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 چكیده
 

را  یادیموضوع، فشار ز ن یو هم شودیحسابرسان دوچندان م یکار فشار ،یدوره مال انیشدن به پا کیبا نزد مقدمه:

تا قدرت قضاوت و  کندیرا فراهم م یبستر موضوع ن یا ،. در واقعکندوارد می یخودکنترل یبر ذهن آنان برا

 . ردی قرار گ ری حسابرسان تحت تأث یری گمیتصم

نمونه  است.  ی همبستگ  ی ها پژوهش  ء جز  ، ها داده  ی از نظر روش گردآور  ی و پژوهش حاضر کاربرد  روش پژوهش: 

آزمون اثر   بکارگیری با در این پژوهش  است.  ی حسابرس  ی ها نفر حسابرس مشغول به کار در مؤسسه  98پژوهش متشکل از 

سنجش    ار ی مع و    قضاوت   ت ی ف ی ک   اس ی مق از  چنین،  هم   ه و مورد سنجش قرار گرفت   ی هارل ی  قدرت خودکنترل   ش ی فرسا   ، استروپ 

 .  استفاده شده است   هارت و اعتماد به نفس    ی ا حرفه   د ی ترد 

حسابرسان قضاوت  تیفی کو  یاحرفه دیبر ترد یقدرت خودکنترل ش یکه فرسا دهدیپژوهش نشان م جینتا ها:یافته

  نیست. دارمعنیبر اعتماد به نفس حسابرسان  یقدرت خودکنترل ش یفرسا اما اثر دارد یدارمعنیو  یمنف ری تأث

شود از تحت های حسابرسی و کارفرمایان حسابرسان توصیه میسسهؤبه مبر اساس نتایج پژوهش حاضر  گیری:نتیجه

جلساتی برای حسابرسان  شودپیشنهاد میچنین، هم. کننددر یک زمان کوتاه خودداری  فشار قرار دادن حسابرسان

  آموزش داده شود تا از این طریق بتوانند خستگی خود را هنگام کار کاهش دهند. آنان آرامش ذهنیبرگزار و به 
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 مقدمه

 

محسوب و با ظرافت حسابرسی شغلی بسیار حساس 

شود. از یک طرف حسابرس باید در انجام وظایف  می

های و از طرف دیگر، نشانه بیشتری کندخود دقت 

 رشا. چنین فکندهای مالی کشف تقلب را در صورت

کاری ممکن است با کاهش قدرت ذهن، به فرسایش 

له أقدرت خودکنترلی فرد بیانجامد و در نتیجه این مس

 گذارد.ب تأثیرابرس ممکن است بر کیفیت قضاوت حس

ای شناخته شده در حوزه فرسایش قدرت، پدیده

به علت انجام کارهای   که طی آن مغز  ی استشناسروان

گیری یا خودکنترلی از جمله تصمیم ذهنی مختلف

عمال، با برای جلوگیری از بروز برخی احساسات و اَ

شود و خودکنترلی فرد، رو میهکاهش منبع انرژی روب

یابد. خودکنترلی، فرآیندی ذهنی است که کاهش می

 خاص هایهدفدر تنظیم رفتار فرد برای رسیدن به 

ضروری است. به این توانایی خودکنترلی، اراده گفته 

ست که اگر زیاد از آن ای اشود. اراده مانند ماهیچهمی

که از  یهنگام .شودآن کم میانرژی  استفاده شود،

شود، اراده فرد اراده برای خودکنترلی استفاده می

شود و بر همین اساس، نیاز به بازیابی با ضعیف می

مدت دارد. به همین درازکمک تمرین و آموزش در 

بر فرسایش  ی کهشناسروان هایپژوهش دلیل، بیشتر 

 پشتیبانیاراده  قدرت الگویاز  اندقدرت تمرکز داشته

   (.1اند )کرده

 عنوانبهقدرت اراده،    از الگوی  در پژوهش حاضر 

و هدف شده    استفاده  هانظری برای تدوین فرضیهمبنای  

فرسایش قدرت در خودکنترلی بر   تأثیرررسی  ب  پژوهش 

های حسابرسان است. گیریکیفیت قضاوت و تصمیم

ترلی بر فرسایش خودکناثر هایی که به بررسی پژوهش 

پایه پژوهش  عنوانبهتوانند نمی ،اندقدرت پرداخته

بر  هادر این پژوهش  ،زیرا ؛ددر نظر گرفته شو حاضر

شده کید أت وعی کلی در زمینه فرسایش قدرتموض

فرآیند حاضر به طور خاص به  اما در پژوهش   (2)  است

که نیازمند انواع شود  توجه میای  کاری حسابرس حرفه

در واقع، حسابرس است. مختلفی از خودکنترلی 

وسوسه   چونهمای ممکن است در مقابل مواردی  حرفه

در برابر وسوسه استفاده از  مقاومت ه عنوان نمونه،ب)

به جای حضور در محل کار( قرار بگیرد.  تارنما

ود دارد که وظایف حسابرس بنابراین، این احتمال وج

انواع مختلفی از خودکنترلی باشد.  نیازمند ایحرفه

ای مؤثر است؛ چنین، خودکنترلی بر تردید حرفههم

دهنده ای، از این جهت که نشانحرفه تردیدزیرا، 

 تأثیرتواند تحت پردازش بیشتر و کارآمدی است، می

فرسایش خودکنترلی قرار گیرد و منجر به کاهش 

سنگ  عنوانبهای، حرفه . تردیدعملکرد کاری شود

 به طورشود و  وب میی با کیفیت باال محسبنای حسابرس

  (.1-3) با کیفیت حسابرسی مرتبط است یدارمعنی

  با توجه به آن چه که در باال ذکر شد و این موضوع 

کرد کاری رودی عملو عنوانبه، به نفس اعتماد  که

تواند به ضعف در می شود و کاهش آنمحسوب می

مسأله پژوهش حاضر این است   عملکرد کاری بیانجامد

فرسایش قدرت ناشی از خودکنترلی، چه اثری بر » :که

خواهد  گیری حسابرستصمیمکیفیت قضاوت و 

 «داشت؟

در ادامه، پس از بیان مبانی نظری و پیشینه پژوهش،  
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شود. پس از آن پژوهش ارائه می ها و روشفرضیه

