیری تأثیر مثبت بر توانمندی روانشناختی حسابرسان زن انعطاف فرضیه دوم:

 رد.گیری تأثیر منفی بر توانمندی روانشناختی حسابرسان زن داارهکن فرضیه سوم:

 .پذیرش تأثیر منفی بر توانمندی روانشناختی حسابرسان زن دارد فرضیه چهارم:

سه توانمندی روانشناختی حسابرسان زن تأثیر منفی بر قصد ترک مؤسفرضیه پنجم: 

 حسابرسی دارد. 

برسی طه بین انکار و قصد ترک مؤسسه حساتوانمندی روانشناختی در رابفرضیه ششم: 

  کند.نقش میانجی را ایفا می

سسه پذیری و قصد ترک مؤتوانمندی روانشناختی در رابطه بین انعطاففرضیه هفتم: 

 کند.حسابرسی نقش میانجی را ایفا می

ه گیری و قصد ترک مؤسستوانمندی روانشناختی در رابطه بین کنارهفرضیه هشتم: 

 کند.ش میانجی را ایفا میحسابرسی نق

برسی توانمندی روانشناختی در رابطه بین پذیرش و قصد ترک مؤسسه حسافرضیه نهم: 

 کند.نقش میانجی را ایفا می

 

 پژوهش شناسیروش .4

ی حسابرسان زن بر تمایل به ترک اهدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر باورهای سقف شیشه

متغیر میانجی توانمندی روانشناختی است. این مؤسسه حسابرسی با در نظر گرفتن نقش 

و با در نظر گرفتن  همبستگی -توصیفی پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش

است. قلمرو زمانی این پژوهش  ها، پرسشنامهمعیار زمان، مقطعی است و ابزار گردآوری داده

هایی در ومی پرسشنامه پرسشهای عمبوده است. در این پژوهش، در بخش سؤال 1400سال 

دهندگان مطرح شد و تأهل و سن پاسخمورد سمت سازمانی، میزان تجربه حسابرسی، وضعیت 

پذیری، های انکار، انعطافهای تخصصی پرسشنامه، به منظور سنجش سازهدر بخش سؤال

د، از شونای مطرح میهای باورهای سقف شیشهگیری و پذیرش که به عنوان زیرمجموعهکناره
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( استفاده شد و به منظور کسح روایی 2012و همکاران ) اسمیت 37پرسشنامه مسیر شغلی

نظران تعدیالتی در آنها صورت گرفت. ویژگی این محتوایی، مطابق با نظر متخصصان و صاحح

گیری و پذیرش، به ترتیح از پذیری، کنارههای انکار، انعطافپرسشنامه، که برای سنجش سازه

ست که قابلیت بررسی دیدگاه زنان را در همه کند، این اگویه استفاده می 7و  8، 11، 10

سطوح پیشرفت شغلی از کمک حسابرس تا شریک دارد. افزون بر این، این پرسشنامه با بررسی 

پذیری و های مثبت نسبت به جستجوی پیشرفت شغلی از طریق امتیازات انکار و انعطافنگرش

گیری و طریق امتیازات کناره های منفی نسبت به ارتقا طلبی شغلی ازهمچنین بررسی نگرش

دهد )اسمیت و مورد بررسی قرار می ای زنان را از چهار جنبهپذیرش، باورهای سقف شیشه

گویه است، از  4(. به منظور سنجش سازه قصد ترک مؤسسه که حاوی 2012همکاران، 

جش سازه ( و به منظور سن2020) 38( و جیم و رامایاه2014های دالتون و همکاران )پرسشنامه

گویه است، استفاده شد.  6(، که حاوی 1995توانمندی روانشناختی نیز از پرسشنامه اسپریتزر )

دهندگان خواسته شد که موافقت خود را با هر گویه بر اساس طیف از پاسخ هادر این پرسشنامه

 = بسیار زیاد( بیان نمایند. 5= بسیار کم تا 1ای )از گزینه 5لیکرت 

پژوهش از حسابرسان زن شاغل در مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی جامعه آماری 

مطالعه تمامی جامعه  که ییآنجااز رده کمک حسابرس تا شریک تشکیل شده است. از 

گیری به روش در دسترس استفاده شد. به عنوان یک دستورالعمل یر نبود، از نمونهپذامکان

سازی معادالت ساختاری به روش تحلیل مدلتقریبی تعیین حداقل حجم نمونه در تجزیه و 

برابر بیشترین تعداد مسیرهای  10برابر، حجم نمونه  10کمترین مربعات جزئی، طبق قانون 

(. همچنین 2017زا در مدل ساختاری است )هیر و همکاران، ساختاری وارد شده به سازه درون