های پژوهش تشریح شده و بخش آخر مقاله به بیان یافته

 گیری و پیشنهادها اختصاص دارد.نتیجه

 
 مبانی نظری 

 تواند برشناختی حسابرسان میروان هایویژگی

، ایحرفهقضاوت  بگذارد. اثر هاننحوه عملکرد آ

 هایویژگیعنوان به گویی و انگیزشپاسخ

مهم های از جنبه ،حسابرسانبا اهمیت شناختی روان

مراحل  ،در واقع .(4) عمل مبتنی بر شواهد است

ها داده و آوری اطالعات، شامل جمعایقضاوت حرفه

یا رد  تأییدگیری برای حفظ، تصمیم ،سرانجام و

مالی است. دانش کلی نسبت به مسائل  هایگزارش

ای حسابرس را حرفه حسابرسی، قدرت قضاوت

 ،چنین همدهد. می توسعه را ویدیدگاه  وافزایش 

تواند برای حسابرس قدرت و دید می تجربه حسابرس

گیری در مورد مشکالت موجود بهتری در زمان تصمیم

درستکاری ناشی از . کند های مالی ایجاددر صورت

های مختلف است. کاری مناسب در موقعیتتجربه

رو شدن با واقعیت هیچ هحسابرسان درستکار از روب

تواند بر درستکاری میاصل ای ندارند. ترس و واهمه

گذارد. شاید بمثبت  تأثیرمنصفانه های گیریتصمیم

ای تمام افراد حرفه  ویژگی مشترک مشاهده شده در بین 

دادن  نشان این باشد که آنان توانایی زیادی در زمینه

شان یهاها و قضاوتگیریاطمینان نسبت به تصمیم

 نادرست  هایمای از تصمی گامی که افراد حرفهدارند. هن 

 عنوانبهرا  عواملنادرستی  شوند معموالًآگاه می خود

 . اگر چه این ویژگی درندنکمی نقطه ضعف معرفی

 اما به شودرور و تکبر آنان شناخته میغ عنوانبه ابتدا

های توانایی اعتقاد قوی آنان بهقدرت از  طور کلی این

در  توانایی خودای به . افراد حرفهشودمیناشی  خود

 که در اختیارشان قرار ایحل اغلب مشکالت حوزه

، اعتقاد راسخ دارند. بسیاری از افراد اعتماد به نفس دارد

ای را در مقابل خودپسندی و خود افراد حرفه

حال با وجود بار منفی  هر کنند. بهبینی تعبیر میبزرگ

ای ، چنین خصیصه)اعتماد به نفس( این ویژگی

 (.3) شودمفید واقع  تواندمی

که  تواند بر کیفیت قضاوتمحیطی میعوامل 

گذار باشد. زمانی تأثیر پیامدی از اعتماد به نفس است،

تن  صاحبکاربه هر نوع خواسته  های رقیب،سسهؤکه م

های سسهؤهای مگیری، کیفیت قضاوت و تصمیمبدهند

تواند کیفیت گیرد و میقرار می تأثیرتحت  درستکار

(. حسابرسی ضمن آن که بر 5دهد )قضاوت را کاهش 

پایه اخالق، پاکدامنی و درستکاری استوار است، یک 

فعالیت اقتصادی است. هر بنگاه اقتصادی برای بقا و 

دوام در جامعه رقابتی باید کیفیت کاال یا خدمات خود 

 مورد  قبول مشتریان و متناسب با درآمد  ح قابلرا به سط

انتظار خود برساند. اگر حسابرسان بخواهند کیفیتی را 

که دلخواه صاحبکاران قراردادی است مورد توجه قرار 

داشت  کیفیت مطلوبی نخواهد ها الزاماًدهند کار آن

ناشی از توجه به  های مالی اخیررسوایی (.6)

به باعث شد که حرفه حسابرسی    های صاحبکارخواسته

ه نیاز حسابرسان ب و کند توجه جدیای تردید حرفه

روز بیشتر احساس افزایش سطوح تردیدگرایی روزبه

حال حاضر حسابرسان میزان تردیدگرایی خود   . درشود

باال برده تا  را تا سطح تردیدگرایی کارشناسان قضایی
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ای حرفه  د. تردیدشده را ارزیابی کنن واهد ارائهدرستی ش

هم برای حسابرسان داخلی و هم برای حسابرسان 

ان و چگونگی مستقل مهم است. بررسی رفتار حسابرس

لفه حیاتی از ؤیک مف تقلب شبر ک ثیر تردیدگراییأت

است. اگر  در آیندهمحافظت در برابر قصور حسابرسی 

به شناسایی د  ن کن  حسابرسان تردیدگرایی بیشتری اعمال

توجهی انحراف در فرآیند حسابرسی کمک قابل

 ضروریتردیدگرایی در حسابرسی  ،شود. بنابراین می

نشان داده ( 8و  7)متعددی  هایپژوهش نتایج است. 

 بر مانند تردیدگرایی های شخصیتیاست که ویژگی

 .گذار استاثر ات احتمالیکشف تقلب و انحراف

، فرآیند شخصیتیهای از دیگر ویژگی

ی، خودکنترلی، شناسرواندر  خودکنترلی است.

زندگی  هایکنترل بر اتفاق بهای از باور افراد درجه

. (8) دارد  افراد  در رفتار  نقش بسیار مهمی  و است

های مثبت در مورد ای که حتی اگر فرد نگرش گونه به 

در  یید آن را نیز داشته باشد أ یک رفتار داشته و انتظار ت 

صورتی که احساس کند اجرای آن رفتار فراتر از توانایی 

(. 9دهد ) آن عمل را انجام نمی  ست ا  و کنترل او 

ها معرفی هیجاندرست  کاربرد عنوان به خودکنترلی

 احساسات تنظیم قدرت که بر این است اعتقاد و شده

 دادنتسکین  برای ظرفیت شخصی افزایش  موجب

 ها یاها، افسردگیاضطراب کردنخود، درک

افرادی که  (.10شود )های متداول میحوصلگیبی

دارند که  مند هستند باوره خودکنترلی قدرتمعتقد ب

ها رویدادها در زندگیشان ناشی از اقدامات خود آن

 مانی که نتایج آزمونی را دریافتز،  نمونه  عنوانبه  .است

 خود را مورد تحسین قرار دهند. یل دارنداکنند تممی

 پیامدها ها ورخدادها، پاسخ این که بین صورتی در

 بین )یعنی باشد کمی یا فاصله نباشد ایفاصله

انجام  فرد که رفتاری و محیطی رخدادهای

 .(11) بود نخواهد خودکنترلی به دهد( احتیاجیمی

 از زمان، یکی بر اساس سازماندهیبنابراین، 

 است.  خودکنترلی تعریف های مهمویژگی

عنوان پیامدی از ، بهشده بندیتدوین برنامه زمان

رفتار  تا کندکمک می فرد بهمفهوم خودکنترلی، 

 مدت ،عمل انجام سپس برای و مشخص را آینده

و  مسایل برای و کند برآورد و تعیین  را الزم زمان

نظر  در وقت مقداری هم نشدهبینیپیش  رویدادهای

روشی در  کنترل پیش از عمل، رفتار یا  ،د. در واقعبگیر

کننده نشانگر یا تعیین  آموزش و یادگیری است که

رفتار مطلوبی در آینده برای رسیدن به یک هدف است 

 آن بر عملکرد تأثیردکنترلی و خواز این رو، . (11)

توجهی قابل شغلی، در سطوح فردی و بین فردی، نقش 

، فرسایش قدرت خودکنترلی، در نتیجه کند.ایفا می

ویژه ه ی تجربی، بشناسروانمهمی در  موضوع

های زیادی از و در پژوهش   ی اجتماعی استشناسروان

 پشتیبانی شده است نظریه فرسایش قدرت خودکنترلی

انتخاب عمل ها بر اساس نتایج این پژوهش (. 12و  11)

د و یک مجموعه منابع محدو و رفتار ضد نگرش

خودکنترلی را  تواند تا حدودی فرسایش قدرتمی

فرسایش قدرت  آثار چنین،هم افزایش دهد.

که  دهدمیهای متفاوت نشان در موقعیت خودکنترلی

تواند منحصر به زمینه خاصی قدرت خودکنترلی، نمی

 در پژوهشی افزون براین،(. 11از وظایف باشد )

فرسایش قدرت  امرتبط ب فرآیندهای اساسی
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نتایج   بررسی شد وعصبی    فنونده از  با استفا  خودکنترلی

شناختی و عصبی کنترل  الگوهای نشان داد که آن

که  است»تشخیص و کنترل خطا«  نظامذهنی، یک 

مورد نظر و رفتارهای واقعی را  هایهدفاختالف بین 

اثری از فرسایش  پژوهشگران(. 13کند )مشخص می

 هایپژوهش خستگی خیالی را در  عنوانبهخودکنترلی 

بررسی شد . این اثر، در آزمایشی  اندکردهمشاهده  خود  

ای فرساینده یفهمشغول انجام وظ هاآزمودنیکه در آن 

کننده مشخصند که در واقع، کننده بودو خسته

، زمانی که سرانجام. است وضعیت واقعی هر فرد

به این باور رسیدند که سطح فرسایش  هاآزمودنی

در انجام وظیفه  است، ترکمها قدرت خودکنترلی آن

بنابراین، (. 14سخت، کار خود را بهتر انجام دادند )

ند بر خودتنظیمی و تواقدرت فرسایش خودکنترلی می

تواند می  آثارثر باشد. با این حال، این  ؤکاهش اثر آن م

و  سازمانیبرونهای انگیزه به وسیلهبه طور موقت 

وجود آید هباورهای موجود در قدرت اراده نامحدود، ب

 بر مدتکوتاه درتواند می باورها از این رو، (.15)

 ،در نتیجه  (.16)  مؤثر باشدفرسایش قدرت خودکنترلی  

 بر پایه پژوهش چه در باال بیان شد و با توجه به آن

که خودکنترلی عنوان کرد توان چنین (، می17هارلی )

 نجامد.اتواند به سطح مختلف فرسایش قدرت بی می

 

 پیشینه پژوهش
پژوهشی با عنوان »بررسی در کارتر و همکاران 

 نشان دادند کهشبه تحلیل آزمون فرسایش قدرت« 

شناختی یا عملکردهای خودکنترلی موقعیت روان

 کیفیت عملکرد حسابرسانکند و  فیزیکی را محدود می

 . (18) کشاندرا به چالش می

پژوهشی با عنوان »آیا در کار و همکاران هاسب

فرسایش قدرت قرار   تأثیر، بیشتر تحت  دخو  ،حسابرسان

ی ای و شکاکیت عاطفویت حرفهگیرند؟« همی

نشان  آنان نتایج پژوهش . ندرا بررسی کرد هایآزمودن

اهی اوقات قادر به ارائه ، گخوبحسابرسان داد که 

ها در وظایف ثر نیستند و عملکرد آنؤم حسابرسی

 . (19)  قدرت، محدود استپیچیده در شرایط فرسایش  

هارلی در پژوهشی با عنوان »فرسایش قدرت و 

آیا  بررسی این که باکیفیت قضاوت حسابرسی« 

خودکنترلی در حسابرسی منجر به فرسایش قدرت 

کارایی  نشان داد که فرسایش قدرت، یا خیرشود می

کارهایی که نیازمند قضاوت انجام حسابرسان را در 

های صاحبکار و تشخیص )در مورد گفته درست

 ،چنین همدهد. کاهش می استجعلی(  هایتوضیح

 شودنفس میهفرسایش قدرت، باعث کاهش اعتماد ب

(1)  . 

 پژوهشی اثر خودکنترلیدر    و همکاران  استرامبک

ه نمون. بررسی کردندبر رفتار مالی و رضایت مالی را 

بود.   سوئد  کشوراز  حسابرس    2603شامل  آنان  پژوهش  

که افراد  نشان داداسترامبک و همکاران پژوهش نتایج 

که با خودکنترلی خوب، به احتمال بیشتر از هر چکی 

کنند و انداز میکنند، مقداری را پس دریافت می

تر رفتار مالی بهتری مانند احساس نگرانی کم چنین هم

احساس امنیت بیشتر در مورد  و در مورد مسائل مالی

 .  (20) وضعیت مالی حاضر و آینده دارند

پژوهشی نقش میانجی در میندرا و مویا 

را بررسی  خودکارآمدی مالی در مشارکت مالی
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نفر از افراد  400شامل  آنان نمونه پژوهش . کردند

د. اوگاندا بو  کشور  شهر و روستاهای نزدیکساکن در 

نشان داد که خودکارآمدی   میندرا و مویاپژوهش  نتایج  

مالی نقش میانجی را در رابطه نگرش مالی، دانش مالی 

، بین دانش مالی، چنین همکند.  مشارکت مالی ایفا می  و

ی وجود دارمعنینگرش مالی و مشارکت مالی رابطه 

 . (21) اردد

بین پژوهشی رابطه در  و همکاران فیکسنبام

فرسایش قدرت خودکنترلی و تمایل شخصی به تغییر 

نشان پژوهش آنان نتایج  را بررسی کردند. رفتار مالی

ها، مشکالت اقتصادی و اضطراب بدهیرابطه داد که 

به  ،. تهدید مالیدار استمثبت و معنیید مالی با تهد

نوبه خود، به طور مثبت با تمایل به تغییر رفتارهای مالی 

جوی شغلی و ناراحتی روحی مرتبط وچون جستهم

با  مشکالت اقتصادی و اضطراب ،چنین هماست. 