توان از روش ارائه ( می2017ان )و همکار 39به منظور محاسبه حداقل حجم نمونه، مطابق با هیر

درصد  80( استفاده نمود. مطابق با این روش، با در نظر گرفتن توان 1992شده توسط کوهن )

زا )تعداد و با لحاظ کردن تعداد مسیرهای وارد شده به سازه درون 1/0و حداقل ضریح تعیین 

بیش از  این پژوهش، آید. دربه دست می 103متغیرهای مستقل( حداقل حجم نمونه معادل 

مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی شاغل در زن برخط برای حسابرسان  هپرسشنام 400

ها از طریق شرکا و مدیران مؤسسات حسابرسی در لینک برخی از این پرسشنامه .ارسال شد

اختیار حسابرسان زن قرار گرفت و برخی دیگر به صورت مستقیم برای حسابرسان زن ارسال 
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وتحلیدل  نسخه از آنها قابلیت تجزیه 116 کهپرسشنامه دریافت گردید  123 در نهایتشد. 

 SmartPLSو  2016نسخه  Excelافزارهای ها نیز از نرمسازی داده. به منظور آمادهداشدتند

 یمعادالت ساختار یسازمدلها از به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل و برای آزمون فرضیه 3نسخه 

 به روش کمترین مربعات جزئی استفاده شد. 

 

 هايافته .5

 آمار توصیفی. 5-1

شان نهای عمومی پرسشنامه را ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سؤال1شماره  نگاره

ان درصد پاسخ دهندگ 15و  33، 36، 16شود به ترتیح، . همانطور که مالحظه میدهدمی

شد دارای سمت سازمانی کمک حسابرس یا حسابرس، حسابرس ارشد، سرپرست یا سرپرست ار

که  دهندگان حاکی از آن استو مدیر یا شریک هستند. همچنین بررسی وضعیت تأهل پاسخ

 رزند هستند. ه متأهل و دارای فدرصد متأهل و بدون فرزند و بقی 35درصد از آنها مجرد و  44

 

 های عمومی پرسشنامه. نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل سؤال1 نگاره

 شناختیویژگی جمعیت سطوح فراوانی درصد

 کمک حسابرس یا حسابرس 19 16

 سمت سازمانی
 حسابرس ارشد 42 36

 سرپرست یا سرپرست ارشد 38 33

 مدیر یا شریک 17 15

 سال 5کمتر از  33 28

 میزان تجربه حسابرسی

 سال 10تا  5 34 29

 سال 15تا  11 31 27

 سال 20تا  16 13 11

 سال 25تا  21 4 3

 سال 25بیشتر از  1 1

 مجرد 51 44
 وضعیت تاهل

 متأهل و بدون فرزند 41 35
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 شناختیویژگی جمعیت سطوح فراوانی درصد

 متأهل و دارای فرزند 24 21

 سال 30کمتر از  39 34

 سن
 سال 40تا  30 61 53

 سال 50تا  41 16 14

 سال 50بیش از  0 0

 

 گیریهای اندازهارزيابی مدل. 5-2

ر ابتددا بد معادالت سداختاری مبتندی بدر کمتدرین مربعدات جزئدی،مدل  یابیارزبه منظور 

ایایی پبررسی شامل  انعکاسی یریگاندازه یهامدل یابی. ارزشودمیتمرکز  یریگاندازه یهامدل

 ن ایوار نیانگیو م معرف ییایپا) اهمگر روایی یابیارز و پایایی ترکیبی(،درونی )آلفای کرونباخ 

، املیعدبارهدای  ارائه شده است 2 نگارههمانطور که در  است.( و روایی تشخیصی استخراج شده

در ایدن  .اسدت شدتریب 70/0و  40/0از حداقل آستانه  حیبه ترت ترکیبیکرونباخ و پایایی  یآلفا

ملی بدین های با بار عداحذف شدند. همچنین، گویه 4/0های با بار عاملی کمتر از پژوهش، گویه

یبدی که حذف آنها موجح افزایش میدانگین واریدان  اسدتخراج شدده و پایدایی ترک 7/0تا  4/0

های ویدهششم سازه انکدار و گ (. بر این اساس، گویه2017گردید، حذف شدند )هیر و همکاران، 

گیری نیدز هفتم سازه کناره پذیری حذف شدند. همچنین گویهاول، چهارم و ششم سازه انعطاف

های سوم و چهدارم سدازه پدذیرش نیدز حدذف شددند. همچندین حذف شد. افزون بر این، گویه

سدت. روایدی حاکی از پایایی درونی مددل ا 7/0ضرایح آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بیشتر از 