 . (22)دارد  داررابطه معنیپریشانی روانی 

پژوهشی با عنوان »فرسایش قدرت و در هارلی 

حسابرسی« نشان داد که حسابرسان کار  حجم باالی

 ،کنند و بنابراین انباشت فرسایش قدرت را تجربه می 

که )   زمان باالبودن حجم کار حسابرسی   عملکرد آنان در 

 .( 17)   یابد می کاهش   ( شود می باعث فرسایش قدرت  

  بین تردید  رابطه پژوهشی  در  و همکاران  رویایی 

با استفاده    را   ای حسابرسان مستقل ای و قضاوت حرفه رفه ح 

به این نتیجه  و    ند بررسی کرد حسابرس مستقل    150  ر از نظ 

عضو جامعه   حسابرسی  های مؤسسه که در  ند رسید 

ای و قضاوت  رفه ح  حسابداران رسمی ایران، بین تردید 

 .  ( 23)   وجود دارد   ی دار معنی   و   مثبت ای رابطه  حرفه 

 شخصیت تأثیرپژوهشی  درو همکاران حیرانی 

و بیش اعتمادی حسابرسان گرا، ضد اجتماعی ایحرفه

حسابرس و  بین در حل تعارض  هابر قضاوت آن

 نشان داد   آنان. نتایج پژوهش  ندرا بررسی کرد  مدیریت

ران رسمی و نیز شخصیت حد حسابدا  از  که اعتماد بیش 

گذار است و تأثیر  هاآنای  حرفه  بر قضاوت  ماکیاولیسم

گذاری تأثیرکننده در تعدیل یای نقشحرفه قضاوت

ماکیاولیسم بر تعارض حد و شخصیت  اعتماد بیش از

 . (24) کندبین حسابرس و مدیریت ایفا می

و همکاران در پژوهشی عنوان کردند   زادهرجبعلی

شناختی حسابرس بر عمکرد وی های روانکه ویژگی

 پژوهش درزاده رجبعلیچنین، (. هم25مؤثر است )

 احساسات و حالت روانی تأثیربا عنوان » دیگری

ای حسابرسی« نشان داد که حرفهحسابرسان بر قضاوت

 تجربه احساسات و حالت روانی مثبت و به ویژه منفی

سبب جانبداری و  تواندحسابرسان، می به وسیله

ای و حرفهسوء بر قضاوت تأثیرو شود سوگیری آنان 

 . (26) داشته باشدگیری تصمیم

 اثرپژوهشی در  و ناصریگراغانی سعیدی

ای حسابرس در تخصیص بر قضاوت حرفه شخصیت

را بررسی کردند. نتایج پژوهش آنان نشان   بودجه زمانی

رنجوری با تنها روان ،ز بین ابعاد شخصیتیداد که ا

دارد. سایر  یدارمعنیای رابطه مثبت و قضاوت حرفه

پذیری، گرایی، انعطافونبرچون همابعاد شخصیتی 

ی با دارمعنیبودن رابطه وجدان با وپذیری توافق

 .(27) ای نداردقضاوت حرفه

 نشان داد  و همکارانافشار    پورصفینتایج پژوهش  

از  هاییبخش که منحرف کردن حسابرسان به 

های مالی که حاوی تحریف است بر کارایی صورت
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ی ندارد. دارمعنیثیر أها و کشف تحریفات تنآ

بر کشف تحریفات  ای حسابرسحرفه تردید ،چنین هم

حسابرسان منجر   کردنی ندارد و منحرف  دارمعنیثیر  أت

نشده  ایحرفه تردیدها و افزایش تر شدن آنبه حساس

های خود را افزایش داده و بررسی در نتیجه است تا

ها را قسمت اشتباهات و تحریفات موجود در سایر

 .(28) شناسایی و کشف کنند

بررسی رابطه به  احمدزاده و همکاران در پژوهشی  

بین ابعاد شخصیتی و نوع جنسیت با رفتارهای کاهنده 

پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان  کیفیت حسابرسی

شخصیت عامل مهمی های شخصیتی و ویژگی داد که

رود و توجه به شمار میدر عملکرد سازمانی و فردی به  

دنبال  کاری فرد را به سالمتآن، بهبود عملکرد و 

 (. 29) خواهد داشت

دهد شده در باال نشان می بیانهای نتایج پژوهش 

جمله  های قضاوتی حسابرسان ازکه ویژگی

از ، ی که محور اصلی پژوهش حاضر استخودکنترل

قدرت، باعث  ش یفرسا و ابدیمی شیافزا، ن یتمر قیطر

در عملکرد  یداریو کاهش پا یارادگیب ش یافزا

افراد  احتمال زیادی وجود دارد که جهیو در نت شودمی

 ن یا چنین،هموجود آمده را قبول کنند. به تی وضع

 خودکنترلی قدرت ش یفرسااحتمال وجود دارد که 

اختالف در توجه به شواهد، بر کار حسابرسان  لهی وسهب

 .گذاردب یتأثیر منف

 

 های پژوهشفرضیه
های ، فرضیهپژوهش   پیشینهبر اساس مبانی نظری و  

 پژوهش به شرح زیر تدوین شد:

 فرسایش قدرت خودکنترلی بر تردید فرضیه اول:

 ارد.د یدارمعنی تأثیرای حسابرسان حرفه

بر کیفیت  فرسایش قدرت خودکنترلی فرضیه دوم:

 ی دارد.دارمعنی تأثیرحسابرسان قضاوت 

اعتماد به فرسایش قدرت خودکنترلی بر  فرضیه سوم:

 .ی دارددارمعنی تأثیر حسابرسان نفس 

 

 پژوهشروش 

 
. حاضر از نظر هدف، کاربردی استروش پژوهش 

در این پژوهش هدف بررسی از آن جا که  ،چنین هم

از نظر روش  ین متغیرهای مستقل و وابسته استب رابطه

های همبستگی پژوهش  ء ز، جهادادهگردآوری 

فرسایش ابزار سنجش شامل مقیاس  شود.محسوب می

سنجش تردید و معیار  قدرت خودکنترلی هارلی

مقیاس کیفیت ) هارتو اعتماد به نفس ای حرفه

مقیاس فرسایش قدرت برای . است (قضاوت

به وسیله که  )آزمون اثر استروپ  از    خودکنترلی هارلی

این  .(17) دشاستفاده  (دانشگاه واشنگتن طراحی شده

و  کشاندرا به چالش می تمرکز حسابرسان ،آزمون

را در پی خواهد  هاآن فرسایش قدرت خودکنترلی

 هایبا نمایش کلیدواژه ،آزمون اثر استروپ. داشت

شونده، به آزمون به وسیله هاها و انتخاب آنرنگ

کلمه سبز  ،به عنوان نمونهشود.  هدف خود نزدیک می

شود و باید رنگ و کلمه با رنگ قرمز نمایش داده می

شونده انتخاب و از طرف آزمون با هم همسو باشد

آزمون به مرحله بعدی وارد   ،غیر این صورتد؛ در شو

صورت مدت زمان اجرا ه اما نتیجه آزمون ب شودنمی
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فرد  به این صورت که اگرشود. ر گرفته میدر نظ

تری برای انرژی ذهنی الزم را داشته باشد، زمان کم

 در آزمون نیا نمونه) دهدمی انجام آزمون اختصاص

ستفاده از نتایج برای ا(. است ارائه شده 1 شماره شکل

 که است الزم های آماریتحلیل آزمون استروپ در

جا  از آن .تبدیل شودطیف لیکرت  امتیازات زمانی به

که افزایش امتیاز فرسایش قدرت خودکنترلی به معنای 

از دست دادن تمرکز و نشان از صرف زمان بیشتر برای  

 بیشتری، به افرادی که زمان نادرست  استانجام آزمون  

و به افرادی که زمان نادرست  بیشتر داشتند، امتیاز

 ،. در واقعص یافتاتر اختصکمداشتند، امتیاز  تریکم

قدرت  به دلیل ماهیت منفی متغیر فرسایش 

 دهی معکوس استفاده شد.خودکنترلی، از شیوه امتیاز

 نحوه تبدیل امتیاز استروپ به طیف لیکرت در جدول

 .نشان داده شده است 1 شماره

نفر از  1031شامل  پژوهش جامعه آماری 

)کمک حسابرس، حسابرس و  کار به مشغول  حسابرسان 

های حسابرسی بیات رایان، سسه ؤ در م  حسابرس ارشد(

دش و د، همکاران، دایارایان، هشیار، بهمن  رهیافت و

است.  ، رایمند و همکاران و داوران حساب همکاران

های حسابرسی از تارنمای جامعه اسامی مؤسسه 

حسابداران رسمی ایران به صورت تصادفی استخراج و 

نمونه   حجم )   گیری در دسترس استفاده شداز روش نمونه 

در فضای مجازی نامه چندین بار پرسش . ( نفر  98 برابر با 

به  نیاز نامه غیرمخدوش موردپرسش توزیع شد و تعداد 

و سه ماهه اول  1396سال در  پژوهش این . دست آمد 

افزار ها از نرم برای آزمون فرضیه   . انجام شده است   1397

SPSS  برای تعیین وضعیت نرمال بودن و  22نسخه

اسمیرونوف استفاده - ها از آزمون کلموگوروفداده 

 شد. 

 
 روایی و پایایی ابزار سنجش

در  محتوایی از نظر خبرگان رواییبرای بررسی 

  زمینه محتوای آزمون مورد نظر استفاده شد. به این 

 

 تبدیل امتیاز استروپ به طیف لیكرت :1جدول 

 بسیار زیاد  زیاد متوسط  کم بسیار کم  گزینه

 ثانیه  30تا  25 ثانیه  25تا  20 ثانیه  20تا  15 ثانیه  15تا  10 ثانیه  10تا  5 امتیاز زمانی

 

 
 آزمون استروپ : صفحه استروپ در 1شكل 
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ف عملیاتی مربوط تعاری و  آزمون    های هدف   صورت که

تا  شد ها خواسته از آن  تشریح شد و  ها به محتوای سؤال 

را بر اساس طیف سه بخشی لیکرت  ها یک از سؤال  هر 

»گویه ضروری است«، »گویه مفید است ولی شامل 

بندی « طبقه ضروری نیست« و »گویه ضرورتی ندارد

ها باالتر از یی برای تمامی سؤال محتوا   یی نسبت روا   . کنند 

بررسی شاخص روایی محتوایی  برای شد. محاسبه  0/ 59

 صورت به این . ( 30)  شد استفاده  از روش والتز و باسل

بودن« و بودن«، »واضح که متخصصان »مربوط 

طیف لیکرت مشخص بودن« هر گویه را بر اساس »ساده 

»مربوط  1گویه، به ترتیب، با  کردند. مربوط بودن

 4و  »مربوط است«  3مربوط است«،  »به نسبت  2نیست«، 

 1 با ، به ترتیب  »کاماًل مربوط است«؛ ساده بودن گویه، 

 »ساده است« و  3ساده است«،  به نسبت »  2»ساده نیست«، 

 ،به ترتیب  بودن گویه، مربوط است« و واضح و »ساده  4

»واضح   3واضح است«،  به نسبت  »   2»واضح نیست«،    1  با 

. بر همین د ش مربوط است« مشخص  و  »واضح    4و    است« 

ها از گویه برای تمام  روایی محتواییشاخص  ،اساس 

یی برای محتوا روایی  و در نتیجه، بود بیشتر  0/ 79

 شد.  تأیید   پژوهش   های نامه پرسش 

گیری در این است که ابزار اندازه  منظور از پایایی 

ریب . ض دارد  مشابه شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج 

 یدرون ی برای سنجش میزان هماهنگ کرونباخ آلفای 

کار به   نامه پرسش   ک ی در    ارها ی ها و مع ها، قضاوت نگرش 

در رابطه با مقدار مطلوب برای موارد در اغلب . رود می 

بر   .( 30)   نونالی استناد شده است   پژوهش ضریب آلفا، به  

اساس استدالل وی، برای پایا قلمداد کردن یک ابزار، 

طور . همان برای ضریب آلفا الزم است   0/ 7حداقل مقدار  

ضریب آلفا  نشان داده شده است  2 شماره  که در جدول 

نفس و کیفیت ه ای، اعتماد ببرای متغیرهای تردید حرفه 

تمامی  پایایی  دهنده است که نشان  0/ 7قضاوت باالتر از 

 . پژوهش است   هاینامه پرسش ابعاد  

 

 معادالت ساختاری الگوی
 تمعادال الگویها از داده وتحلیلتجزیه  برای

 الگویساختاری استفاده شده است. دالیل استفاده از 

 های آماریروشاین است که معادالت ساختاری 

 مقدماتی تنها تعداد محدودی از متغیرها را به طور

 