ان  پدردازد و میدانگین واریدهای خود میی میزان همبستگی هر سازه با شاخصهمگرا به بررس

کده در  (. همدانطور2017بیانگر روایی همگرا است )هیر و همکداران،  5/0استخراج شده حداقل 

یدی محتدوا گیری از روایی همگرا برخوردار است. رواشود، مدل اندازهمالحظه می 2شماره  نگاره

شود. ایدن گیری و ادبیات موجود ایجاد میهای اندازهسازگاری بین شاخصبه وسیله اطمینان از 

 نظران حاصل گردید.روایی از طریق نظرسنجی از استادان و صاحح
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 گیری. روايی همگرا و پايايی ابزار اندازه2 نگاره

 متغیر
میانگین واریان  

 استخراج شده

بارهای 

 عاملی
 معناداری tآماره 

پایایی 

 ترکیبی

آلفای 

 کرونباخ

 834/0 869/0    506/0 انکار

   000/0 342/5 549/0  1گویه 

   000/0 008/5 523/0  2گویه 

   000/0 542/3 471/0  3گویه 

   000/0 573/3 525/0  4گویه 

   000/0 038/13 788/0  5گویه 

   000/0 776/9 736/0  7گویه 

   000/0 800/10 730/0  8گویه 

   000/0 002/27 822/0  9گویه 

   000/0 695/7 673/0  10گویه 

 880/0 905/0    551/0 پذیریانعطاف

   000/0 135/14 750/0  2گویه 

   000/0 952/11 710/0  3گویه 

   000/0 166/12 751/0  5گویه 

   000/0 600/13 780/0  7گویه 

   000/0 963/15 756/0  8گویه 

   001/0 330/3 445/0  9گویه 

   000/0 857/26 855/0  10گویه 

   000/0 791/12 816/0  11گویه 

 819/0 860/0    512/0 گیریکناره

   000/0 522/14 794/0  1گویه 

   000/0 628/3 565/0  2گویه 

   000/0 525/7 686/0  3گویه 

   000/0 976/6 657/0  4گویه 

   002/0 085/3 478/0  5گویه 

   000/0 353/12 816/0  6گویه 
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 متغیر
میانگین واریان  

 استخراج شده

بارهای 

 عاملی
 معناداری tآماره 

پایایی 

 ترکیبی

آلفای 

 کرونباخ

   000/0 925/12 756/0  8گویه 

 705/0 804/0    510/0 پذیرش

   000/0 058/29 906/0  1گویه 

   000/0 581/14 826/0  2گویه 

   003/0 977/2 407/0  5گویه 

   000/0 920/5 619/0  6گویه 

   000/0 833/4 541/0  7گویه 

توانمندی 

 روانشناختی
533/0    877/0 850/0 

   000/0 741/10 788/0  1گویه 

   000/0 043/29 855/0  2گویه 

   000/0 852/9 728/0  3گویه 

   000/0 257/37 859/0  4گویه 

   000/0 048/8 626/0  5گویه 

   000/0 817/7 632/0  6گویه 

قصد ترک مؤسسه 

 حسابرسی
749/0    923/0 888/0 

   000/0 330/22 871/0  1گویه 

   000/0 826/39 917/0  2گویه 

   000/0 832/10 816/0  3گویه 

   000/0 792/15 855/0  4گویه 

 

ای تک خصیصه -ایدر این پژوهش جهت بررسی روایی تشخیصی از نسبت چند خصیصه

ای همبستگی بین تک خصیصه -ایاستفاده شده است. نسبت نسبت چند خصیصه

دهد. بنابراین در این رویکرد، هرچه های یکسان را نشان میهای متفاوت به خصیصهخصیصه

های یکسان باشد، معیار خصیصه های متفاوت کمتر از همبستگیهمبستگی خصیصه
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زمانی روایی تشخیصی بین دو  3شماره  نگارهتری است. با توجه به این نسبت، مطابق با مناسح

 (.2017باشد )هیر و همکاران،  9/0سازه انعکاسی وجود دارد که این مقدار حداکثر 

 

 جهت بررسی روايی تشخیصی ایتک خصیصه -ایماتريس چند خصیصه. 3 نگاره

 پذیرش گیریکناره پذیریانعطاف انکار متغیر
توانمندی 

 روانشناختی

قصد ترک 

مؤسسه 

 حسابرسی

       انکار

      670/0 پذیریانعطاف

     578/0 821/0 گیریکناره

    704/0 539/0 483/0 پذیرش

   658/0 655/0 644/0 656/0 توانمندی روانشناختی

قصد ترک مؤسسه 

 حسابرسی
475/0 417/0 343/0 504/0 515/0  

 