 هانامهپایایی پرسش :2جدول 

 ضریب آلفا ال سؤ ابعاد نامه پرسش 

 ایتردید حرفه

 816/0 5تا  1 دانش جویو جست

 805/0 10تا  6 وقفه در قضاوت

 809/0 16تا  11 ییأخودر

 809/0 24تا  17 گرذهن پرسش 

 806/0 -  نامهپرسش کل 

 71/0 5تا  1 -  اعتماد به نفس

 724/0 18تا  1 -  کیفیت قضاوت
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 هاینظریه  بررسیاز    ناتوان  گیرد کهدر نظر میزمان  هم

 به ساختاری معادالت یالگو است و پیچیده و پیشرفته

های پیچیده را به لحاظ تا پدیده  دهدپژوهشگر اجازه می

اهمیت دیگر دلیل  .کند آزمون الگو در قالب آماری

 راز ابزا نتایج حاصلو قابلیت اعتماد  اعتبار باالی

به  گیریاندازه خطایاین که ویژه گیری است. بهاندازه

 شده لیتبد علمی هایرشته همه در مهمموضوعی 

نسبت به  یمعادالت ساختار یالگوچنین، . هماست

 استفاده ابلق بیشتریسهولت  باهای آماری دیگر روش

 نوع ازحاضر ش پژوه در ستفادها مورد الگوی .است

 با مرتبط های(الؤ)س شاخص تمامی و است انعکاسی

 یک حول مفهومی نظر از پنهان( )متغیرهای سازه هر

 در .دشونمی تعریف یکدیگر از جدا و هستند موضوع

 طراحی محور یک حول ها،شاخص از یک هر ،واقع

 که تغییراست    هاشاخص  در  رتغیی در نتیجه، این    .اندشده

 (. 30) دشومی موجب را سازه در

 هایافته

   
های ویژگی  توصیفی های آمارتفاده از شاخص با اس

شامل جنسیت، سن،  ها آزمودنی شناختی جمعیت 

 .( 3 شماره  بررسی شد )جدول  کاریتجربه و تحصیالت 

دهد که نشان می  3شماره نتایج ارائه شده در جدول 

 آنان   % 24/ 4  مرد و مابقی زن هستند.   ها ی آزمودناز    % 66/ 3

سال و تنها   40تا    31بین    % 69  ل، سا   30تا    20سنی    در بازه 

 مدرک تحصیلی  . رند دا سن سال  41 بیشتر از آنان  % 6/ 6

کارشناسی  % 46/ 9کارشناسی و  ها ی آزمودناز  % 53/ 1

سال،  10تر از کاری کم تجربه آنان  % 30/ 6 .است ارشد 

تا  16تجربه بین    % 10/ 2 سال،  15تا   11تجربه بین    % 16/ 3

 ن ی ا   دارند. سال    21کاری بیش از  تجربه   % 42/ 9سال و    20

 یبرا  شرایط الزم  ها ی آزمودنکه  دهد ی نشان م  جی نتا 

 .را دارند نامه  پرسش   یها پاسخ به سؤال 

 پژوهش  یهادادهتوزیع  بودنبررسی نرمال  برای

 
 : آمار توصیفی3جدول 

 درصد  فراوانی جنسیت  شرح

 جنسیت
 3/66 65 مرد

 7/33 33 زن

 سن
 4/24 26 سال  30تا  20بین 
 69 68 سال  40تا  31بین 

 6/6 4 به باال  41

 تحصیالت 
 1/53 52 کارشناسی 

 9/46 46 کارشناسی ارشد 

 تجربه کاری 

 6/30 30 سال  10تر از کم

 3/16 16 سال  15تا  11 ینب

 2/10 10 سال  20تا  16 ینب

 9/42 42 سال 21بیشتر از 
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 شداستفاده  اسمیرونوف-کلموگوروفاز آزمون 

 عیتوزنتایج این آزمون نشان داد که . (4 شماره )جدول

تر به دلیل کمحاضر نرمال نبوده )پژوهش  یهاداده

( و برای بررسی %5 مقدار ی ازدارمعنیبودن سطح 

 پارامتریکنا آزمونهای پژوهش باید از فرضیه

 .استفاده شود (کاکسونویل)

 2الگوی نهایی بار عاملی پژوهش در شکل شماره  

بار عاملی بیانگر میزان همبستگی بین  ارائه شده است.

چه این ست. چنانا هامتغیرهای مشاهده شده و عامل

)بدون توجه به عالمت  باشد 4/0ها بیشتر از همبستگی

عنوان بارهای عاملی باال در نظر گرفته منفی یا مثبت( به

توان نادیده را می  4/0تر از  کمعاملی بارهای    و  شودمی

هایی که بارهای عاملی الؤسدر نتیجه، (. 30گرفت )

های قابل قبول شناخته عنوان سازههداشتند ب  4/0بیشتر از  

بارهای  2در شکل شماره  .و سایر موارد حذف شدشد 

خطوط ارتباطی مربوط به متغیرهای پژوهش بر عاملی 

 .و متغیرهای پنهان نمایش داده شده است هاالؤبین س

 تأثیر هر متغیر ،با بررسی ضریب مسیر قدرت

 

 های پژوهش: بررسی نرمال بودن توزیع داده4 جدول

 نتیجه آزمون  ی دارمعنی ابعاد نامه پرسش 

 ایتردید حرفه

 نرمال نیست 001/0 جوی دانشو جست

 نرمال نیست 001/0 وقفه در قضاوت

 نرمال نیست 01/0 ییأخودر

 نرمال نیست 011/0 گرذهن پرسش 

 نرمال نیست 001/0 -  اعتماد به نفس

 نرمال نیست 004/0 -  کیفیت قضاوت
 

 

 
 نهایی بار عاملی  الگوی :2ل شك
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شود. ضریب مسیر مستقل بر متغیر وابسته بررسی می

ی خطی و شدت و جهت این کننده وجود رابطه علّبیان

همان ضریب  واقع،در  مکنون است.   رابطه بین دو متغیر

 الگوهایکه در  است در حالت استاندارد رگرسیون

با (. 30) شودمیساده و چندگانه مشاهده  رگرسیون

و   3  هایشماره  هایدر شکلالگو  توجه به نتایج برازش  

داری رابطه فرسایش قدرت خودکنترلی با معنی، 4

که این مقدار با توجه به این   .است  325/0نفس  هب  اعتماد

که بین دو متغیر  توان بیان کردمیاست،  %5بیشتر از 

نفس رابطه هب فرسایش قدرت خودکنترلی با اعتماد

 مقداربا توجه به این که داری وجود ندارد. معنی

 داری رابطه فرسایش قدرت خودکنترلی با تردیدمعنی

شود که بین می گیرینتیجهاست،  %5تر از ای کمحرفه

ای حرفه تردید ودو متغیر فرسایش قدرت خودکنترلی 

از آن جا که  ،چنین داری وجود دارد. همرابطه معنی

خودکنترلی با  داری رابطه فرسایش قدرتمعنی مقدار

توان نتیجه میاست،  %5تر از کیفیت قضاوت کم

بین دو متغیر فرسایش قدرت خودکنترلی با  گرفت که

 .داری وجود داردکیفیت قضاوت رابطه معنی

 

 الگوهابرازش 

یا   انعکاسی  گیریاندازه  الگویآزمون کیفیت  نتایج  

 الگویبیانگر آن است که  (2Qشاخص اشتراک )

بر اساس  ها مثبت است.گیری برای تمام شاخصاندازه

دهنده شاخص اعتبار این معیار، مثبت بودن مقادیر، نشان

 .(5)جدول شماره  اشتراک است

 قدارم،  5شکل شماره  با توجه به نتایج ارائه شده در  

  % 6/41 است خودکنترلی توانسته قدرتمتغیر فرسایش 

 تردید تغییرات از  %3/57از تغییرات کیفیت قضاوت و 

.کند یبین پیش را  ایحرفه

 
 

 
 

 
 الگو   لیتحل ج ی نتا :3شكل 
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 گرا: نتایج روایی هم5جدول 

 2Q متغیر

 248/0 اعتماد به نفس

 1 ایتردید حرفه

 1 فرسایش قدرت خودکنترلی

 359/0 کیفیت قضاوت

 

 ضریب تعیین: مقادیر محاسبه شده 5شكل
 

 
 داریمعنی  مقدارضرایب استاندارد شده بار عاملی و  الگو با. نتایج تحلیل 4شكل
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متغیرهای مربوط به  2Q، مقدار 6 شماره در جدول

نفس و  هب کیفیت قضاوت، اعتمادزای پنهان درون

، به شده است که مقدار آننشان داده ای حرفه تردید

 بیانگر  واست  0/ 119و  071/0، 175/0برابر با  ترتیب،

 .است الگوبینی پیش قدرت 

 

 هافرضیهبررسی 

آماره  ،  7شماره    جدولارائه شده در  با توجه به نتایج  

t  فرسایش قدرت پژوهش )فرضیه اول مربوط به

تأثیر  ای حسابرسانحرفه تردید خودکنترلی بر

 96/1است و بیشتر از  991/5 با برابر( داری داردمعنی

است.   %5تر از  کمآن    داریمعنی  مقدار  ،چنین هم  .است

فرسایش قدرت که  توان بیان کردمی ،بنابراین 

ای حرفه بر تردید -573/0 با ضریب مسیرخودکنترلی 

اطمینان برای . داری داردحسابرسان تأثیر منفی و معنی

 ،ایحرفه  از تأثیر فرسایش قدرت خودکنترلی بر تردید

)یک گروه در ابتدای روز  گروه از حسابرساندو 

گروه دیگر در انتهای روز کاری و پس از  کاری و

انجام آزمون فرسایش قدرت خودکنترلی( با استفاده از 

 7شماره  . در جدولمقایسه شدندآزمون ویلکاکسون 

 مقدارشده است. با توجه به  ارائهنتایج تحلیل مذکور 

است،  %5تر از کم کهشده  شخصداری ممعنی

از گروه دو ای که بین تردید حرفه شودگیری مینتیجه

 داری وجود دارد.تفاوت معنیحسابرسان 

آماره ،8شماره    جدولارائه شده در  با توجه به نتایج  

t  فرسایش قدرت پژوهش )فرضیه دوم مربوط به

( داری داردکیفیت قضاوت تأثیر معنی خودکنترلی بر

مقدار  ،چنین . هماست 96/1بیشتر از و  6/ 59 با برابر

 شوداستدالل می  ،است. بنابراین   %5تر از  کم  داریمعنی

 با ضریب مسیرفرسایش قدرت خودکنترلی که 

داری بر کیفیت قضاوت تأثیر منفی و معنی -0/ 416

برای اطمینان از تأثیر فرسایش قدرت  ،در ادامه .دارد

گروه از حسابرسان دو   ،کیفیت قضاوتخودکنترلی بر 

گروه دیگر در  )یک گروه در ابتدای روز کاری و

 انتهای روز کاری و پس از انجام آزمون فرسایش

 قدرت خودکنترلی( با استفاده از آزمون ویلکاکسون

 

 : نتایج شاخص افزونگی6جدول 

 2Q متغیر

 175/0 کیفیت قضاوت

 071/0 اعتماد به نفس

 119/0 ایتردید حرفه

 

 اولفرضیه  نتایج بررسی :7جدول 

 ی دارمعنی Zآماره  نتیجه  ی دارمعنی tآماره  ضریب مسیر 

 001/0 (028/9) پذیرش 001/0 991/5 (573/0)
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نتایج تحلیل مذکور  8 شماره در جدول .مقایسه شدند

 شخصداری ممعنی مقدارشده است. با توجه به  ارائه

که بین  شودگیری مینتیجهاست،  %5تر از کم کهشده 

تفاوت از حسابرسان گروه دو  قضاوت تی فی ک

 داری وجود دارد.معنی

آماره   9  شماره  جدولارائه شده در  با توجه به نتایج  

t  فرسایش قدرت پژوهش )فرضیه سوم مربوط به

اعتماد به نفس حسابرسان تأثیر  خودکنترلی بر

 است. 96/1از  ترکمو  967/0 با برابر( داری داردمعنی

 ،است. بنابراین  %5 داری بیشتر ازمعنی، مقدار چنین هم

فرسایش قدرت خودکنترلی بر  که توان بیان کردمی

در  .داری نداردنفس حسابرسان تأثیر معنی هب اعتماد

برای اطمینان از تأثیر فرسایش قدرت  ،ادامه

حسابرسان به مقایسه دو  نفس ه ب اعتمادخودکنترلی بر 

گروه از حسابرسان )یک گروه در ابتدا روز کاری اول 

هفته و گروه دیگر در انتهای روز کاری و پس از انجام 

آزمون فرسایش قدرت خودکنترلی( با استفاده از 

 9شماره  جدولآزمون ویلکاکسون پرداخته شد. در 

 مقدارشده است. با توجه به  ارائهنتایج تحلیل مذکور 

است،  %5از  که بیشترشده  شخصداری ممعنی

از گروه دو  نفس ه ب اعتمادکه بین  شودگیری مینتیجه

 دارد.نداری وجود تفاوت معنیحسابرسان 

 

 گیری نتیجه

 

روانی حسابرس به عنوان یک معیار درونی بر  فشار

(. در پژوهش حاضر به 31) استمؤثر  وی کارکیفیت 

بررسی و آزمون نظریه فرسایش قدرت خودکنترلی 

پرداخته شده و این نظریه مورد تأیید قرار گرفته است. 