 ساختاری . ارزيابی مدل5-3

زا اسدت. درون هدایریزا بدر متغبدرون ریدمتغ ریتأث ی، بررسیمدل ساختار ارزیابیهدف از 

ارائده شدده را  یاهیههمه فرض (p-value) سطح معناداریو  t آماره( ، β) ریمس حیضرا 4 نگاره

ه بدنتایج حاصل از آزمدون فرضدیه اول بدا توجده شود همان طور که مالحظه میدهد. ینشان م

( p-value<05/0( و سدطح معنداداری )=219/2t) t(، مقددار آمداره β =230/0ضریح مسدیر )

ت و أثیر مثبدتدمربوط به تأثیر متغیر انکار بر توانمندی روانشناختی، بیانگر این است کده انکدار 

در سدطح  نابراین، فرضیه اول پدژوهشمعناداری بر توانمندی روانشناختی حسابرسان زن دارد. ب

 شود. درصد پذیرفته می 95اطمینان 

( p-value<05/0( و سطح معناداری )=337/2t) t(، مقدار آماره β =256/0ضریح مسیر )

ه کپذیری بر توانمندی روانشناختی، بیانگر این است مربوط به تأثیر متغیر انعطاف

 ابراین،د. بنتوانمندی روانشناختی حسابرسان زن دارپذیری تأثیر مثبت و معناداری بر انعطاف

 شود.درصد پذیرفته می 95فرضیه دوم پژوهش در سطح اطمینان 
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-p>05/0( و سطح معناداری )=t (136/1t(، مقدار آماره β = =-134/0ضریح مسیر )

valueگیری بر توانمندی روانشناختی بیانگر این است که ( مربوط به تأثیر متغیر کناره

گیری تأثیر معناداری بر توانمندی روانشناختی حسابرسان زن ندارد. بنابراین، فرضیه سوم نارهک

 شود. درصد پذیرفته نمی 95پژوهش در سطح اطمینان 

-p<05/0( و سطح معناداری )=t (279/2t(، مقدار آماره β =-247/0ضریح مسیر )

valueاختی بیانگر این است که پذیرش ( مربوط به تأثیر متغیر پذیرش بر توانمندی روانشن

تأثیری منفی بر توانمندی روانشناختی حسابرسان زن دارد. بنابراین، فرضیه چهارم پژوهش در 

 شود. درصد پذیرفته می 95سطح اطمینان 

-p<05/0( و سطح معناداری )=t (324/5t(، مقدار آماره β =-465/0ضریح مسیر )

value بر قصد ترک مؤسسه حسابرسی بیانگر این توانمندی روانشناختی ( مربوط به تأثیر متغیر

تأثیری منفی بر قصد ترک مؤسسه حسابرسی توسط توانمندی روانشناختی است که 

درصد پذیرفته  95حسابرسان زن دارد. بنابراین، فرضیه پنجم پژوهش در سطح اطمینان 

 شود. می

م انکدار بدر قصدد تدرک مؤسسده برای آزمون فرضیه ششم، که مربدوط بده اثدر غیرمسدتقی

ن روش ( اید2017حسابرسی است، از روش بوت استراپ استفاده شد. مطابق با هیر و همکاران )

 tره (، مقددار آمداβ =-107/0های سوبل و مراحل علّی است. ضریح مسدیر )تر از آزمونمناسح

(065/2t=( و سطح معناداری )05/0>p-valueبیانگر این است که انکار به و )منددی اسدطه توان

م روانشناختی تأثیر معناداری بدر قصدد تدرک مؤسسده حسابرسدی دارد. بندابراین، فرضدیه ششد

 شود. درصد پذیرفته می 95پژوهش در سطح اطمینان 

-p=05/0( و سددطح معندداداری )=t (964/1t(، مقدددار آمدداره β =-119/0ضددریح مسددیر )

valueتدرک مؤسسده حسابرسدی بیدانگر ایدن  پذیری بر قصد( مربوط به اثر غیرمستقیم انعطاف

پذیری به واسطه توانمندی روانشناختی تأثیر معناداری بر قصدد تدرک مؤسسده است که انعطاف

 شود. درصد پذیرفته می 95حسابرسی دارد. بنابراین، فرضیه هفتم پژوهش در سطح اطمینان 

( p-value>05/0( و سطح معناداری )=189/1t) t(، مقدار آماره β =062/0ضریح مسیر )

گیری بر قصد تدرک مؤسسده حسابرسدی بیدانگر ایدن اسدت کده مربوط به اثر غیرمستقیم کناره

گیری به واسطه توانمندی روانشناختی تأثیر معناداری بر قصدد تدرک مؤسسده حسابرسدی کناره
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 شود.درصد پذیرفته نمی 95ندارد. بنابراین، فرضیه هشتم پژوهش در سطح اطمینان 

-p>05/0( و سددطح معندداداری )=t (757/1t(، مقدددار آمدداره β =115/0ضددریح مسددیر )

value مربوط به اثر غیرمستقیم پذیرش بر قصد ترک مؤسسه حسابرسی بیانگر این اسدت کده )

پذیرش به واسطه توانمندی روانشناختی تأثیر معناداری بر قصد ترک مؤسسه حسابرسی نددارد. 

 شود.درصد پذیرفته نمی 95اطمینان بنابراین، فرضیه نهم پژوهش در سطح 
 

 هافرضیه آزمون از حاصل . نتايج4 نگاره

 مسیر فرضیه
ضریح 

 مسیر
 معناداری t آماره

پذیرش/عدم 

پذیرش 

 فرضیه

 027/0 219/2 230/0 توانمندی روانشناختی ← انکار 1
پذیرش 

 فرضیه

 020/0 337/2 256/0 توانمندی روانشناختی ← پذیریانعطاف 2
پذیرش 

 فرضیه

 256/0 136/1 -134/0 توانمندی روانشناختی ←گیری کناره 3
عدم پذیرش 

 فرضیه

 023/0 279/2 -247/0 توانمندی روانشناختی ←پذیرش  4
پذیرش 

 فرضیه

 000/0 324/5 -465/0 قصد ترک مؤسسه حسابرسی← توانمندی روانشناختی 5
پذیرش 

 فرضیه

6 
مؤسسدده قصددد تددرک  ←توانمندددی روانشددناختی ← انکددار

 حسابرسی
107/0- 065/2 039/0 

پذیرش 

 فرضیه

7 
قصد ترک مؤسسه  ←توانمندی روانشناختی← پذیریانعطاف

 حسابرسی
119/0- 964/1 050/0 

پذیرش 

 فرضیه

8 
قصد ترک مؤسسده  ←توانمندی روانشناختی ←گیری کناره

 حسابرسی
062/0 189/1 235/0 

عدم پذیرش 

 فرضیه

9 
قصدد تدرک مؤسسده  ←روانشدناختیتوانمنددی  ←پذیرش 

 حسابرسی
115/0 757/1 080/0 

عدم پذیرش 

 فرضیه

 

 دهد.یم نشان( را VIF) ان یعامل تورم وار و (2f، اندازه اثر )نییتع حیضر ریمقاد 5 نگاره
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شناختی به های قصد ترک مؤسسه حسابرسی و توانمندی روانمقادیر ضریح تعیین برای سازه

 به وسیلهزا درون سازه تغییرات دهندهنکه نشا است 502/0و  216/0ترتیح به میزان 

از  سازه کیحذف ناشی از  نییتع حیضرتغییر ، مقدار (2fاندازه اثر ) باشد ومیزا برون یاهسازه

عدم دهنده نشان 3 کمتر ازها سازه عامل تورم واریان  همچنین مقادیر .دهدیمدل را نشان م

و  هیر) ستادر مدل  کنندهینیبشیپ یرهایمتغ نیب یداریمعن یهمخط ای یهمبستگوجود 

 (.2017همکاران، 

 

 . نتايج مدل ساختاری5 نگاره

 سازه
عامل تورم 

 واریان 
 (2Rضریح تعیین ) (2f)اندازه اثر 

 216/0   قصد ترک مؤسسه حسابرسی

 502/0 276/0  شناختیتوانمندی روان

 042/0 531/2 انکار

 070/0 874/1 پذیریانعطاف 

 014/0 644/2 گیریکناره 

  076/0 618/1 پذیرش 

 

 دهد.را نشان می t، مقادیر بارهای عاملی، ضرایح مسیر و آماره 1شکل 
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 گیریبحث و نتیجه. 6

ی حسابرسان زن بر تمایل به ترک اهدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر باورهای سقف شیشه

مؤسسه حسابرسی با در نظر گرفتن نقش متغیر میانجی توانمندی روانشناختی بود. به منظور 

دستیابی به این هدف، نه فرضیه مطرح شد و با روش کمترین مربعات جزئی مورد سنجش قرار 

ل از آزمون فرضیه اول حاکی از آن بود که انکار تأثیر مثبت و معناداری های حاصگرفت. یافته

بر توانمندی روانشناختی حسابرسان زن دارد. این نتیجه بیانگر این است که عقیده در مورد 

 

 t: مقادير بارهای عاملی، ضرايب مسیر و آماره 1شکل 
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اینکه زنان و مردان در رسیدن به رهبری و پیشرفت شغلی با مسائل و مشکالت مشابهی مواجه 