فرسایش  با توجه به نتایج برازش الگوهای پژوهش،

تأثیر  ای حسابرسانحرفه قدرت خودکنترلی بر تردید

ای، حرفه تردید .)فرضیه اول پژوهش( دارد دارمعنی

عنوان سنگ بنای حسابرسی با کیفیت باال محسوب به

داری، با کیفیت حسابرسی مرتبط معنی  طورهشود و بمی

عنوان بدیلی از قضاوت اخالقی ای بهتردید حرفهاست.  

فرسایش قدرت (. 32ی مؤثر است )بر کیفیت حسابرس

دهد؛  ای را کاهش تواند تردید حرفهخودکنترلی می

در و بیشتر  دهنده پردازشنشان ای،حرفه تردیدزیرا، 

 کاهش  که این امر منجر بهاست،  باالتر  کارآمدی  نتیجه  

 حال، تمامی وظایف حسابرسی شود. با این می کارایی

 

 دومفرضیه  نتایج بررسی :8جدول 

 ی دارمعنی Zآماره  نتیجه  ی دارمعنی tآماره  ضریب مسیر 

 001/0 (945/8) پذیرش 001/0 59/6 (416/0)

 

 سومفرضیه  نتایج بررسی :9جدول 

 ی دارمعنی Zآماره  نتیجه  ی دارمعنی tآماره  ضریب مسیر 

 589/0 (54/0) پذیرفته نشد 325/0 967/0 157/0
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نتایج پژوهش نشان ای نیاز ندارد و حرفه به تردید

 بردکار نمی ای را بهحرفه زمانی که فرد تردیددهد می

و یا در مورد آن نگران نیست، فرسایش قدرت نیز 

 ،بر همین اساس دهد.توجهی رخ نمیطور قابلهب

ای حسابرسان فهحر د که تردیدکر بیانتوان چنین می

این نتایج با ی دارد. دارمعنی تأثیربر تخریب قدرت، 

 (23)  و همکاران  ، رویایی(1)  هارلی  هایپژوهش   نتایج

 فرضیه دوم بررسی .استهمسو ( 26زاده )و رجبعلی

فرسایش قدرت خودکنترلی بر که نشان داد  پژوهش 

این  همیشه دارد. دارمعنی تأثیرکاهش کیفیت قضاوت 

ای، احتمال وجود دارد که وظایف حسابرس حرفه

 ،رو از این  .فی از خودکنترلی باشدانواع مختلنیازمند 

 که فرسایش قدرت بر کاهشبیان کرد توان چنین می

ی دارمعنی تأثیرگیری و سطح قضاوت کیفیت تصمیم

 و (1) یهارل هایپژوهش  این نتایج با نتایجدارد. 

بررسی فرضیه . استهمسو ( 19و همکاران ) بهاسکار

 فرسایش قدرت خودکنترلیکه  داد  نشان    سوم پژوهش 

در رابطه با این .  نداردنفس حسابرسان    هاثری بر اعتماد ب

 از افراد %4/69 که با توجه به این  توان گفتنتیجه می

این کاری داشتند،  سال تجربه  10بیشتر از    نمونه پژوهش

نفس خود را از  هب در مواجه با خستگی، اعتماد افراد

 (1) هارلیاین نتایج با نتایج پژوهش . دهندنمیدست 

ممکن است ناشی بودن نتایج علت متفاوت .مغایر است

های انحصاری مربوط به روابط بین از شرایط و ویژگی

صاحبکار و حسابرس در ایران باشد. به این معنا که در 

بسیاری از موارد انتخاب حسابرس و کیفیت مورد 

انتظار از وی مبتنی بر شرایط تحمیلی بر صاحبکار و یا 

مهدوی و  است. این موضوع در پژوهش برعکس 

مورد بحث قرار لیل بازار حسابرسی ایران  دریائی در تح

 (.  33) گرفته است

 پیشنهادبه حسابرسان    اساس نتایج پژوهش حاضر  بر

که ذهن پس از مدتی دقت خود   با توجه به این  ،شودمی

کار دهد، پس از حداقل یک ساعت را از دست می

آنان دستخوش  ایحرفه تردیددست از کار بکشند تا 

نتایج این پژوهش  ،چنین خستگی ذهنی قرار نگیرد. هم

که فرسایش قدرت کند  زد میگوش  حسابرسان ارشدبه  

 آن  حجم باالی کارهای حسابرسی  ناشی ازخودکنترلی  

ای حسابرسان حرفه تواند تردیدمی هم در زمانی کوتاه

قرار دهد و اعتبار گزارش حسابرسی را  تأثیررا تحت 

های حسابرسی و سسهؤبه م ،بنابراین .کندمخدوش 

شود از تحت فشار کارفرمایان حسابرسان توصیه می

قرار دادن حسابرسان در یک زمان کوتاه، خودداری 

فشار کاری در  که افزون براین، با توجه به این . کنند

دهد، ای را کاهش میحرفه  مدت، کیفیت قضاوتدراز

هر هفته مروری بر  الزم است که حسابرسان

که  صورتی های تدوین شده داشته باشند تا درگزارش

، کیفیت قضاوت آنان زمان باالبودن حجم کاردر 

. کنند، موارد را کشف و اصالح ه استیافت کاهش 

های های حسابرسی گزارشسسهؤمبهتر است    ،چنین هم

تا در  بررسی کنندبه صورت تصادفی را حسابرسی 

حجم صورت کشف موارد کاهش کیفیت قضاوت، 

برای بررسی بیشتر   حسابرس مورد نظر کاهش یابد.  کار

های در پژوهش  پژوهشگران هش حاضر،موضوع پژو

 ،یشناسروانهای بر اساس سایر نظریه توانندمی آینده

زمان در ها رفتار حسابرسان و میزان اثرپذیری آن 

های پیچیدگیباالبودن حجم کار حسابرسی از 
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 دودیت خاصی مواجه نبوده است.پژوهش حاضر با محگفتنی است  .بررسی کنندهای صاحبکار را فعالیت
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