هایی گیریه افزایش توانمندی روانشناختی و مشارکت آنها در تصمیمتواند منجر بشوند، میمی

های حاصل از آزمون فرضیه دوم نیز حاکی از آن بود شود که بر فعالیت آنها مؤثر است. یافته

پذیری تأثیر مثبت و معناداری بر توانمندی روانشناختی حسابرسان زن دارد. به که انعطاف

ای را بشکنند، با توانمندی ن قادر هستند که سقف شیشهعبارت دیگر، باور این که زنا

پذیری و انکار، که دارای های انعطافروانشناختی حسابرسان زن رابطه دارد. از این رو، سازه

بینانه هستند، تأثیر مثبت و معناداری بر توانمندی روانشناختی حسابرسان زن رویکرد خوش

 دارند. 

بر  گیری تأثیر معناداریسوم نشان داد که کناره های حاصل از آزمون فرضیهیافته

ن بال کردر دنتوانمندی روانشناختی حسابرسان زن ندارد. به عبارت دیگر، این باور که زنان د

ل شوند و بنابراین دالیپیشرفت شغلی عواقح منفی بیشتری نسبت به مردان متحمل می

ی ان وجود دارد، بر توانمندای در زنای برای عدم تالش برای شکستن سقف شیشهعمده

نشان  هارمهای حاصل از آزمون فرضیه چروانشناختی حسابرسان تأثیر معناداری ندارد. یافته

 ه عبارتبرد. داد که پذیرش تأثیر منفی و معناداری بر توانمندی روانشناختی حسابرسان زن دا

رجیح تغلی بر پیشرفت شدیگر، اعتقاد به این که زنان اهداف دیگر زندگی مانند خانواده را 

از این رو،  دهند، بر توانمندی روانشناختی حسابرسان زن در محیط کاری تأثیر منفی دارد.می

 وهای طالقانی های اول، دوم و چهارم با نتایج پژوهشهای حاصل از آزمون فرضیهیافته

ایر در س(، که 1398( و لطیفی و کریمی )1394و همکاران ) اللهیاری(، 1388همکاران )

 ایج اینا نتهای حاصل از آزمون فرضیه سوم مغایر بها انجام شده، مطابقت دارد و یافتهرشته

 ها است.پژوهش

تی شناخهای حاصل از آزمون فرضیه پنجم نیز حاکی از آن بود که توانمندی روانیافته

قتی وو، ر حسابرسان زن تأثیر منفی و معناداری بر قصد ترک مؤسسه حسابرسی دارد. از این

کل شتوانند نقش و زمینه کاری خود را کنند که میخواهند و احساس میحسابرسان زن می

 دهند، کمتر تمایل به ترک مؤسسه حسابرسی دارند. 

های های ششم و هفتم پژوهش نیز بیانگر این بود که در رابطه بین سازهآزمون فرضیه

ی، سازه توانمندی روانشناختی، نقش متغیر پذیری با قصد ترک مؤسسه حسابرسانکار و انعطاف
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پذیری و انکار، که دارای رویکرد های انعطافکند. به عبارت دیگر، سازهمیانجی را ایفا می

بینانه هستند، به واسطه تأثیر مثبت بر توانمندی روانشناختی منجر به کاهش قصد ترک خوش

های مهرانی و ها با نتایج پژوهششوند. این یافتهمؤسسه حسابرسی توسط حسابرسان زن می

( مطابقت دارد. این در 2014( و دالتون و همکاران )2006(، پسوارک و ویاتور)1395همکاران )

حالی است که مطابق با نتایج حاصل از آزمون فرضیه هشتم و نهم، سازه توانمندی روانشناختی 

رسی، نقش میانجی را ایفا گیری و پذیرش و قصد ترک مؤسسه حسابهای کنارهدر رابطه سازه

( و 2006(، پسوارک و ویاتور)1395های مهرانی و همکاران )های پژوهشکند که با یافتهنمی

 (مغایرت دارد. 2014دالتون و همکاران )

ن برای ان زنتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این بود که بخشی از تمایل باالتر حسابرس

ای توان به باورهای سقف شیشهسان مرد را میترک مؤسسات حسابرسی نسبت به حسابر

 نسبت داد. 

یی ارهاای و ایجاد راهکدهد که توجه به باورهای سقف شیشهنتایج این پژوهش نشان می

ؤسسات مترین دارایی جهت کاهش این باورها، به منظور مدیریت بهینه نیروی انسانی که بزرگ

های (، حائز اهمیت است. یکی از راه9513شود )مهرانی و همکاران، حسابرسی محسوب می

ها و صنعت به ای استفاده از شبکه متخصصان زن در دانشگاهکاهش باورهای سقف شیشه

های وفقیتمبه  عنوان الگوهای موفقیت برای سایر زنان و راهنمایی و هدایت آنها برای دستیابی

پذیر طافهای انعسازی برنامهادهتوانند با پیهای حسابرسی میشغلی است. افزون بر این، مؤسسه

 ا فراهمان رهای پیشرفت شغلی زنهای باالتر سازمانی زمینهو افزایش حمایت زنان از سوی رده

ا آورند. بنابراین الزم است که مؤسسات حسابرسی به جای کوشش برای تطبیق زنان ب

نی های سازماط مشیها و خهای مردانه حاکم در مؤسسات حسابرسی، در تغییر این ارزشارزش

 فت خروجهای هنگهای زنان بهره گرفته و از هزینهبکوشند تا بتوانند هرچه بهتر از توانمندی

 . است آنها از مؤسسه خودداری نمایند. به عالوه، نقش حمایتی خانواده نیز بسیار مهم

المللی گردد که اقدامات مؤسسات بینبر این اساس به پژوهشگران آتی پیشنهاد می

ای و حمایت از حسابرسان زن صورت گرفته است حسابرسی که در جهت مقابله با سقف شیشه

توانند انواع راهکارهای های آتی میرا مورد بررسی دقیق قرار دهند. افزون بر این پژوهش

ای را مورد بررسی قرار دهند. همچنین پیشنهاد بله با سقف شیشهحسابرسان زن برای مقا
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ای مورد های جنسیتی دیگر مانند پدیده صخره شیشهشود که حرفه حسابرسی را از دیدگاهمی

 مداقه قرار دهند. 

گیری مونهنگیری تصادفی از روش در این پژوهش با توجه به موانع استفاده از روش نمونه

ن بر کند. افزوهایی مواجه میشد که تعمیم نتایج پژوهش را با محدودیت در دسترس استفاده

ها و گرشنهای ذهنی همچون احساسات، عواطف، ها در زمینهگیری و گردآوری دادهاین، اندازه

، 04وگیها منجر به ایجاد خطاهایی در نتایج به دست آمده خواهد شد )سکاران و ببرداشت

2016.) 
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 های تخصصی:سؤال

 موافقت خود با هر گزاره را بر اساس مقیاس زیر مشخص فرمایید.لطفاً  میزان     

 ادیز اریبس ادیز متوسط کم کم اریبس

1 2 3 4 5 

 

 ای(مؤلفه انکار )باورهای سقف شیشه

 R روبرو هستند. یزن بودن با موانع لیبه دل یزنان در بدو ورود به حرفه حسابرس .1

 غلبه کنند. یکسانیبر مشکالت  دیزنان و مردان با یمؤسسات حسابرس در .2

ها طول توسط زنان، دهه یحسابرس ریمد ای کیشر یهابا مردان در سمت یبه برابر دنیرس .3

 R.دیخواهد کش

 سسه،در مؤ عیترف یدارند، برا یدر حرفه حسابرس یادیکه مهارت و تجربه ز یزنان یحت .4

 R. شوندیشناخته م تیفاقد صالح یحسابرس یو شرکا رانیتوسط مد

 ندارند. عیترف یبرا یمانع چیه یدر مؤسسات حسابرس زنان .5

 .انددهیبه اوج رس استیتجارت و س یهانهیدر تمام زم زنان .6

 R.شودیسرپرستان زن به ندرت اعتبار کامل داده م ای رانیمد یهاتیموفق به .7

در معرض کنار گذاشته  شتریقرار دارند، ب یحسابرس ریمد ایسرپرست  یهاکه در پست یزنان .8
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 Rشدن هستند.

 .کنند یرا ط یترق ریمس توانندیدارند، م یادیتعهد ز یکه در حرفه حسابرس یزنان .9

 در مؤسسه هستند. یتیجنس ،یبا استعداد قادر به غلبه بر تبع زنان .10

 

 ای(گیری )باورهای سقف شیشهمؤلفه کناره

ها را آن ایاز کارکنان خود انتقاد کنند  توانندیسخت م یلیسرپرستان زن خ ای رانیمد .1

 بازخواست کنند.

ان نسبت به مرد شود،یم جادیسرپرستان زن بحران ا ای رانیمد یکه در مجموعه کار یهنگام .2

 .شوندیرا متحمل م یشتریب یرنج عاطف

 جادیا یزنان در مؤسسات حسابرس یرا برا یادیگرفتن در کانون توجه، مشکالت ز قرار .3

 .کندیم

ان مرد از شتریب دهند،یرا انجام م یبزرگ یهاسکیمؤسسه، ر تیموفق یکه زنان برا یزمان .4

 .نندیبیم حیآس

 .شودیزنان در مؤسسه م عیهمکاران مانع از ترف حسادت .5

 هند.به سرعت اعتماد به نف  خود را از دست بد توانندیم زیموفق ن اریزنان بس یحت .6

 .ستین یدر زندگ یخوشبخت یبرا ینیکه کار، تضم دانندیم زنان .7

 .کنندیم یبا همکاران دارد، خوددار یدیکه رقابت شد یمشاغل رشیهوشمندانه از پذ زنان .8

 

 ای(مؤلفه انعطاف پذيری )باورهای سقف شیشه

 یهاته پسب یابیباال در موسسه باشند، دست یهااز زنان به دنبال سمت یشتریاگر تعداد ب .1

 تر خواهد بود.زنان آسان یباال برا

 غلبه کنند.  ،یتا بر تبع کندیبه زنان کمک م یعال التیتحص داشتن .2

 در مؤسسات  غلبه کنند.  ،یرا دارند که بر تبع ییتوانا نیا زنان .3

 یاآنها کاره شود،یداده م یتیریمد ای یبه زنان فرصت سرپرست ،یدر مؤسسه حسابرس یوقت .4

 . دهندیانجام م یاثربخش

 غلبه کنند. یتیتوانند بر موانع جنسیمادرانِ موفق بهتر م دخترانِ .5

 مهم ماتیزنان قادر به اتخاذ تصم ،یمؤسسات حسابرس یتیریو مد یسطح سرپرست در .6

 هستند. 
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 . کنندیم لیزنان را تسه یشغل تیبه موفق یابیدست بانیو همسران همراه و پشت خانواده .7

ظ ا حفآنها ر خواهندیموفق به دنبال کارکنان توانمند زن هستند و م یحسابرس مؤسسات .8

 کنند.

 یسابرسحزنان در  مؤسسات  تیموفق یادیسرپرست، تا حد ز ای ریزنان از جانح مد تیحما .9

 .دهدیم شیرا افزا

 رپرستس ای ریتا مد کندیفرزندان در خانواده به زنان کمک م تیپرورش و ترب یهامهارت .10

 باشند. یموفق

 یو رفع اشکال( روش اتیزنان )جهت تبادل اطالعات و تجرب یکار یهاگروه گسترش .11

 .دهدیم شیآنان را افزا یشغل تیهوشمندانه است که شان  موفق

 

 ای(مؤلفه پذيرش )باورهای سقف شیشه

 Rمانند مردان بلندپرواز هستند.  یزنان در حرفه حسابرس .1

 Rدارند که مردان دارند.  لیبه قدرت تما دنیرس یهمانقدر برا زنان .2

 است.  یدر حسابرس یشغل شرفتیتر از پاز زنان مهم یاریبس یبودن برا مادر .3

 کمتر از مردان است.  یدر حرفه حسابرس یشغل شرفتیپ یزنان برا ینگران .4

 . دهندیم حیاز داشتن مشاغل پردرآمد ترج شتریمتعادل را ب یزندگ زنان .5

 . رندیپذیرا نم یدر حسابرس یطوالن یهاساعت یبه کار کردن برا ازین زنان .6

 یشتریب تیآنها اهم یفرزند برا تینقش ترب رایز رند،یپذیرا نم یشغل شرفتیعموماً پ زنان .7

 دارد.

 

 یقصد ترک موسسه حسابرسپرسشنامه 

 .کنمیمن اغلح در مورد خروج از مؤسسه فکر م .1

 خارج از مؤسسه خواهم بود.  یبه دنبال شغل ندهیاحتماالً در سه سال آ من .2

 کنم. یرا بررس یشغل یهافرصت ریام که ساوسوسه شده من .3

 .کنمیمؤسسه را ترک م نیکنم، ا دایپ یبتوانم شغل بهتر نکهیمح، ا به .4

 

 روانشناختی یتوانمندپرسشنامه 

 مهم است. میمن برا یشغل یهاتیفعال .1
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 دارم. نانیخود اطم یشغل یهاتیانجام فعال یخود برا یهاییدر مورد توانا من .2

 خود را انجام دهم. یشغل فیکه چگونه وظا رمیبگ میتصم توانمیخودم م من .3

 دارم. افتد،یاتفاق م امیبر آنچه در حوزه کار یقابل توجه ریتأث من .4

 خود در مؤسسه هستم. یبا توجه به پست سازمان یالزم و کاف یتوان فن یدارا من .5

 الزم جهت انجام امور محوله هستم. تیخالق یدارا من .6

 

 


